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75-IEJI METAI

KRISLAI
Apie Vincą Boviną
Apie prof. Kubilių
Žodis “prezidentinė”
Kaip “dučė”, “Fiurer”

Gavome iš Lietuvos žinią, kad 
“Minties” leidykla jau išleido Vinco 
Bovino raštų knygą, pavadintą “Už 
proletarinį meną ir lietęratūrą”. 
Knygoje trys skyriai: “Literatūra ir 
jos rūpesčiai”, “Teatras, kinas, 
menas” ir “Lietuvių meno sąjunga”.

Kaip matome, ištisas skyrius 
pašvęstas literatūrai, kuria Bovinas 
labiausiai domėjosi, kitas skyrius 
pašvęstas kitoms meno šakoms, o 
dar trečias organizacijai, kurioje 
dideliu pasišventimu autorius 
darbavosi per ilgus dešimtmečius.

Draugas Bovinas mirė 1982- 
ais metais, sulaukęs .brandauS 
92-metų amžiaus. Vincą gerai 
pažinau Jčai prieš ir tuoj po Antrojo 
pasaulinio karo gyvenau Chicagoje 
ir kai mes kartu darbavomės LMS 
vadovybėje. Mūsų skoniai ir 
teoretiniai supratimai apie litera
tūrą ir meną buvo skirtingi, bet aš 
visuomet gerbiau jo rimtą priėjimą 
prie reikalo, jo užsimojimą 
sistematingai ir kruopščiai kultūri
nę ir meninę veiklą tyrinėti, 
analizuoti. Nors tos knygos aš dar 
negavau, bet esu tikras, kad ji yra 
svarbus istorinis dokumentas, 
rodantis, kaip augo Amerikos 
pažangių lietuvių meninė saviveikla 
ir koks galvojimas vyravo ją 
puoselėjant.

♦ ♦ ♦
Dar kita kultūrinė žinia iš 

Lietuvos: gausingai rašąs Albertas 
Laurinčiukas turi paruošęs naują 
pjesę, pavadintą “Paradas San 
Franciske”, kuri jau išvydo teatro 
sceną, lentynas. Pjesės pavadini
mas tikrai intriguojantis - jis 
signalizuoja lyg ką tai linksmo, bet 
faktinai yra Amerikos darbininkų 
klasės kankinio Tomo Munio (Tom 
Mooney) biografinės scenos veika
las, vaizduojantis Munio epochą, jo 
neteisingą nuteisimą, kovą už jo 
išlaisvinimą, kas pagaliau buvo 
atsiekta, nors pervėlai, nes Munio 
sveikata jau buvo palaužta ir jam 
neteko ilgai gyventi.

Veikalas pastatytas ( Alberto 
gimtajame mieste, Šiauliuose, 
faktorius, kuris autoriui neabejo
jamai suteikia papildomą malo
numą.

Nematę veikalo, mes, aišku, 
negalime apie jo poveikį komentuo
ti, bet Laurinčiuką tikriausiai 
galima sveikinti už pavydėtiną 
energiją.

♦ ♦ ♦

Profesoriaus Benjamino Ku
biliaus vardas buvo vienu metu 
plačiai žinomas mūsų tarpe. Jis 
buvo įdomi asmenybė, atėjęs L 
pažangiečių eiles vingiuotu keliu, 
jaunas būdamas net tapęs metodis
tu pastorium. Bet tapęs kairiečiu, 
jis tokiu liko iki savo gyvenimo 
galo, kuris atėjo praeitų metų 
gruodžio mėnesį, jam sulaukus 94 
metų amžiaus.

O gal jis ir nebuvo kairietis, bet 
tikriausiai buvo aistringas anti
fašistas.

Man su juo tekdavo susitikti 
Chicagoje įvairių komitetų po
sėdžiuose, mitinguose. Atsimenu, 
kaip jis gilia neapykanta kalbėdavo 
apie pronacinius karinius nusikaltė
lius, kurie atsidangino ir į mūsų 
šalį, ir apie tuos, kurie juos 
veidmainiškai globoja ir remia.

Lietuvą jis paliko būdamas vos 19 
metų ir šioje šalyje praleido savo 
gyvenimą - 75-erius metus. Per juos 
jis praėjo ilgą kelią - nuo angliakasio 
Scrantone iki profesoriavimo uni
versitete kaip fizinės metalurgijos 
dėstytojas, nuo religinio pro
testantizmo iki nuoseklaus pažan
gumo.

Mažai beliko jo kartos žmonių, 
kurie galėtų išsamiau nušviesti jo 
praeitąjį kelią. Bet jis lieka 
atmintas kaip vienas mūsų žymūnų.

♦ * ♦

Katalikų ir tautininkų spaudoje 
dabar dažnai galime užtikti du

JAV KOMUNISTŲ PARTIJOS VADAI DALYVAVO 
TSKP 27-AJAME SUVAŽIAVIME MASKVOJE

JAV Komunistų partijos vadai Henry Winston, kairėje, ir Gus Hali 
susitinka su delegatais TSRS 27-ajame Komunistų partijos suvažiavime 
Maskvoje.

Maskva — Tarp daugelio užsienio 
svečių TSRS Komunistų partijos 
27-ajame suvažiavinie dalyvavo ir 
JAV komunistų partijos vadai — 
gen. sekretorius Gus Hali ir 
nacionalinis pirmininkas Henry 
Winston. Suvažiavime dalyvavo 
socialdemokratų partijų atstovai iš 
21 šalies, nacionalinio išsilaisvinimo 
atstovai iš 37 šalių bei 83 atstovai iš 
nesocialistinių šalių. Suvažiavime 
buvo penki tūkstančiai Tarybų 
Sąjungos delegatų.

Nušovė Švedijos 
premjerą

Stockholm. — Visą kraštą sukrėtė 
žinia apie premjero Olaf Palme 
nušovimą. Jis be jokios asmeninės 
sargybos vasario 28 d. naktį buvo 
begrįžtantis iš kinoteatro, kai 
žudikas nudėjo jį dviem šūviais į 
nugarą ir sužeidė jo žmoną. Žudikui 
pavyko pabėgti. Nepaisant policijos 
pastangų surasti žudiką ir jo 
sėbrus, nieko nepatirta, išskyrus 
tai, kad spaudoje atspausdintas 

išsireiškimu: “seimininkai” ir “pre- 
zidentininkai”. Kartais jie taipgi 
kalba apie “šeiminę” ir “preziden
tinę” Lietuvą. Kitaip sakant, nuo 
Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 
iki 1926 metų Lietuva buvusi 
“šeimine”, o po to ji tapo 
“prezidentine” - tuomi vengiama 
pasakyti, kad po perversmo (kurį 
kartu vykdė tautininkai ir krikde
mai) Lietuva tapo diktatūrine, 
kurios priekyje buvo ne preziden
tas, kaip tas terminas suprantamas 
buržuazinėse demokratijose, o 
fašistinis diktatorius - Antanas 
Smetona.

Buržuazinėse demokratijose tas 
terminas suprantamas kitaip.. 
Pavyzdžiui, sakoma, kad Prancūzija 
turi “prezidentinę” santvarką, nes 
ten prezidentas Mitterand turi 
žymiai daugiau galios, negu Vakarų 
Vokietijoje arba Italijoje, kūr 
daugiau galios turi premjerai. Bet 
nesąmonė lyginti Smetoną prie 
Mitterand’o - juk šis neišvaikė 
šalies parlamento, neuždraudė 
partijoms veikti, neįvedė karinio 
stovio. Atsiminkime, kad Smetonos 
atėjimo prie vairo dėka, Lietuva 
1926-aisiais metais sulošė negar
bingą rolę: ji tapo antra po Italijos 
fašistinė šalis Europoje.

♦ * ♦

Beje, visi, kurie smetonizmo 
laikais gyveno Lietuvoje, puikiai 
atsimena, kad titulas “prezidentas” 
buvo pačių tautininkų rečiau 
vartojamas, negu titulas “Tautos 
vadas”, visai panašiai kaip 
Musolinis buvo “dučė” ir Hitleris 
buvo “fiureris”. Visai nesvarbu, ar 
Hitleris oficialiai buvo premjeru 
(reichskancleris) ar prezidentu — 
visi , žinojo, kad jis buvo 
diktatorium. Panašiai buvo su 
Smetona. Terminas “prezidentinė” 
yra mandagus išsisukinėjimas . iš 
tikrai tinkamo termino: “fašistinė”.

, K. B.

Savo kalboje JAV Komunistų 
partijos gen. sekretorius Gus Hali 
pabrėžė, kad Tarybų Sąjungos 
planas 2000-aisiais metais pasiekti 
branduolinių ginklų panaikinimo 
sudaro naują klimatą. Jis taip pat 
nurodė, jog ateinantis viršūnių 
susitikimas teikia vilčių, kad JAV 
nuo kalbų gal pereis prie darbų.

Tų darbų, veiklos, tarptautinėje 
plotmėje vylėsi ir daugelis kitų 
kalbėtojų.

Sis istorinis TSRS Komunistų 

įtariamojo kompiuteriu sudarytas 
atvaizdas.

Velionis premjeras Palme, 57 m.
amžiaus, socialdemokratas, Švedi
jos vyriausybei vadovavo 1969-1976 
ir valdžion sugrįžo 1982-aisiais 
metais. Pernai buvo perrinktas vėl 
trejiems metams. Jo politika buvo 
nukreipta už taikingą sugyvenimą, 
jis žinomas kaip taikos gynėjas ir 
daug kartų buvo pasisakęs prieš 
JAV branduolines raketas, prieš jos 
karą Vietname, jo valdžia globojo 
amerikiečius, to karo dezertyrus.

Jungtinėse Tautose ir daugelio 
pasaulio šalių sostinėse buvo 
padaryta pareiškimų, iškeliančių 
velionio Palme nuopelnus tarp
tautinėje plotmėje.

Velionio Palmes atminimas pa
gerbtas minutės susikaupimu 
27-ajame Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos suvažiavime, kuriame 
dalyvavo penki tūkstančiai dele
gatų. Indija paskelbė vienos dienos 
gedulą. Gedulas paskelbtas ir daug 
kur kitur.

Minios Stockholmo gyventojų vis 
dar raudonomis rožėmis tebepuošia 
tą vietą, kur Palme buvo nušautas. 
Oficialios laidotuvių iškilmės 
rengiamos kovo 15 d. miesto 
rotušėje. Socialdemokratų partija

Naujoji Filipinų valdžia paleido visus 
politinius kalinius

Manila. — Daugiau kaip penki 
šimtai politinių kalinių, kurių tarpe 
buvo ir keturi komunistų vadai, 
išėjo į laisvę. Jie buvo suimti, 
kalinti ir kankinti išėjusio prezi
dento Ferdinando Marcos admini
stracijos.

Komunistų vadai buvo paleisti 
paskutinieji, nes prezidentė Cora
zon Aquino, kuri buvo pažadėjusi 
paleisti visus politinius be išimties, 
turėjo atskirai diskutuoti jų 
paleidimą su armijos atstovais, 
atkalbinėjusiais ją nuo to veiksmo. 
Armija, ilgus metus kariavusi su 
komunistiniais sukilėliais buvusio 
prez. Marcos laikais, ir dabar dar 
komunistus laiko pavojingais šalies 
saugumui, nes jie įtariami siekimu 
nuversti valdžią.

Prez. Corazon Aquino susitiko su 
dviem komunistų vadais, kai jie 
Išėjo iš kalėjimo, ir pasikalbėjo dėl 
bendro darbo, atstatant šalyje 
demokratinę santvarką. Vienas jtj 
buvo Filipinų komunistų partijos 
įkūrėjas Jose Maria Sison, 47 metų 
amžiaus, devynerius metus išbuvęs 

partijos suvažiavimas padarė daug 
svarbių nutarimų, liečiančių tiek 
Tarybų Sąjungos piliečių gyvenimą, 
tiek tarptautinės reikšmės raidą.

Pagrindinį pranešimą su
važiavime padarė TSRS Komunistų 
partijos gen. sekretorius Michailas 
Gorbačiovas, peržvelgdamas praei
ties pasiekimus visose srityse ir 
nurodydamas gaires ateities 
darbams. Jo kalbą papildė daugelis 
kalbėtojų, savo rūšies specialistų 
bei žinovų.

Vėliau priimtųjų rezoliucijų 
tarpe, beveik pažodžiui, kaip gen. 
sekretorius Gorbačiovas ir prem
jeras Nikolaj Ryžkov siūlė, priimtas 
nutarimas pirmoje eilėje skirti 
dėmesį ekonominiams reikalams^ 
Taip pat pabrėžta, kad visas 
dėmesys turi būti nukreiptas į 
gaminių kokybę bei darbo efekty
vumą, atsisakant siekti bevertės 
kiekybės.

Į Partijos sekretoriatą įtraukta 
naujų žmonių. Jų tarpe yra ir 
pirmoji moteris Aleksandra Birju- 
kova, ilgametė profsąjungų veikėja, 
tekstilės inžinierė. Ji rūpinsis 
viešojo naudojimo prekių gamyba. 
Naujas pareigas sekretariate gavo 
ir amerikiečiams gerai žinomas 
ilgametis Tarybų Sąjungos am
basadorius Washingtone Anatolij 
Dobrynin.

išsiuntinėjo kvietimus visų šalių 
diplomatinėms atstovybėms, išsky
rus Pietų Afriką, Paragvajų, Čilę, 
Afganistaną ir Kambodiją. Kalbas
pasakys socialdemokratų interna
cionalo vadas, buvęs Fed. Vokieti
jos kancleris Willy Brandt ir 
naujasis Švedijos socialdemokratų 
partijos vadas, laikinai einantis 
premjero pareigas Ingvar Carlsson.

Olaf Palme vienoje spaudos 
konferencijoje Jungtinėse Tautose, 
kurių gen. sekretoriaus jis buvo 
paskirtas specialiu JT įgaliotiniu 
sutaikinti kariaujančiuosius Iraną ir 
Iraką.

kalėjime,
kankintas.
atsiradęs,
marksistinių įsitikinimų ir kovos už
darbo žmonių išlaisvinimą iš 
pusiaukolonijinės ir pusiaufeo-

fiziškai ir moraliai 
Ir dabar, jau laisvėje 
jis neatsisako savo

m

Filipinų prezidentė Corazon Aquino susitinka su Filipinų komunistų vadais 
po to, kai jie buvo paleisti iš kalėjimo. Dešinėje — Filipinų komunistų 
partijos įkūrėjas Jose Maria Sison, o kairėje — Bernabe Buscayno,
komunistinių sukilėlių naujosios liaudies armijos vadas.

Taiką mylinčios žmonijos viltis
Amerikos liaudis — tai ne daugianacionalinės monopolijos, ne karinės 

pramonės korporacijos, verčiančios Ameriką ginkluotis, ruoštis karams už 
imperialistų interesus ir vien iš to gaunančios šimtamilijoninius ar net 
bilijoninius pelnus. Amerikos liaudis, mūsų šalies demokratai, pažangieji 
sluoksniai visuomet buvo ir yra už visuotiną taiką pasaulyje, už tautų — 
mažų ir didelių saugumą, tarpusavio geresnį supratimą.

Amerikos pažangioji liaudis visuomet energingai kovojo prieš 
administracijos imperialistinę užsienio politiką, prieš kursą tartis su kitomis 
šalimis iš jėgos pozicijų. Daugiatūkstantinėmis demonstracijomis • 
amerikiečiai ėjo į gatves, kad būtų nutrauktas gėdingas Vietnamo karas, 
dabar skamba lygiai toks pat galingas darbo Amerikos balsas prieš agresijų 
politiką Centrinėje Amerikoje, prieš nusikalstamą aparteido režimo rėmimą 
Pietų Afrikoje. Ypač didelį mastą įgavo Amerikos taikos šalininkų 
judėjimas. Net ir žiauraus makartizmo metais JAV demokratai rašėsi po 
peticijomis, reikalaujančiomis nutraukti atominių bombų bandymus, 
sveikino Pasaulinės taikos tarybos žygius. Šiandien darbo amerikiečiai 
nuoširdžiai sveikina didžiosios Lenino šalies dalykiškas priemones taikai ir 
saugumui pasaulyje stiprinti.

Mums, Amerikos žmonėms, nėra tas pats, kokie šiandien yra santykiai 
tarp abiejų didžiųjų pasaulio valstybių. Kai prezidentas iš Baltųjų rūmų 
paskelbė apie ketinimą ruoštis “Žvaigždžių karams”, skirti naujus šimtus 
bilijonų ginklavimosi varžyboms, jis išgirdo galingą protestuojantį milijonų 
balsą. Stumti Ameriką į konfrontaciją su Tarybų Sąjunga — reiškia stumti 
prie pražūties slenksčio visą žmoniją, kurti baisius planus kosmose — tai 
rizikuoti visos civilizacijos likimu. \

Amerikiečiai atidžiai sekė susitikimo Ženevoje eigą. Mes už tai, kad tokie 
kontaktai tęstųsi. Bet jie negali virsti tik rankų paspaudimu. Žmonijai to 
neužtenka. Dabar jau pasirašytas susitarimas dėl lėktuvų susisiekimo 
atnaujinimo, mes skaitome apie besiruošiančius atvykti į Jungtines 
Valstijas tarybinius artistus. Tai gerai, bet to dar maža. Mums reikia, kad 
būtų sustabdyta karinė konfrontacija, kad Vašingtone įsiklausytų į 
dalykiškus tarybinius pasiūlymus ir atsakytų į juos.

TSRS paskelbtą moratoriumą branduoliniams sprogdinimams Amerikos 
pažangieji sluoksniai sveikino, ir sveikino nuoširdžiai, reikalaudami, kad ir 
Vašingtono administracija atsakytų tuo pačiu, tuo sustabdydama 
branduolinės ginkluotės tobulinimą. Ypač su dideliu pritarimu buvo sutikta 
nauja Tarybų šalies taikos programa, kurią sausio 15 dieną išdėstė 
Michailas Gorbačiovas. Sis istorinis planas — iki 2000 metų likviduoti mūsų 
planetoje branduolinius ginklus — realus ir dalykiškas. Tik jam įgyvendinti 
reikalingas Jungtinių Valstijų ir kitų Vakarų branduolinių valstybių 
pritarimas ir gera valia.

Šiomis dienomis Maskvoje dirbo Tarybų Sąjungos Komunistų partijos 
XXVII suvažiavimas, atžymintis naują etapą tarybinės liaudies gyvenime. 
Nė vienas TSRS komunistų forumas nepraėjo be to, kad nebūtų duotas 
naujas impulsas kovai už taiką ir nusiginklavimą, už tautų saugumą ir jų 
tarpusavio bendradarbiavimą. Pastarųjų mėnesių tarybinės diplomatijos 
žingsniai rodo, kad ši taikos programa dabar papildoma naujomis 
konkrečiomis priemonėmis.

Amerikos pažangioji liaudis išgirdo Tarybų Sąjungos komunistų žodį, 
raminantį ginklavimosi varžybų prislėgtas planetos tautas. Tas žodis — kad 
pasaulis nusiimtų ginklų naštą, kad tautos sugyventų, nesvarbu pagal 
kokias sistemas jos tvarkytųsi, kad žmonijai nušvistų viltis taikiai kurti 
savo rytojų.

Stasys Jonas Jokubka
Chicagos laikraščio “Vilnis” vyr. redaktorius.

dalinės sistemos. Bet jis pripažįsta, 
kad prezidentė Aquino jau yra 
nemažai nuveikusi šaliai sudemo- 
kratinti.

Jis yra kilęs iš turtingų valstiečių 
šeimos ir iš pat vaikystės pats savo 
akimis matęs, kaip vargšai buvo 
išnaudojami ne tik kitų turtingų 
žemės valdytojų, bet ir jo paties 
šeimos. Už tai jis ir paskyrė savo 
jėgas kovai už įvedimą naujos 
tvarkos, paremtos marksistine 
doktrina.' Iš kalėjimo jis duodavo 
direktyvas laisvėje likusiems komu
nistų partijos vadams. Dabar jis 
pasiryžęs susipažinti su esančia 
padėtimi ir nuspręsti, ką toliau 
daryti: sugrįžti į universitetą 
profesoriauti, kaip jis prieš 
suėmimą dirbo, talkinti naujai 
valdžiai ar vė] išeiti į pogrindį.

Kitas komunistų vadas, su kuriuo 
prezidentė Aquino susitiko, buvo 
komunistų sukilėlių naujosios liau
dies armijos vadas Bernabe 
Buscayno, žinomas kaip Com
mander Dante. Jis yra kilęs iš 

valstiečių šeimos. Jis buvo suimtas 
1976 m. kartu su žmona, kuri vėliau 
paleista, o jis pats išbuvo kalėjime 
visą dešimtį metų. Jam dabar 43-eji 
metai amžiaus.

Kiti du komunistai kurie dabar 
paleisti, buvo Alex Berondo, 35 m., 
ir Ruben Alegre, 38 m. Pirmasis 
buvo suimtas 1984 m., o antrasis, 
1985 m., laikyti be jokių kaltinimų. 
Jiedu yra darbavęsi tarp jaunimo.

Jose Maria Simon įkurtoji naujoji 
liaudies armija, kuri jų pačių 
apskaičiavimu turinti apie 30 
tūkstančių ginkluotų vyrų ir 
moterų, o valdžios manymu, apie 12 
tūkstančių, 16 metų kovojo su 
Marcos kariuomene. Šiuo metu 
norima sudaryti paliaubas su 
naująja vyriausybe. Nežinia, kaip 
tai pavyks.

Tuo tarpu prez. Aquino vyriausy
bė ėmėsi priemonių sugrąžinti į 
Filipinus turtą, kurį buvęs 
diktatorius prezidentas Marcos yra 
išvežęs į užsienius, o ypač JAV. 
New Yorko teisme pripažintos tos 
pretenzijos, tad dabar prasidės 
bylos.

Nežinomas likimas ir to turto, 
kurį Filipinus paliekantis prez. 
Marcos įsakė pasiimti. Dviem 
lėktuvais jis su palyda ir turtų 
dėžėmis buvo atgabentas į Havajus. 
Dabar JAV muitinė savo žinioje 
laiko tuos turtus ir dar laukia, kada 
į JAV krantus atplauks buv. 
prezidento jachta, prikrauta turtų, į 
kuriuos kaip ir į viską, dabar reiškia 
pretenzijas naujoji vyriausybė.

Prie viso to, buvusiam diktatoriui 
Marcos ir jo svitai naujoji Filipinų 
vyriausybė anuliavo pasus. Dabar 
jie neturi net galiojančių asmens 
dokumentų ir negalės niekur 
keliauti. Buvo pareikšta, kad, jeigu 
kas norės gauti naujus pasus, 
tesikreipia į Filipinų konsulatus. 
Bet kiekvienas atvejis bus spren
džiamas atskirai.
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Planai neišdegė Filipinuose...
Daugelis klausia: kas dabar iš tikro stovi prie valdžios vairo Filipinuose? 

Mums atrodo, kad tvirto atsakymo negalima duoti, nes Filipinai yra 
pereinamoje stadijoje, nes ten vyrauja netikrumas, nes įvairios politinės 
jėgos, atstovaujančios skirtingiems interesams, manevruoja, pasukti 
šalį savo linkme. Pasižiūrėkime į buvusių įvykių etapus - 1.) 
Marcoso diktatūra iš pat pradžios buvo mūsų šalies tvirtai remiama. 
Nežiūrint, kokia administracija vyravo Washingtone, Filipinai buvo laikomi 
mūsų glaudžia sąjungininke ir “Laisvo pasaulio šulu Tolimuose Rytuose” 
(šalia tokių pat “demokratijų” kaip Pietinė Korėja ir Taivanas...)
2. ) Per paskutinius dviejus metus Marcos vis labiau rodė atvirai 

diktatorišką veidą. Grįžęs iš užsienio demokratinis opozicionierius N. 
Aquino (dabartinės prezidentės vyras) buvo nušautas vietoje jam išlipant iš* 
orlaivio Manilos aerodrome. Neva “rinkimai”, kurie buvo pravesti šiais 
metais, parodė, kad Marcoso diktatūra nesigėdi atvirai terorizuoti 
balsuotojus, falsifikuoti balsus ir 1.1.
3. ) Opozicijos priešakyje jau stovėjo Corazon Aquino, dabartinę šalies 

prezidentė. Buvo aišku, kad ji laimi rinkimus ir buvo aišku, kad filipiniečiai 
ilgai netoleruos koruptuoto Marcoso režimo. Washingtone pradėta 
apsigalvoti. Iš vienos pusės Reaganas ir jo patarėjai emociniai liko labai 
artimi jų bičiuliu^ Marcosui, iš kitos pusės valstybės departmento ir net 
Pentagono ekspertai pradėjo duoti patarimus, kad reikia atsikratyti 
Marcoso. Filipiniečių generolų tarpe atsirado asmenų, kurie buvo pasirengę 
nuversti Marcosą - bet tuo pačiu laiku neprileisti tikro liaudies sukilimo. Jie 
pasisakė remią Corazon Aquino. Washingtone buvo nutarta: remti tuos 
generolus ir atsikratyti Marcoso, remti Aquino. Jungtinių Valstijų 
aukštasis karinis štabas Tolimuose Rytuose ėmėsi darbo, - iš JAV 
ambasados Maniloje ir iš Clark karinio aerodromo netoli sostinės pradėta 
susisiekti su filipiniečių aukšta karininkija...
4. ) Apskaičiavimas kompiuteriais rodė, kad dauguma karinių dalinių eis su 

Aquino ir sukilėliais-generolais. Marcosui buvo pranešta, kad jis turės 
pasitraukti. Jis net neklausė, kas jam taip įsako - jis žinojo kas: 
Washingtonas. Jis siuntė telegramas Reaganui prašydamas jį, seną draugą, 
gelbėti. Reaganas neatsakė. Tuo metu Maniloje Generolas Enrile ir jo 
sąjungininkai užėmė nemaža kareivinių ir valdžios pastatų. Aquino buvo jų 
paskelbta prezidente. Šimtatūkstantinės žmonių minios užtvindė Manilos 
gatves atlikdamos dvejopą pareigą: jos džiūgavo, kad atsikratoma Marcoso, 
bet taipgi užblokavo gatves, kad neleistų toms karinėms jėgoms, kurios 
dar liko ištikimos Marcosui, judėti. Pradėta paleisti iš kalėjimų politinius 
kalinius.
5. ) Kita drama vyko užkulisiuose. Tuo tarpu, kai Washingtonas 

paskubomis pripažino Aquino vyriausybę, karinis JAV štabas Clarko 
aerodrome pradėjo plačią akciją, norėdamas padėti Marcosui. Nesuprasda
mas tikros padėties, Marcos norėjo vykti į savo dvarus vienoje Šiaurės Fili
pinų saloje, ir amerikiečių kariniai oro transportai jau buvo pasirengę jį ten 
nuskraidinti. Bet Aquino valdžia, rodydama vis daugiau nepriklausomumo, 
atsisakė patenkinti Marcoso ir amerikiečių prašymą. Amerikiečiams buvo 
pasakyta: “Jis (Marcos) jūsų - vežkite jį kur norite, tik ne čia...”

Per kelias dienas mūsų karinis štabas Maniloje pašventė savo laiką 
Marcoso ir jo turtų evakuavimui. Tuo tarpu, kai Marcoso palociuose 
Maniloje ir kitur būrys darbininkų sukaldinėjo medines dėžes ir į jas pakavo 
visokį turtą, tuzinas amerikiečių sunkvežimių tą turtą vežė link aerodromo, 
kur dėžės buvo kraunamos į karinius transportus. O tose dežėse, kaip 
pasirodė, radosi milijonai dolerių ir pesų, brangūs akmenys, auksas, 
sidabras, meno kūriniai, brangūs indai, drabužiai iš Paryžiaus ir Londono 
bei New Yorko brangiausių krautuvių, iš valdžios pavogti dokumentai, ir 
t.t.
6. ) Marcos, jo šeima, arti šimto palydovų ir didžiulis pagrobtas turtas buvo 

nuskraidinti į Guamo salą. Bazių, aerodromų ir karinių stovyklų 
amerikiečiai turi Pacifike tiek ir tiek, tad, nebuvo didelė problema 
pasirinkti vietą. Pasirodė, kad Guamas Marcosui ir jo svitai nepatiko 
(“perdaug izoliuota” sakė jie) ir jie buvo perkelti į Hawaii - vėl kraunant 
viską į orlaivius...

Dabar Washingtonas nežino, ką su Marcosu daryti. Jis buvo demaskuotas 
ne tik kaip diktatorius, bet kaip išsigimęs turtų grobstytojas, kuris gyveno, 
kaip gyvendavo degeneravę feodalinių laikų patvaldžiai. Panašiai kaip 
Duvaliero, joks kraštas nenori priimti, o kas dar labiau komplikuoja 
reikalą, tai, kad naujoji Filipinų valdžia reikalauja per Amerikos teismus 
sugražinti išsivežtą turtą - tą patį turtą kurį mūsų kariškiai padėjo Marcosui 
išvežti.

♦ ♦ ♦ £

Tokia buvo permainų Filipnuose drama. Bet ji dar nepasibaigė. Naujoji 
valdžia paleido iš kalėjimo komunistus ir ne tik juos paleido, bet prezidentė 
Aquino net priėmė savo būstinėje išlaisvintą komunistų lyderį Jose Maria' 
Sison ir su juom ilgai kalbėjosi. Sison paskui pareiškė spaudai, kad jis ir jo 
draugai “remia naujosios valdžios pastangas, kurios sutampa su mūsų 
siekiais,” bet jis pabrėžė, kad nors politinė demokratija atkuriama, 
“ekonominis skurdas ir paklusnumas imperializmui lieka.”

Galima sakyti, kad Sisono trumpoje pastaboje glūdi Filipnų šalies 
padėties teisingas apibūdinimas. Bet tuo pačiu laiku aišku, kad 
Washington© planai irgi neišdegė. Ten buvo manyta, kad atsikračius 
Marcoso, permainos šalyje bus tik paviršutiniškos - Washingtonas 
tikriausiai tikėjo, kad naujieji generolai prie valdžios vairo priešinsis 
komunistų išlaisvinimui. Bet jau aišku, kad Washingtonas gali planuoti 
vienaip, o gyvenimas gali formuotis kitaip.

Iš Filipinų dar galima tikėtis daug naujienų.

Mirė F. Bagočiaus duktė
Braintree, Mass, gyvenanti Joan Pasakarnis Donovan mums neseniai 

rašė apie savo jaunystės draugės Elaine Bagočius Arnold mirtį. Velionė 
buvo S. L. A. (Susivienijimo Lietuvių Amerikoje) buvusio ilgamečio 
prezidento advokato Fortunato Bagočiaus duktė.

Elaine Bagočius Arnold mirė gegužės 18 d. 1985 metais ligoninėje Phoenix 
mieste Arizonos valstijoje. Ji turėjo 59 metus amžiaus. Paliko vyrą Joseph 
F.Arnold ir du sūnų, Clay ir Lynn Arnold.

Velionė antorojo pasaulinio karo metu tarnavo JAV kariniame laivyne. 
Palaidota Veteranų kapinėse Phoenixe.

sensa- 
bando 
Kodėl 
48 m.

“Akiračiai konkuruoja” 
su “Naujienomis”?

Chicagoje išeinantis’ taip vadi
namų liberalų mėnraštis “Akira
čiai”, kaip atrodo, vis labiau 
pašvenčia savo tendencijas į 
sensacingumą anti-sovietizmui. 
Kartais net atrodo, kad “Akiračiai” 
konkuruoja su savo kaimynu 
“Naujienomis”. “Akiračiai”, žino
ma, rašo įmantriau, inteligentiš- 
kiau, geresne kalba negu “Naujie
nos”. Be to mėnraštis atspausdina
mas gerai, taip, kad nėra tokių 
kurjozų kaip “Naujienose”, kur 
kartais ištisi puslapiai visai 
neįskaitomi - ten dažniausiai arba 
perdaug arba permažai spaustuvės 
rašalo...

Taigi, rašalą “Akiračiai” moka 
kontroliuoti, bet logikos - ne 
visuomet. Paimkime, pavyzdžiui, 
1986 sausio numerį. Pirmo puslapio 
viršuje didelė antraštė “Gorbačiovo 
ranka Lietuvoje”. Kaip ji pasireiš
kia? Pasirodo, kad “Akiračiai” 
surado ką tai stebėtinoj Lietuva, 
tarybinė respublika, yra Tarybų 
Sąjungos dalis! Kitaip negalima 
suprasti “atviro žodžio mėnraščio” 
logikos.

Ilgas straipsnis prasideda kon- 
stantavimu, kad A. Barkauskas, 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas ir jo pavaduotoja L. 
Diržinskaitė pasitraukė pensijon ir 
juos pavadavo jaunesni žmonės - 
Ringaudas Songaila ir Vanda 
Klikūnienė. Atrodytų, kad čia 
normalus fenomenas, - jaunesni 
žmonės pakeičia senesnius. Bet, 
kadangi visoje Tarybų Sąjungoje 
dabar pagreitėjo tokių pakaitų 
tendencija, “Akiračiai” tuos įvykius 
mato lyg kokią iš Maskvos 
diriguojamą konspiraciją.

“Akiračių” redaktoriai, kurie 
visuomet buvo palinkę į 
cionalizmą, iš tų pakaitų 
sudaryti didelę dramą, 
paskirta Vanda Klikūnienė, 
amžiaus, užimanti Diržinskaitės (64 
m.) vietą? “Akiračiai” nė akimirkai 
neprileidžia minties, kad Kli- 
kūnięnė paskirta dėl savo talento, 
sugebėjimo, pareigoms tinkamumo. 
Ne, čia turi būti kas nors labiau 
konspiracinio. Ji kadaise buvų 
Vytauto Sakalausko pavaduotoja. 
Sakalauskas neseniai tapo Ministrų 
tarybos pirmininku, bet iki to laiko 
darbavosi visos Sąjungos (TSRS) 
Centro komitete. Dabar viskas 
aišku kaip ant delno. “Akiračiai” 
rašo:
“Nuo praeitų metų iki dabartinio 

paskyrimo Sakalauskas dirbo TSKP 
Centro komiteto inspektoriumi, 
kur, matyt gavo paskutinius 
nurodymus [nejaugi jų daugiau 
nebus? - Red.], ko Maskva laukia iš 
savo provincijų patikėtinių.” 
“Akiračiai” pamiršta, jog niekas 
neslepia fakto, kad Tarybų Sąjunga 
yra viena valstybė, kad ir 
susidedanti iš respublikų. Jeigu 
vidinėje šalies politikoje vyksta 
kokios nor pakaitos, tai nieko 
stebėtino, kad jos vyksta visoje 
šalies teritorijoje, nes, logika sako, 
kad įnašas į tas pakaitas ateina iš 
visur.

Gaila, kad “Akiračiai”, kurie 
siekia likti ant aukštesnio “inteli
gentiškumo lygio negu jų kaimynai 
kiti lietuviškieji laikraščiai, darosi 
vis labiau į juos panašūs. Paimkime 
klausimą apie Lietuvos “rusinimą”, 
apie rusų neva hegemoniją Lietuvos 
valstybiniame aparate. “Akiračiai” 
rašo:
“Be šių pakeitimų Lietuvos AT 

[Aukščiausia taryba] dar gavo rusą 
prižiūrėtoją V. Beriozovą, kuris 
buvo Išrinktas* Mandatų k-jos 
pirmininku ir toku būdu tikrins, 
kaip paisoma nomenklatūros LATe. 
[Nomenklatūra yra kompartijos 
sudarytas svarbiųjų pareigybių 
sąrašas, nustatantis kvalifikacijas ir 
net numatantis žmones į šias 
pareigas.]”

Čia “Akiračių” logika tikrai 
panaši į “Naujienų”. Pagal tą 
logiką, jeigu rusų tautybės 
Lietuvos gyventojas Beriozovas 
tampa AT Mandatų k-jos pirmi
ninku, tai “rusai kontroliuoja”, bet 
kai grynas lietuvis Vytautas 
Sakalauskas darbuojasi visos Tary
bų Sąjungos Komunistų partijos 
centro komitete inspektorium, jis 
ten tik tam, kad galėtų perduoti 
įsakymus Vilniui, nuskrisdamas 
ten, lyg nebūtų normalių susisieki
mo kanalų, sakysime, teletaipų...

♦ ♦ *

“Akiračių” antraštė “Gorba- 
raųka Lietuvoje” iš viso dema- 
demagogiška ir neatsakinga. Gor

bačiovo vadovaujamoj visoje Tary
bų Sąjungoje, įskaitant Lietuvą, iš 
tikrųjų sustiprinta kova prieš 
visokius senus įpročius ir feno
menus, kurie kliudo žmonių 
gerbūviui. Pavyzdžiui, daug stip
riau kovojama prieš alkoholizmą, ir 
mes visi gerai žinome, kad tokia 
kova Lietuvai tikriausiai nekenkia, 
kad, kaip šiauriniam kraštui, kur 
apsčiai geriama “stiprioji”, kova 
prieš alkoholizmą dar labiau 
reikalinga negu Gruzijoje arba 
Armėnijoje, kur geriama daugiau
sia vyno.

Atrodo, kad kiekvienas lietuvis, 
kur jis begyventų, turėtų būti 
patenkintas, kad mūsų broliai ir > 
sesės Lietuvoje raginami gerti 
vaisių sunkas vietoje alkoholinių 
gėrimų, kad banketų stalai dabar 
“moderniški”, tai yra, be stiprių 
gėrimų. Mes taipgi turėtume būti 
visi patenkinti, kad smarkiau 
kovojama prieš savanaudžius, 
sukčius, viešo gerbūvio nepaisyto- 
jus ir 1.1. Išsireiškimas, kad kieno 
nors ranka jaučiama kaip kokia 
intervencija, paprastai naudojama, 
kuomet kalbama apie pakaitas į 
blogį. Ar “Akiračiai” galėtų, 
išaiškinti, ką blogo jie įmato tose 
reformose, kurios vėliausiu metu 
pravedamos ir Lietuvoje? Ar tai tik 
faktas, kad jos sutampa su 
“visasąjunginėmis”?

Anti sovietizmas dabar 
kia "Akiračiuose” ir 
vartojime. Jie sako, kad 
klatūra yra kompartijos 
tas...” ir 1.1. Atrodytų, 

pasireiš- 
kalbos 

“nomen- 
sudary- 
kad tai

specialus terminas, kurį savo 
konspiracijoms vartoja komunistai. 
Bet kiekvienas apsišvietęs žmogus 
žino tą tarptautinį žodį, kuris 
randamas visuose žodynuose ir 
kuris vartojamas visame pasaulyje. 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 
ji taip apibūdina:
“NOMENKLATŪRAI) 1. Kurioje 

nors mokslo, technikos, meno ir kt. 
šakoje vartojamų pavadinimų 
visuma (rinkinys, sąrašas): chemi
jos n. 2. Įmonėje gaminamų 
gaminių rūšių sąrašas. 3. Buhalteri
joje - įmonės atidaromų sąskaitų 
sąrašas. 4. Dirbančių kurioje srityje 
asmenų sąrašas.”

Kitaip sakant, “Akiračių” redak
torių ir bendradarbių sąrašas, gal 
pridedant ir tuos, kuriuos norėtųsi 
įtraukti bendradarbiauti, yra kon
spiracinė “Akiračių” nomenkla
tūra...

Taigi, mums gaila, kad “Akiračių” 
rimtumas vis labiau užleidžia vietą 
neatsakomingumui. Mes manome, 
kad riedant žemyn į “Naujienų” 
“intelekto” lygį, “Atviro žodžio 
mėnraščiai” turėtų sustoti ir 
apsigalvoti. Būdami atvirais ne
turėtų būti neatsakomingais ple
piais.

70 bTlri

Šimtą tūkstančių vyriškų kostiu
mų galima pasiūti iš audinių, 
kuriuos per šį penkmetį virš plano 
išaudė Kauno “Drobės” vilnos 
gamybinio susivienijimo audėja, 
TSRS ir Lietuvos TSR valstybinių 
premijų laureatė, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatė Valerija 
A k sami tauški e nė. Pirmaujanti
audėja aptarnauja dvylika staklių.
K. Jūrelės nuotraukoje: Audėja 
Valerija Aksamitauskienė.

SERGA JAMAICA LIGONINĖJE

Prieš dvi savaites pergyveno 
širdies ataką, J. Mešky s, gyvenanti 
109-59 - 112 St., Richmond Hill, N. 
Y. Dabar vėl , ataka pasikartojo 
antrą kartą. Išvežta į Jamaica 
ligoninę. Ligonė serga jau keli 
metai. Ją prižiūri giminaitė 
Antoinetta Mazgą.

Pastatytas naujas Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakulteto mokymo ir laboratorijų korpusas. Šalia jo įrengta 
kompleksinė mokomoji hidrotechninė sistema. Tai pirmasis toks Tarybų 
šalies aukštosiose mokyklose hidrotechninių statinių kompleksas. Jį sudaro 
drėkinimo sistemų fragmentai su įvairia laistymo technika, hidroelektrinė 
su laivybos šliuzų ir žuvų taku.

K. Jūrelės nuotraukoje: Naujasis Akademijos Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakulteto mokymo ir mokslinių laboratorijų korpusas.

Krankiantys
Turbūt, modernių laikų istorijoje 

niekados nebuvo taip aktualūs karo 
ir taikos, ginklavimosi varžybų ir 
nusiginklavimo kalusimai. Apie 
juos kalbama ir diskutuojama visur, 
tiek siaurame rate, kaip sakoma, 
prie židinio, tiek — tarptautiniuose 
forumuose, tokiuose, kaip UN.

Šie klausimai buvo plačiai aptarti 
ir tarybinių bei amerikiečių vadovų 
susitikime Ženevoje. Tai tapo 
svarbiausiu metų politiniu įvykiu.

Tarybų Sąjunga dar ir dar kartą 
įrodė, kaip nuoširdžiai ji siekia 
taikos, ginklavimosi varžybų Žemė
je sustabdymo, neleidimo joms 
išplisti į kosminę erdvę.

Tą labai ryškiai liudija, be 
daugybės kitų konkrečių žingsnių, 
ir naujosios tarybinių komunistų 
programos projektas. Jame, be kita 
ko, sakoma:

“Pasaulis be karų, be ginklų - 
socializmo idealas... Tarybų Są
jungos Komunistų partija ir 
ateityje darys viską, ką galėdama, 
kad būtų išsaugotos taikos 
tarybinių žmonių kuriamojo darbo 
sąlygos, pagerėtų tarptautiniai 
santykiai, būtų nutrauktos pasaulį 
apėmusios ginklavimosi varžybos, 
kad būtų pašalinta virš tautų 
pakibusi branduolinio karo grės
mė”.

Tarybų Sąjunga ne kartą įrodė, 
kad ji to siekia ne žodžiais, o 
darbais.

Visus tuos plačiai žinomus faktus 
primenu todėl, kad, pavyzdžiui, ir 
Jungtinėse Valstijose užtenka jėgų 
bei žmonių (tame skaičiuje - ir 
lietuviškos kilmės), kurie iš balto 
daro juodą, iš juodo - baltą.

Kaip žinome, vis dar pakanka 
tokių, kurie šaukia apie būtinumą 
“toliau stiprinti Ameriką”. Kurie 
dieną naktį sapnuoja “žvaigždių 
karus”, užmiršdami, kad tai - ne 
kino filmas, o vadinama S.D.I. 
sistema, galutiniame rezultate 

okesčių mokėtojams atsieis apie 
dolerių.

Dar gali suprasti, kai už šias 
beprotiškas išlydąs agituoja stam

 

biojo kapitalo atsfc&yai. Manau, ta 

 

proga bus neprošal paminėjus, kad 
dėl S.D.I. užsakymų “žvaigždžių 
karams” konkuruoja šimtai stam
biausių firmų. Šis balsas “natūra
lus” ir dabartinės Washington© 
administracijos propagandos gar
siakalbiams.

“Vanagai” lieka “vanagais”.
i Tačiau ir lietuviški krankliai nori 
būti į juos panašūs, stengiasi, 
vargšeliai, iš visų jėgų, kranksi: 
ruoškimės karui, balnokime raketas 
ir bombonešius! Šis raginimas 
atmieštas tokia biologine neapykan
ta viskam, kas “anapus”, kad netgi 
USA gali būti atspaustas tik 
lietuviškomis raidėmis.

Štai, pavyzdžiui, LB žurnalas 
“Pasaulio lietuvis” rašo apie tai, 
“Ko nežino Vakarai” - pretenzingas 
straipsnis taip ir pavadintas.

Pasirodo, kad tie vargšai naivūs 
Vakarai daug kp nežino! Visų 
pirma, aišku, jie nesupranta 
komunizmo pavojaus (nors tą jiems 
labai išaiškino pats Simas Kudirka, 
pasitelkęs Tomą Venclovą) ir 
nesuvokia, kaip su juo kovoti. O tą, 
pasirodo, kaip tik puikiai žino 
“Pasaulio lietuviui” rašęs Mauragis: 
“Stovime prieš neišvengiamą 

alternatyvą - arba visi sutartinai 
ginkluojamos ir ruošiamės karui, 
arba padėkime ginklus ir priimkime 
besąlyginę kapituliaciją... Laikas 
dirba sovietų naudai.” - nuspren
džia “Pasaulio lietuvis”, o išvadas 
tegul darosi tie patys naivūs

pHUHnnh

vanagai”
Vakarai. Tegul kiek galint skubiau 
ginkluojasi ir spaudžia branduolinio 
karo mygtuką.

Jeigu šios “naujos” mintys būtų 
gimusios tik nelabai šveižioje 
“Pasaulio lietuvio” virtuvėje - bala 
jų nematė, jos būtų nevertos ir 
minėti.

Tačiau panašių lietuviškų krank
sėjimų, mėgdžiojančių vanago 
kleketavimą, gausu ir kitoje 
dešinioje lietuviška druska spausto
je leidykloje. Būdinga, kad šis 
kranksėjimas gana dažnai aidi ir iš 
didžiai katalikiško “Draugo” lapų. 
Kaip tik šis laikraštis jau ne viena 
proga yra daręs išvadą, kad 
Lietuvai būtų “reikalingas” ir 
“naudingas” trečiasis pasaulinis 
karas...

Visiškai neatsitiktinai ypač gar
sus kranksėjimas kilo tada, kai 
Ženevoje sėkmingai pasibaigė 
aukščiausiojo lygio derybos, kai 
žengtas svarbus žingsnis tarpusavio 
supratimo keliu.

Tas kranksėjimas išsilieja ALT’o, 
VLIK’o raštais ir rašteliais. 
Aišku, vėl “primenama” ir 
“įspėjama”. Ir čia negalima 
neprisiminti rytietiškos patarlės 
apie lojantį šakalą ir pirmyn einantį 
karavaną...

Izmir, Turkija. — Daugiau kaip 20 
tūkstančių unijistų šiame Turkijos 
uostamiestyje dalyvavo demonstra- 
cijęse, nukreiptose prieš JAV 
remiamą militarinę valdžią. Reika
lauta demokratinių teisių atstaty
mo, įskaitant ir unijų teises. Tai 
buvo pati didžiausia demonstracija 
nuo 1980 metų. Tuo tarpu dar 
tebevyksta byla prieš Abdullah 
Bastruk ir 782 vadus iš uždarytosios 
Progresyviųjų unijų federacijos. 
Jiems gresia 20 metų kalėjimas už 
“nelegalią veiklą” — reikalavimą 
sau žmoniškų darbo sąlygų ir 
atlyginimo.

Pretoria, Pietų Afrika. — 
Pretorijos režimas nuėmė septynis 
mėnesius užtrukusį apsiausties 
stovį ir paleido 327 asmenis, kurie 
to laikotarpio įstatymais buvo 
įkalinti. Bet to įsakymo panaikinimo 
išvakarėse buvo sudegintos patal
pos, kuriose grupė, siekianti 
išlaisvinti jau daugiau kaip 20 metų 
kalinamą savo vadą advokatą 
Nelson Mandela, turėjo savo 
raštinę ir ten koordinavo savo 
veiklą. Manoma, kad patalpas 
padegė policija.

Wellington, N. Zelandija. — Savo 
oficialioje kalboje D. Britanijos 
karalienė Elzbieta II, kalbėdama ir 
kaip N. Zelandijos suverene, 
sukėlė politinę kontroversiją, pa
remdama N. Zelandijos teisę 
neįsileisti į savo uostus JAV karo 
laivų su branduoliniais ginklais.

Roma. — Keturių su puse milijono 
komunistų vadovaujama Italijos 
darbininkų generalinė konfederaci
ja savo vadu išrinko Antonio 
Pizzinato, unijų veikėją iš šiaurinės 
Italijos miesto Sesto San Giovanni. 
Šis miestas žinomas kaip Italijos 
darbo žmonių Stalingradas dėl 
darbininkų užsispyrusios kovos 
prieš darbdavius ir policiją. Ligšiol 
tai konfederacijai 16 metų 
vadovavęs Luciano Lama, sulaukęs 
65 metų amžiaus, išėjo į pensiją.

• *



PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 7,1986

^Kultūros JĄtgarsiai
Picasso ir TSRS

Paryžiuje atidarytas naujas 
muziejus, pašvęstas išimtinai Picas
so kūrybai. Joks kitas dailininkas 
nesusilaukė tokio pagerbimo. Pran
cūzijoje veikia Leger’o ir Matisse 
muziejai, bet jie palyginamai 
mažesni, randasi provincijoje ir 
savo svarba negali lygintis su 
Picasso muziejumi.

Tarybinis žurnalas “Za rubežom” 
(“Užsienyje”) neseniai paskelbė, 
straipsnį kuriame rašoma:

“Taigi Paryžiuje įkurtas dar vienas 
muziejus. Nuo pirmos gyvavimo 
dienos į jį plūste plūsta meno 
mėgėjai. Jokia šalis, joks pasaulinio 
garso muziejus, turįs kai kuriuos 
Pikaso šedevrus — Leningrado 
Ermitažas ar Madrido Prado 
muziejus, kuriame jau treji metai 
eksponuojamas garsusis paveikslas 
“Gernika” su visais jo eskizais, arba 
Barselonos muziejus, kuriam auto
rius padovanojo visus savo 
jaunystės kūrinius, — nėra tokie 
turtingi, kaip Pikaso muziejus 
Paryžiuje. Čia eksponuojami 203 
paveikslai, susisteminti grupėmis ir 
pagal epochas. 158 skulptūros, 88 
keramikos dirbiniai, 1500 piešinių, 
30 eskizų ir dailininko pastabų 
albumų, 1600 graviūrų, iliustruotos 
knygos ir rankraščiai ir dar paskiri 
reti eksponatai, kuriuos Prancūijai 
padovanojo privatūs kolekcio
nieriai. Parodoje galima pamatyti 
taip pat Sezano, Ruso, Matiso, 
Modiljanio, Brako ir kitų dailininkų 
kūrinius, įėjusius į Pikaso asmeninę 
kolekciją.

Puikūs muziejaus rūmai pastatyti 
XVII amžiaus antroje pusėje.
Vėliau jie buvo apgriauti, paskui 
atstatyti ir pritaikyti muziejui. 
Nuostabi pastato vidaus architektū
ra, puikūs paradiniai laiptai, 
išpuošti statulėlėm bei feskomis.

Visa tai brangiai atsiėjo. 
Kalbama, kad darbams buvo 
išleista apie 50 milijonų frankų [100 
frankų = 10.03 rb. — Red.], tačiau 
Paryžius ir Prancūzija turėjo bent 
tiek padaryti atminimui žmogaus, 
kuris, niekada nepamiršdamas esąs 
ispanų kilmės, Prancūziją pasirinko 
antrąją tėvyne ir per pusšimtį savo 
kūrybinės veiklos metų puoselėjo ir 
šiaip jau didžiulę šios šalies 
kultūrinę šlovę.

Kad Tarybų Sąjunga visuomet 
gerbė Pablo Picasso, yra plačiai 
žinoma. Bet Vakaruose dažnai buvo 
dėstoma tokia teorija: Tarybų 
Sąjunga vertinanti Picasso kaip 
humanistą, kaip kovotoją už taiką, 
dargi kaip komunistą (nors “ne 
nuoseklų”) bet negerbianti jo meno, 
kuris esąs formalistinis, neatitin
kantis socialistinio realizmo dės
niams...

Artimiau susipažinę su Tarybų 
Sąjungos kultūriniu gyvenimu, 
visuomet žinojo, kad ten teorijos 
apie meną nėra monolitiškos, kad 
buvo ir yra visokių nuomonių, 
teorijų, skonių, nors tiesa, kad 
Stalino laikais griežta Ždanovo 
puoselėjama teorija apie socialistinį 
realizmą, kaip galimą tik per vieną 
realistinį stilių, buvo dominuojanti. 
Pagal tą teoriją Picasso kūryba 
arba bent jo kūrybos didelė dalis 
nepraeitų egzamino, bet, nors ta 
teorija ne visai pamiršta, mažai kas 
jos laikosi visumoje. Minimas 
tarybinis žurnalas apie Picasso 
meną štai ką sako:
“Ne kasmet Paryžiuje būna tokių 

reikšmingų jos kultūros istorijai 
įvykių. Turime galvoje Pikaso 
muziejų. Oficialioje jo atidarymo 
ceremonijoje dalyvavo respublikos 
prezidentas F. Miterandas. Tai 
įvyko praėjus 12 metų po mirties 
didžiojo dailininko, kuris pasauliui 
padovanojo labiausiai jaudinančius, 
drąsiausius ir visuotinį dėmesį 
pelniusius mūsų epochos meno 
kūrinius.”

Pasakyta trumpai ir drūtai, be 
rezervacijų: Picasso kūriniai yra 
labiausiai jaudinanti, drąsiausi ir 
visuotiną dėmesį labiausiai pelniu
sieji.

Picasso ir mes

Pagarsėjęs paveikslas “Guernica” 
(Lietuvoje rašoma “Gernika”^kaip 
virš pažymėta, dabar Prado 
muziejuje Madride. Tas atlikta 
pagal Picasso testamentą: per ilgus 
metus šis meno darbas kabėjo New 
Yorko Moderniškojo meno muzieju
je, kuriam Picasso patikėjo 
“Guernicą” laikinai, kol Ispanija 
išsilaisvins iš Franco diktatūros 
jungo ir taps demokratine. Tada, 
sakė Picasso, “Guernica” bus

atiduota Ispanijos demokratinei 
respublikai.

Bet Vietnamo karo metu mes, 
Amerikos dailininkai, pradėjome 
jausti, kad mūsų šalis neturi 
moralinės teisės būti to paveikslo 
saugotoja: jeigu jis negali būti 
Franco Isapnijoje jis neturėtų būti 
šalyje, kuri veda tokį žiaurų 
nepateisinamą karą prieš silpną 
Azijos tautą. Buvo sudarytas platus 
dailininkų ir menotyrininkų komite
tas, kuris suformulavo viešą laišką 
Picassui, kuriuom mes prašėme jo 
atsiimti “Guernicą” iš New Yorko 
muziejaus ir, iki Ispanijos išsilaisvi
nimo, eksponuoti kur kitur - gal 
Prancūzijoje, gal Meksikoje - tą 
mes palikome jo nuovokai. (Į 
komitetą įėjo ir du lietuviai 
dailininkai, Ad Reinhardt ir R. 
Baranikas).

Bet Picasso į tą laišką mums 
neatsakė, nors po juo pasirašė 
šimtai pagarsėjusių asmenybių. 
Pasirodė, kad jis jau buvo taip 
pasenęs, jog jo paštą ir bendrai 
susisiekimą su kitais kontroliavo 
būrelis žmonių, įskaitant jo žmoną 
Žakeliną, kurie menkiau rūpinosi 
politika, negu rūpinosi pats 
meistras.

Pašto ženklai
Prieš kiek laiko pažįstamas 

filatelistas man parodė eilę įdomių 
pašto ženklų iš Vakarų Vokietijos, 
tarp jų ženklus su Rožės 
Luksemburg ir Kari Markso 
atvaizdais. Pirmąjį buvau matęs, 
bet antro, ne. Abu ženklai, betgi, 
kiek stebino, nes Vakarų Vo
kietijos valdžia juk kapitalistinė. 
Markso atvaizdo ženklas buvo 
išleistas Reinland-Pfalz valstijoje, 
toje provincijoje, kur Marksas gimė 
ir augo. Bet istorija tuomi 
nepasibaigia: anądien, versdamas 
naujai gautos Vilniaus “Tiesos” 
numerį, žiūriu - tas ženklas 
atspausdintas ir po juom pastaba, 
kad šio ženklo istorija susijusi su 
Lietuva. Kaip? Mes skaitome:

— Po karo gyvenau Freiburge, 
kur įkūriau dailės mokyklą, buvau 
jos dėstytoju ir direktoriumi. Man 
pasiūlė sukurti eskizą pašto ženklui 
su Karlo Markso portretu, — kartą 
prisiminė JAV gyvenantis lietuvių 
dailininkas grafikas Vytautas K. 
Jonynas. — Ir aš apsiėmiau tai 
padaryti.
Taip dailininkas, gimęs Ūdrijoje, 

sukūrė eskizą pašto ženklui su K. 
Markso atvaizdu. Vieną pašto 
ženklą V. Jonynas padovanojo 
redakcijai, — jį ir spausdiname. 
Priminsime, kad Vytautas K. 
Jonynas yra iliustravęs 1940 metų 
leidimo K. Donelaičio “Metus”, P. 
Merimė “Lokį”, kitas knygas, kūrė 
plakatus, ekslibrius, vitražus ir 
skulptūras. Dailininkas dažnai 
lankosi Lietuvoje.

Rimvydas Valatka

Mažas pasaulis, ar ne?
R. B.

ca [“Gernika”], kurį jis nutapė 
1937-ais metais. Guernica yra 
mažas miestelis Baskijos srityje

Ispanijoje. Frankistams tarnaujanti 
nacių Luftwafe žiauriai bombardavo 
tą miestelį, kuriame nebuvo jokių

karinės reikšmės taikinių, vien tik, 
kad terorizuoti civilinius gyven
tojus.

“LAISVĖ”

Vilniaus naujų gyvenamųjų rajonų projektuotojai architektai Genovaitė ir 
Kazimieras Balėnai prie Fabijoniškių maketo. K. Jankausko nuotrauka

Pagerbė Balio Smogos atminimą
Vilniuje, Meno darbuotojų rū

muose, vasario 3 d. įvyko lietuvių 
literatūros klasiko Balio Sruogos 
gimimo 90-ųjų metinių minėjimas. 
Jį pradėjo Tarybų Lietuvos liaudies 
poetas Justinas Marcinkevičius.

— Tai buvo didelės, drąsios ir 
darbščios dvasios žmogus, - pasakė 
jis. — Poetas, dramaturgas, 
prozininkas, vertėjas, literatūros ir 
teatro kritikas, tautosakos tyrinė
tojas, literatūros profesorius, 
teatro seminaro vadovas Kauno 
universitete - retas mūsų kultūros 
kūrėjas galėtų lygintis su Baliu 
Sruoga kūrybos formų gausa, 
dvasinės veiklos intensyvumu, 
žodžio nerimu ir daugiabalsiškumu. 
Jau ankstyvesniame savo eilėraščių 
cikle “Alpėse” jis tarsi nurodo savo 
talentui pagrindinę kryptį “Pri- 
glusk prie Žemės-motinos - būsi 
viešpats tu!”

Šitas “prisiglaudimas prie Že
mės”, prie istorinio tautos likimo, 
prie dramatiškų jos patirties 
viršūnių įvyko dramaturgijoje. Tai, 
be abejo, pati reikšmingiausia 
Sruogos kūrybos dalis, derlingiau
sia jo talento žemė, išauginusi 
“Milžino paunksmę”, “Apyaušrio 
dalią”, “Kazimierą Sapiegą”, “Pa
vasario giesmę” ir kitus kūrinius. 
Jie atsispaudė mūsų sąmonėje, 
įsišaknijo mūsų atmintyje, įsitvir
tino teatrų repertuare, kaip 
aktualūs nacionalinio patyrimo 
ženklai, iškalbingos tragizino pa
mokos, kur dramaturgui rūpi 
parodyti amžiną idealo ir tikrovės, 
laisvės ir prievartos kovą.

Ne iš karto mūsų suprastas ir 
priimtas buvo vienintelis Balio 
Sruogos prozos kūrinys - skaudaus 
likimo knyga “Dievų miškas”. 
Knyga - liudijimas, knyga - 

perspėjimas. Galvoju, jog tokių 
knygų pasaulyje ne tiek daug, ir 
šiandien, iškilus visuotinio sunai
kinimo grėsmei, jų aktualumas dar 
labiau didėja.

Paskutiniai penkeri Balio Sruogos 
gyvenimo metai, kaip žinia, buvo 
sunkūs ir tragiški: hitlerinė 
okupacija, Štuthofo koncentracijos 
stovykla, vienatvė ir liga sugrįžus į 
Lietuvą. Mums jo kūryba buvo ir 
lieka aktyvia ir aktualia nacionali
nės kultūros dalimi, iš kurios 
mokomės humanizmo, išminties ir 
sugebėjimo pažvelgti į savo tautos 
istoriją, kaip į neišsenkantį, 
socialinių, demokratinių, patrioti
nių etinių idealų šaltinį. Pranešimą 
apie Balio Sruogos gyvenimo kelią, 
jo literatūrinę pedagoginę veiklą 
padarė filologijos mokslų kandida
tas A. Samulionis.

Prisiminimais apie Balį Sruogą 
pasidalijo Lietuvos TSR nusi
pelniusi kultūros veikėja, rašytoja 
H. Korsakienė. Minėjime taip pat 
kalbėjo poetė O. Baliukonytė, 
Vabalninko B. Sruogos vidurinės 
mokyklos direktorius B. Kuliešius.

Balio Sruogos 90-mečio minėji
mai taip pat buvo surengti Vilniuje 
Mokslininkų rūmuose, Kauno Spa
lio 50-mečio dirbtinio pluošto 
gamyklos kultūros ir sporto 
rūmuose, jo kūrybos vakarai vyko 
Lietuvos TSR literatūros muzieju
je, Lietuvių literatūros klasiko 
jubiliejus pažymėtas respublikos 
aukštosiose ir vidurinėse mokyk
lose, bibliotekose, kitose kultūros, 
švietimo įstaigose.

Balio Sruogos kūrybinis palikimas; 
1957 metais buvo išleistas septy
niais tomais. Dabar ruošiamas 
dvigubai didesnis rašytojo raštų 
leidimas.

VILNIAUS DABARTIS 
IR PERSPEKTYVOS

Pastaruoju metu Vilniuje vis 
dažniau gali išgirsti minint 
Fabijoniškes ir Sudervę. Senesni 
gyventojai žino, kad tai gerokai 
nutolusių nuo miesto kaimų 
pavadinimai. Tačiau, praeis keli 
metai ir šios vietovės jau bus 
minimos kaip nauji Tarybų 
Lietuvos sostinės gyvenamieji 
kvartalai. Kaip Lazdynai, Karoli- 
niškės, Šeškinė, Justiniškės, Paši
laičiai, kurie iškilo arba kyla aplink 
Vilnių, pavadinti senųjų kaimų 
vardais. ;

— Kasmet Vilniuje įkurtuves 
atšvenčia beveik puspenkto tūks
tančio šeimų, - sako miesto 
vykdomojo komiteto pirmininkas 
Algirdas Vileikis. — Statome daug, 
bet butų vis dar trūksta. Viena to 
priežasčių - daug senų namų, 
kuriuos jau reikia nugriauti arba 
kapitališkai suremontuoti, iškeliant 
gyventojus į naujus, patogius 
butus. Vien šiemt šiems tikslams 
valstybė skiria 10 milijonų rublių.

Mūsų senasis Vilnius artėja prie 
savo 700 metų jubiliejaus. Jo 
senamiestis - vienas iš didžiausių 
savo plotu visoje Europoje. Todėl 
suprantamos architektų, resiau- 
ruotojų, statybininkų pastangos 
išsaugoti unikalų senovės kampelį, 
Senamiestyje atsisakyta pavienių 
namų atstatymo, o dirbama 
ištisuose kvartaluose. Tai trunka 
žymiai ilgiau, tačiau atnaujintas 
visas kvartalas. Daug malonesnis ir 
širdžiai, ir akiai.

Jaunėja namai, jaunėja ir miesto 
gyvenotojai. Dabar Vilniaus ben
drojo lavinimo mokyklose mokosi 
beveik 70 tūkstančių vaikų. Daug 
tai, ar maža? Palyginimui primin
sime, kad 1939 metais tiek 
gimnazistų nebuvo ir visoje 
Lietuvoje.

Įgyvendinant Tarybų Sąjungoje 
mokyklų reformą, į suolus sėdasi 
šešiamečiai. Todėl 1986-aisiais 
numatoma pastatyti dar vieną 
vidurinę mokyklą, tris vaikų 
lopšelius-darželius. Šiais metais

Susitikimai

Už visą gyvenimą
Turbūt, daug Amerikoje turite 

pažįstamų? - vienąkart pasiteiravo 
svečias ir dvejoti nereikėjo - 
atsakiau, kad ten jų daug. Tiesa, ne 
dažnai keičiuosi su jais laiškais, 
tačiau pažįstamų tikrai daug. Būna 
net, kad užsimiršta vardas, 
pavardė, o tačiau susitikimų įspūdis 
toks šviežias, kad girdžiu žmogaus 
balsą, prisimenu žodžius, rankų 
judesius... Žodžiu, lyg žiūrėčiau į 
kino ekraną.

Tačiau visuomet mieliau atsiminti 
ir kalbėti apie žmogų mielą, kalbėti 
jam gerą žodį, būti pagarbiam ir, 
stipriau paspaudžius ranką, pasa
kyti: iki pasimatymo, žmo
gau!

Taip pasakiau ir Vladui. Su juo 
lengva buvo kalbėti gal dar ir todėl, 
kad dažnai kartu stovėdavo ir jo 
brolis. Šis gyvena Vilniuje ir keletu 
metų vyresnis. Tačiau buvo truputį 
piktoka, kad per visas dešimt 
viešnagės dienų Vladas nei karto 
neišvažiavo iš Vilniaus — nei į Kau
ną, nei į Trakus, nei į Druskininkus, 
nei į Rumšiškes. Kiti važiavo, vis 
kvietė važiuoti ir Vladą, sugrįžę 
džiaugėsi patirtais įspūdžiais, o 
Vladas, beklausydamas jų, kaip 
visuomet nusišypsodavo savo jau
kia, šilta, gera šypsenėle ir 
teisindavosi.

— Gi čia mano broliukas... Mano 
brolis čia gyvena...

— Pavažiuok, pakrutėk toliau, - 
ragindavau ir aš, norėdamas, kad 
sugrįžęs į Ameriką, galėtų 
papasakoti ne tik apie brolį, bet ir 
daugiau. Tačiau Vladas pasiliko 
neišjudinamas. Vilniuje gyvena jo 
brolis, ir todėl iš miesto nepanoro 
išvažiuoti. Kita vertus, ir jis 
vilnietis. Čia gimė, čia užaugo, 
gyveno iki 1944 metų. Na, o paskui, 
kaip ne vienas tų metų išeivių, 
pradžioje pateko į Vokietiją, o 
paskui dar toliau - į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Ir štai jau daug 
metų, kai ten Vladas dirba 
darbininku gamykloje.

— Su darbininku lengviau 
kalbėti, - tą sužinojęs pasakiau jam 
ir, atrodo, tai jam patiko. O prieš 
išvykstant' atėjau dar kartą, tik 
šįkart paprašyti įspūdžių. Žinojau, 
kad tie, kurie nesitenkino tik 
Vilniumi ir tik giminaičiais - 
įspūdžiais turtingesni, bet kartu 
įdomu buvo sužinoti, kokius 
įspūdžius išsiveža žmogus, kuris 
nesimėtė nesivėtė, o visą viešnagę
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Vilniaus moksleiviai gaus raktus 
nuo naujų Pionierių ir moksleivių 
rūmų, kadangi senieji jau negali 
sutalpinti visų norinčiųjų,. Čia 
lavinsis įvairiuose techniniuose 
rateliuose, dalyvaus meno saviveik
loje, sporto sekcijose.

Didelis dėmesys Vilniuje skiria
mas ir sveikatos apsaugai. Miesto 
šiaurėje, buvusio Santariškių kai
melio vietoje, išaugo didelis 
ligoninių miestelis. Dabar čia 
praktiškai galima gauti bet kokią 
medicininę pagalbą, ir ne tik 
vilniečiui. Į Santariškes suvažiuoja 
ligoniai iš visos Lietuvos. Tačiau 
yra ligų, kurios reikalauja staigaus 
gydytojų įsikišimo. Tuo tikslu prie 
Vilniaus greitosios pagalbos stoties 
pradedama statyti 800 vietų 
ligoninė. Šiemet sveikatos apsaugos 
objektų statybai skiriama pusantro 
karto daugiau lėšų negu pernai.

Didelius darbus teks atlikti kelių 
ir tiltų tiesėjams. Bus užbaigtas 
didelis ir sunkus darbas - 
pastatytas beveik pusantro kilo
metro požeminio pravažiavimo 
kompleksas. Prie Žvėryno peršoks 
Nerį naujas tiltas.

— Ilgai būtų galima pasakoti apie 
Vilnių, jo praeitį ir ateitį, - pabrėžė 
A. Vileikis. - Mūsų sostinė išties yra 
to nusipelniusi. Vaikščiodami jo 
gatvėmis, mūsų miesto svečiai, visi 
kaip vienas, taria daug gražių 
žodžių apie vis jaunėjantį mūsų 
senąjį Vilnių. O tų svečių tikrai 
netrūksta. Jau vien tai, kad Vilnius 
yra susigiminiavęs su Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos miestu 
Duisburgu, Pavija - Italijoje, 
Joensu - Suomijoje, daug ką pasako 
apie jo ryšius.

O baigti norisi žinia sporto 
mėgėjams. Dvyliktajame penk
metyje bus pastatytas 30 tūkstan
čių vietų stadionas. Kiekvienas 
Vilniaus “Žalgirio” futbolininkų 
komandos pasirodymas nebesutal
pina žiūrovų sename stadione.

Algimantas Degutis

praleido ramiai ir netgi viengungiš
kai - be didesnės publikos, tik su 
broliu.

— Geri mano įspūdžiai. Patikė
kite, tokie geri, kad kiti tokių 
nepatyrė, - užtikrino svečias iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir kiek 
palaukęs pridūrė: — Niekuomet 
nesitikėjau, kad užsikrausiu tokį 
rūpestį...

Kada iš svečių girdžiu kalbant 
apie rūpesčius, darosi kažkaip 
nesmagu. Va, pravažiuoja tokį 
didelį kelią, išleidžia tiek nemažai 
pinigų ir, neduok die, sakau, jeigu 
žmogaus rūpesčiai nepasibaigia net 
tuomet, kai jis viešnagėje. Juo 
labiau Lietuvoje be rūpesčių norisi 
matyti išeivijos lietuvius, bet 
deja... Tie, kas čia gimė, kas augo, 
kas atsimena savo jaunystę po šituo 
dangumi, be rūpesčių niekuomet 
neišsiverčia. Rodydamas į savo 
rūpestį, Vladas parodė į brolį ir taip 
prakalbo:

— Galvojau šitaip, galvojau 
kitaip, ir nor nelengva apsispręsti, 
bet parodykite tą kelią, kuriuo 
galėčiau sugrįžti į Lietuvą, ir aš 
sugrįšiu. Būsiu laimingiausias 
žmogus...

— Ir koks velnias tave tada 
išnešė, - prikišo Vladui brolis. - Nei 
kitam gali pasakyti, nei pats 
supranti...

— Ot, ot, taip toli nubėgau, kad 
sugrįžti laiko nebeliko, - atsiduso 
svečias.

Pasidarė liūdna ir man, tačiau ne 
tik dėl Vlado: buvo liūdna dėl visų 
kitų, taip toli per klaidą nubėgusių. 
Ne kartą girdėjau šių žmonių kalbas 
ir jos mane įtikino šių žmonių 
sąžiningumu, nuoširdumu, tačiau 
nei karto nesipuoliau jiems padėti 
patarimais.

— Tavo rūpestis - tu ir rūpinkis, 
Vladai, - pavadinau jį vardu: - O 
dabar man savo įspūdžius papasa
koki, - paprašiau, nors gerai 
žinojau, kad būtent patirti įspūdžiai 
jam ir užkrovė tokį rūpestį - 
pasižvalgyti, paieškoti, gal yra toks 
kelias, kuriuo jis galėtų sugrįžti į 
namus.

Prisimenu šį vaizdelį ir galvoju, 
kad neretai žmogus save pamato, 
supranta, išsiaiškina tik po daugelio 
metų. Ir jeigu džiaugiasi - tai 
džiaugiasi už visą gyvenimą, o jeigu 
liūdi, pergyvena - tai irgi už visą 
gyvenimą.

Pranas Kartonas
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PROTESTUOJA PRIEŠ FINANSINĮ PARAMA. N U VERSTI NIKARAGVOS VALDŽIA. BU V. JT GEN. SEKRETORIŲ KURT WALDHEIM

Tuo tarpu, kai prez. Reagan deda 
visas pastangas, kad Kongresas 
paskirtų 100 milijonų dolerių 
paremti sukilėliams-vadinamiems 
kontrais, kurie siekia nuversti 
Nikaragvos vyriausybę, tūkstančiai 

amerikiečių pasisako prieš ir tą 
savo nuomonę viešai demonstruoja. 
Šioje nuotraukoje — vaizdas iš 
vienos demonstracijos, kurią prie 
Kongreso rūmų suruošė Įvairias 
religijas atstovaujanti organizacija 

“Witness for Peace”. Jie reikalavo 
sustabdyti beprasmišką žmonių 
žudymą, ir simboliniais kryžiais, 
kuriuos nešė gatvėmis, užblokavo 
įėjimą į Kapitolių.

New York. — Dr. Kurt Waldheim, 
kuris buvo Jungtinių Tautų 
generaliniu sekretorium nuo 1972 
ligi 1982 metų, dabar kan
didatuojantis į Austrijos prezi
dentus, pateko tarp dviejų ugnių: 
vieni jį kaltina, kad II Pas. karo 
metu jis tarnavo kariuomenėje ir 
buvo daliniuose, kurie naikino 
Graikijos žydus, bei priklausė nacių 
jaunimo organizacijoms. Kiti gi, ir 
jis pats, tvirtina, kad jis nebuvo 
nacis ir nedalyvavo žydų žudynėse.

Kaltinimą iškėlė patys austrai, 
kurių socialistų kandidatas turi tiek 
pat galimybių, kiek ir pats Dr. 
Waldheim būti išrinktas Austrijos 
prezidentu rinkimuose, įvyksian
čiuose gegužės 4 d.

Pirma žinias apie tai, kad Dr. 
Waldheim tarnavo kariuomenėje, 
paskelbė Austrijoje išeinantis 
socialistų žurnalas. Paskui su 
kaltinimais, kad jis buvęs nacis, 
išėjo ir World Jewish Congress. Jo 
atstovas aiškinęs, kad tik dabar 
pavykę gauti duomenų apie Dr. 
Waldheim praeitį. Tačiau kitas 
žydų autoritetas — Simon Wiesen
thal, Vienoje, Austijoje, turintis 
savo raštinę, renkančią dokumentą-

KALTINA NACIZMU
ciją prieš nacius ir jų kolaborantus, 
skelbia, kad Dr. Waldheim nebuvęs 
naciu ir nieko inkriminuojančio 
prieš jį neturima. Jo praeitis buvusi 
ištirta dar tuo metu, kai jis buvo 
paskirtas Austrijos užsienio reikalų 
ministru, o dar plačiau — kai jis 
kandidatavo ir buvo išrinktas 
Jungt. Tautų gen. sekretorium.

Dr. Kurt Waldheim

Panašiai tvirtina ir pats Dr. 
Waldheim. Jis prisipažįsta, kad jis 
tarnavo tame dalinyje, kurio vadas 
buvo pasmerktas miriop už 
Graikijos žydų žudymą, bet jis 
aiškina, kad jis ten ėjęs vien tik 
vertėjo pareigas ir apie tas žudynes 
nieko nežinojęs.

Spauda rašo, kad ši kontroversija 
gali pakenkti Dr. Waldheim 
kandidatūrai į Austrijos preziden
tus, o taip pat ir jo knygos 
pardavimui. Knyga, liečianti jo 
veiklą tarptautinėje arenoje, jau 
išėjo iš spaudos. Ją išleido privati 
dviejų asmenų, žydų, leidykla 
Amerikoje.

JT tiria JA V įsakymo 
legalumą

Jungtinės Tautos. — Oficialus 
kalbėtojas pareiškė, kad šiuo metu 
Jungtinių Tautų teisiniai ekspertai 
studijuoja esamą padėtį dėl JAV 
įsakymo, kad ligi 1988 metų 
balandžio 1 d. Tarybų Sąjunga, 
Ukraina ir Gudija sumažintų savo 
misijų prie Jungtinių Tautų 
personalą iš 275 asmenų iki 170. Kai 
reikalai paaiškės, bus imamasi

Neseniai Bronys Raila tu
rėjęs nenusakomą malonu
mą. Jį teikęsis priimti net 
Klyvlendo meras. Pastarasis 
jau prieš tai buvęs supažin
dintas su Railos šimto pra
kalbų knyga ir todėl pokal
bio metu domėjęsis jo kū
ryba, „Laisvės" radijo trans
liacijomis. Dviejų šimtų metų 
senumo gobelenais išpuoš
tame kabinete meras įtei
kęs ponui auksinį Klyvlen
do raktą, o poniai — simfo
ninio orkestro plokštelę. 
Meras padėkojęs Railai už 
jo veiklą propaguojant „lais
vojo pasaulio" vertybes, pa
žadėjęs prie progos apie tai 
painformuoti net patį pre
zidentą.

Impozantiškai atrodęs Rai
la Klyvlendo merijos gobe
lenų fone. Viskas čia taip 
harmoningai derinęs!. O vi
sų harmoningiausiai — tai 
Railos politinis kailis. Buvo 
laikas, kai šis kailiukas dar
gi socialisto plunksnomis rė
dėsi. Raila žodžių perkūnu 
trankėsi ir kapitalizmo pa
matus griauti ketino. Bet 
smetoniniai žvalgybininkai 
įžiūrėjo, kas po tomis plunk
snomis ir kailiu slepiasi. Ir 
kailiuko kainą nustatė. Tuo
met Raila ne tik plunksneles 
nubarstė, bet ir kailiuką iš
vertė. O netrukus apvirai už
traukė smetoninių fašistų 
gaidelę. Kiek anuomet litų 
žvalgybininkai sumokėjo už 
kailio išvertimą, telieka tai 
Railos žiniai. Netrukus Raila 
įkopė į smetoninio fašistinio 
oficiozo ir radiofono redak
toriaus kėdutę.

Tačiau 1940 metais lietu
viškų fašistų kromeliai bu
vo uždaryti. Jie ėmė šokti 
pagal Berlyno maršų taktą. 
Railai čia kailiui versti daug 
pastangų nereikėjo. Gestapo 
spalvos buvo panašios.

1940 metais pabėgęs į Vo
kietiją, Raila drauge su ki
tais padėjo abverui ir gesta
pui įkurti hitlerinės penk
tosios kolonos organizaciją 
„Lietuvių aktyvistų frontą" 
(LAF), kuris šnipinėjo hit
lerinės Vokietijos naudai, 
vykdė diversijas ir teroro 
aktus, formavo ginkluotus 
būrius, kurie padėjo hitleri
ninkams okupuoti Lietuvą 
ir įtvirtinti okupacinį reži
mą. Tai LAF baltaraiščiai, 
prasidėjus karui, nužudė ir 
nukankino apie 5 tūkst. Lie
tuvos darbininkų, valstie
čių, inteligentų, o vėliau 
dalyvavo masinėse žudynė
se. LAF vadovai patys prisi
pažino, kad jie „ideologiš
kai yra giminingi vokiškam 
nacionalizmui" ir „pagal su
tarta su vokiečių karo va
dovybe planą vykdė jiems 
duotus uždavinius". Štai su 
kuo buvo „ideologiškai gi
miningas" ir kieno užduotis 
anuomet vykdė Raila, nors 
ir žinojo, kaip jis dabar rašo 
savo knygoje, kad Lietuva 
ir kitos „žemės pagal „Mein 
Kampf" programą turėjo 
virsti „tūkstantmečio rei
cho germaniškos imperijos 
kolonijom". Žinojo, o trynė
si okupantų kontorose. Da
bar Raila tai vaizduoja kone 
„didvyriškumu", „auka ant 
laisvės aukuro".

Bet neilgai anuomet Rai
lai ir jo šeimininkams teko 
vykdyti fiurerio užduotis. 
Ėmė jiems svilti padai Lie
tuvos žemėje. Nusprendė 
tuomet Raila visiems laikams ' 
prisiderinti prie dėdės Šerno 
šnipų ir diversantų spalvos, 
užsidėti amerikinių impe
rialistų janyčaro (Railos pa
mėgtas senovės Turkijos ka
rinės kastos, sultono rūmų 
intrigantų, plėšikų pavadini
mas) togą.

Bet dėdė Šernas, kaip ži

noma, nieko, juo labiau do
lerių, veltui nedalija. Ma
žų mažiausia jis reikalauja 
bent keikti komunistus, jei 
jau diversijoms, terorui kai
lis per senas. Ir Raila sten
giasi savo šeimininkų ne
apvilti. Jis darbuojasi. Dar
buojasi prie mikrofonų lie
tuviškai kalbančiuose ne
lietuviškuose radiofonuose, 
lieja tulžį lietuvių kalba 
spausdinamuose nelabai lie
tuviškuose laikraščiuose.

Matyti, taikydamasis gau
ti naują kokios nors merijos 
auksinį raktą, o labiausiai 

gundomas žaliaakių popieriukų 
paketų iš Centrinės žvalgy
bos fondų, Raila blykstelėjo 
antruoju šimtu prakalbų, ku
rias janyčaro įtūžiu jis pa
staraisiais metais liejo prie 
JAV žvalgybos išlaikomų ra
dijo stočių mikrofonų, bru
talaus antikomunizmo šmeiž
tų srautu teršdamas eterį.

Žmonija artėja prie šimt
mečio pabaigos, po 15 metų 
ji sveikins naują tūkstant
metį. Per pastarąjį šimtme
tį ypatingai pasikeitė pasau
lis, šimtai tautų likimų. Ir 
daug kas, kas vyko prieš ke
liasdešimt metų, dabar blai
viai vertinant atrodo kaip ' 
amžiams į praeitį nuėjęs 
anachronizmas. Railai gi 
laikrodis sustojo šio šimtme
čio pirmojoje pusėje, tiks

liau, 1940 metais, kai žlugo 
buržuazinė fašistinė santvar
ka Lietuvoje.

Dargi tarptautinio antiko
munizmo džiunglėse Raila 
šiandien atrodo kaip politi
nis aborigenas. Kai lanks
tesni antikomunistai dėl 
žmonių akių seniai apsivilko 
demokratų togomis, Railai, 
nežiūrint jokių mėginimų, 
ji nesilaiko ant pečių. Kur 
buvę, kur nebuvę per apmu
šalus taip ir išnyra svasti
kos kontūrai. Beveik prieš 
pusšimtį metų istorijos ūka
nose nuskendusi buržuazi
nė fašistinė diktatūra Lie
tuvoje ir dabar vaidenasi 
kone ideali gerovės viršū- ,» 
nė. Railai asmeniškai šis 
laikotarpis gal ir išties toks 
buvo. Juk už tarnybą sme
toniniame oficioze ir radiofo
ne, fabrikuojant antitarybi
nius paskvilius, per mėnesį - 
jis gaudavo daugiau li
tų, negu Railos „lais
vasis ūkininkas", t. y. buo
žės samdinys, galėdavo už
dirbti per ištisą penkmetį.

Railos bendramintis Jo
kūbas Stukas gyrėsi, kad jis 
tausojęs tėvo marškinius, 
kuriuos pastarasis vilkėjo 
prieš keletą dešimtmečių ir 
trokštąs matyti Lietuvą, ko
kia ji buvusi 1939 metais. 
Nors pastaroji Railos pra
kalbų knyga pavadinta „Ki
tokios Lietuvos ilgesys", iš 
tikrųjų Railos ilgesys vi
siškai tapatus Stuko trošku
liui.

Tad kokia gi buvo ta Rai
los, Stuko ir jų bendramin
čių išsiilgtoji Lietuva?

Vyresniosios kartos Lietu
vos darbo žmonės dar ge
rai prisimena Railos idea
lą — 1939 metų saujelės ka
pitalistų, dvarininkų ir buo
žių valdomą Lietuvą su mer
dinčia pramone, tūkstančiais 
bedarbių, išvaržytais beraš
čiais valstiečiais, būriais 
policininkų, antstolių ir 
dargi nuosavu dujų ka
meros budeliu. Tai dva
rininko Plechavičiaus, bude
lio Grigaliūno-Glovackio, 
milijonierių bankininkų 
Yčo ir Vailokaičio, balta
gvardiečio Spiridonovo, 
avantiūristo Smetonos, grafo 
Tiškevičiaus, fabrikanto 
Tilmanso, aferisto Lapėno, 
bankininkų Volfo ir Solo- 
veičiko Smetonos sėbro ran

govo Ilgovskio ir į juos pa
našių išnaudotojų Lietuva.

Joje vėžlio tempais vystė
si pramonė. Kai kurios jos 
šakos dargi smuko ir 1939 
metais buvo žemesnio lygio, 
negu prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. Ir po dviejų dešimtme
čių, kaip ir buvusi, Lietuva 
liko agrarinė šalis.

Toje menkutėje pramonė
je daug kur šeimininkavo 
užsienio kapitalistai. Iš 97,4 
milijono litų visų akcinių 
bendrovių kapitalo 58,3 
milijono litų priklausė už
sienio (Kapitalistams. Pasta
rieji apiplėšdavo kraštą, iš-

Sedentes
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veždami kasmet keliolika 
milijonų litų pelno.

Nors ir menkai tesivystė 
pramonė, bet kapitalistų pel
nai augo, o darbininkų už
mokestis mažėjo. 1939 me
tais visos Lietuvos pramonės 
įmonės, kuriose dirbo ne ma
žiau kaip 5 darbininkai, ga
vo 114 milijonų litų pelno, o 
darbininkų darbo užmokestis 
per tą laiką siekė vos 44,5 
milijono litų.

Daugybė kapitalistų api
plėštų darbininkų skurdo 
Kauno Brazilkoje ir glaudėsi 
fortų rūsiuose. Kiekvieną 
dieną grėsė darbo praradi
mas. 1939 metais Lietuvoje 
buvo apie 75 tūkstančius be
darbių.

Ypač sunki buvo kai
mo darbininkų padėtis. Jie 
dirbdavo per dieną po 13— 
18 valandų, gaudami už tai 
centus. Raila ir jo vienmin
čiai postringavo, kad jie 
vedę Lietuvos žemės ūkį į 
suklestėjimą. Jie trimitavo 
apie „pavyzdinius ūkius", 
olandiškos veislės karves ir 
jorkšyrų veislės kiaules, ta
čiau užsimerkdavo prieš 
tai, kad buožės ir dvarinin
ko engiamas darbo valstie
tis neturi vaiko burnai pie
no lašo ir neretai pristinga 
juodos duonos plutos. Dargi 
tautininkų žurnalas „Vai
ras" buvo priverstas pripa
žinti, kad „viskas kas yra 
geriausia ūkininkas išsiun
čia į užsienį. Jaunas sultin
gas paršelis, šviežias skonin
gas pienas, kiaušiniai, pau
kštiena *— visa tai nemato 
ūkininko dantų. Jam lieka 
dviejų metų kiauliena, 
skrandį veriąs pieninėj nu
sunktas pienas, pažilinti bar
ščiai ir visa, kas bent kiek 
patenkina organizmą. Ge
riausius kąsnius ūkininkas 
atplėšia nuo savęs. Bet jis 
turi tai daryti, jei nori dar 
gyventi... Pereik iš ryto per 
kaimus ir ar daug rasi 
ūkių, kur gautum atsigerti 
pieno. Daugelis jų išveža iki 
paskutinio lašo, visomis prie
monėmis draudžia ir vai
kams, ir šeimynai net para
gauti".

Nualintų darbo valstie
čių sklypelius rijo buožės 

ir dvarininkai. Po buržuazi
nės žemės reformos atsiradu
sių naujakurių dauguma ne
trukus atsidūrė ekonominio 
kracho akivaizdoje. Jų liki
mą buržuazinėje Lietuvoje 
vaizdingai atskleidė žymu
sis mūsų rašytojas Petras 
Cvirka.

„....Giliai suleidę šaknis į 
dirvą, — rašė jis „Žemėje 
maitintojoje", — naujaku
riai, nelyginant toli nuo 
vienas kito pasodinti me
džiai, buvo palikti pavie
niui grumtis su audromis. 
Ir vieną po kito kasmet juos 
vėtros rovė... Visur 'sodybose

agamus

kiaurojo tvartai, svirnai, dir
vonavo laukai".

Tarsi giltinė po kaimą 
slankiojo policininkas ir ant
stolis. Laikraščiai mirgėte 
mirgėjo skelbimais apie 
valstiečių ūkių - varžytines. 
1939 metais jie baigė pa
skelbti 90-ąjį tūkstantį iš 
varžytinių parduotų ūkių. O 
ir tie darbo valstiečiai, ku
rie dar nebuvo patekę į iš
varžomųjų sąrašus, kasdien 
drebėdavo bijodami išvysti 
antstolį ir policininką, nes 
jų skolos siekė 50—80 pro
centų jų turto vertės. O sko
lose skendėjo daugiau kaip 
du trečdaliai visų valstie
čių.

Ir tokiomis aplinkybėmis 
1938 mętais vienas tautinis 
veikėjas smetoniniame sei
me pasakė: „Kaimui reikia 
piemenų, mergų, bernų, bet 
ne gimnazistų". Tai buvo 
Lietuvos fašistų programa, 
kurios paskutinis punktas 
kalbėjo apie krašto paverti
mą smetonų, plėchavičių dva
rais ir buožių ūkiais, o kai
mo darbo žmones — bernais 
ir tarnaitėmis.'

Ir jeigu tuo laikotarpiu 
būta kai kurių, kultūros pa
siekimų, tai tik dėka liau
džiai ištikimos ’inteligentijos 
didelių patriotinių pastan
gų, tos negausios inteligen
tijos, kuriai kelią dažnai pa
stodavo ir pažangesnę mintį 
užgniauždavo į Railą pana
šūs valdiški inteligentai.

Nepakeliamų gyvenimo 
sąlygų slegiami, darbo žmo
nės ieškojo išeities, emi
gruodami į svetimas šalis. 
Tuo laikotarpiu emigravo 
apie 100 tūkst. lietuvių.

„Emigravome iš Tėvynės 
ne todėl, kad jos nemylėjo
me, — rašė tėvų žemę ap
lankiusi Urugvajaus lietuvių 
grupė, — bet todėl, kad ne
pakeliamos tėvų žemėje gy
venimo sąlygos privertė 
mus ieškoti laimės svetimuo
se kraštuose".

Komunistų partijos vado
vaujami, darbo žmonės stip
rino kovą prieš išnaudoji
mą ir uzurpatorinį režimą, 
kuris rėmė brutalias jėgas. 
Kraštas buvo nusagstytas 
kalėjimais, koncentracijos 

stovyklomis. Net Smetonos 
vyriausybės šulas generolas 
Raštikis savo atsiminimuose 
pripažįsta, kad „vyriausybė 
atitrūko nuo tautos", „ka
riuomenė nuo visuomenės", 
kad „kraštą valdė nekonsti- 
tucine tvarka sudaryta 
smurtininkų ir karjeristų 
valdžia, kurios nariai vieni 
kitus beždžionišku blizgu
čių pamėgimu dekoravo or
dinais, titulais ir laipsniais".

„Lietuvoje buvo nuolati
nis karo stovis, — rašė Raš
tikis. Su opozicija buvo ko
vojama ne per teismus, bet 
policinėmis priemonėmis ir 
karo komendantų administ
raciniais baudimais. Politi
nė policija saugumo depar
tamente turėjo vis daugiau 
darbo ir kvotų"... Įr tai Rai
lai, kaip buvusiam šių insti
tucijų bendradarbiui, turėjo 
būti neblogai žinoma.

Skambūs nepriklausomy
bės šūkiai, kuriais dabar 
žongliruoja Raila ir jo bend
rininkai, vis labiau virto fik
cija. Svarbūs Lietuvos už
sienio politikos klausimai 
vis dažniau buvo sprendžia
mi ne Kaune, o Berlyne, 
Londone, Paryžiuje ar Va
šingtone. Buržuazijos val
dymo metais Vokietijos pa
siuntinys Cechlinas „nepri
klausomos" Lietuvos laiki
nojoje sostinėje neretai el
gdavosi kaip savo dvare. Vis 
dažniau ne tik į užsienio, bet 
ir į vidaus politiką kišdavosi 
Hitleris, Čemberlenas ir Mu
solinis. Fašistinės vyriau
sybės vidaus reikalų mi
nistras J. Čaplikas rašė: 
„1.937 m. sausio mėn. minis
tras pirmininkas Tūbelis su
sitiko su Musoliniu. Kaip 
Tūbelis pranešė į ministrų 
kabinetui, Musolinis reikala
vo geriau organizuoti kovą 
prieš komunistus ir revoliu
cinį judėjimą... 1938 m. sau
sio mėn. iš Šaulio, Lietuvos 
pasiuntinio Berlyne, buvo 
gautas pranešimas, jog Vo
kietija reikalauja, kad Lie
tuva prisidėtų prie antiko- 
mintemQ pakto..." Į

Kokia buvo ta „nepri
klausomybė", neseniai paliu
dijo ir Railos vienmintis, 
VLIK-o vicepirmininkas D. 
Krivickas. Kalbėdamas per 
„Amerikos balso" radiją, jis 
pareiškė: „Teko dalyvauti 
Berlyne, kai buvo ultimatu
mas perleisti Klaipėdos 
kraštą vokiečių reichui. 
Skridom iš Kauno su minist
ru Urbšiu... Ministras Urbšys 
buvo išbartas vokiečių už 
vėlavimą, kadangi esą fiure
ris pakeliui į Klaipėdą". Nie
ko sau „nepriklausomybė", 
kai ministrą išbara, o fiure
riai nekviesti vykstą į „ne
priklausomos" šalies mies
tą. Nieko sau ir Railos ban
dymai pagražinti hitlerinių 
grobikų veidą. Tiesa, dabar 
„išvaduotojais" Raila jų ne- 
bevadina, kaip tai darė 1941 
metais. Užtat į padanges to
liau kelia jų talkininkus, 
ir kaip nekelsi, jei uolus 
talkininkas jis pats buyo.

Lietuvos naujakurių, mo
kytojų, tarybinių aktyvistų 
žudikai, Impulevičiaus gau
jų Kauno fortų galvažudžiai, 
siautėję prasidėjus karui, 
jam — „kovotojai už laisvę". 
Tokiais jis bando pavaiz
duoti ir pokario metais siau- 
tėjusius nacionalistinius 
banditus, kurie šaudė ir ko
rė, kirviais kapojo, kanki
no vinių prikaltose statinėse, 
gyvus degino ir į šulinius 
mėtė valstiečius, jų vaikus, 
kurie nužudė keliolika tūks
tančių Lietuvos gyventojų.

Kažkada Raila savo pra
kalbose vienu plunksnos 
brūkštelėjimu „paversdavo" 
Tarybų Lietuvą ir dykviete,

ir kapinynu, „iškeldindavo" 
jos gyventojus, „uždaryda
vo" jos mokyklas, „uždraus- 
davo" lietuviškas knygas. 
Dabar tokio absurdo skel
bėjo centrinės žvalgybos 
vyrukai jau nebeleistų prie 
savo radijo mikrofonų. To
dėl Raila kiek persitvarkė. 
Tačiau politinio aborigeno ir 
janyčaro pozicija išliko. Tik 
dabar greta visiško absurdo 
apyvarton leidžiamas melas 
kiek užmaskuotas, greta vi
siško prasimanymo — kaž
kas susiję su tiesa, paimta .iš 
kritinių tarybinės spaudos 
pasisakymų ir paskalų sklei
dėjų arsenalo. Tokie daly
kai kaip argumentai jam 
beveik neegzistuoja. Jis 
kiekvieną nepatinkamą 
reiškinį arba žmogų už
griūva gebelsinio žar
gono lavina. Nepaisydamas 

' elementarių padorumo nor
mų, jis su chuliganišku ci
nizmu šmeižia žymius lietu
vių kultūros veikėjus, žmo
nes, kurie išaukštino Lie
tuvos vardą pasaulyje, ku
riuos gerbia ne tik lietuvių 
tauta. Seniai primityvaus 
antikomunizmo apakintas, r
jis jau yra bejėgis išsikaps
tyti iš politinio aborigeno 
būklės. Tik labai retai jam 
beblyksteli realybės pajauti
mas.

Išliejęs marias šmeižtų, 
mėgindamas dargi apeliuo
ti į tautą, knygos pabaigoje 
Bronys Raila savo cinizmą 
nori kiek padailinti tam tik
ru reveransu: „Tad jei kar
tais atminties rūkas kur 
būtų per tirštai uždengęs 
praeitus įvykius, arba ma
noji ateities iliuzija jum pa
sirodytų naivi ir nereali, o 
gyvosios Lietuvos sovieti
nio gyvenimo dabarties ir 
sąlygų smulkmeniškai ne
pažinčiau ar ko nesupras
čiau — prašau, jei galit, at
leisti tokius apsirikimus ir 
netyčines klaidas. Tikiuosi 
per' daug jų nepridariau, 
nors gal jau per ilgai gy
venu užsieniuos". Bet ar ga
li toks reveransas nuplauti 
šlykštaus cinizmo purvus, 
kuriuos per keturis dešimt
mečius „šis imperialistų ja
nyčaras liejo ir lieja ant Ta
rybų Lietuvos ir lietuvių tau
tos?! O lieja už imperialis
tų dolerius. Kaip rašė apie 
anksčiau išėjusią knygą tau
tininkų žurnalas „Naujoji 
viltis", tas Railos prakalbų 
rinkinys rodąs autoriaus 
„begalinį norą pelnytis „kuo 
daugiau honorarų". Šio žur
nalo galbūt Raila neapkal
tins komunizmu?

Viename rašinyje Raila 
ragino savo bendraminčius 
grįžti prie gimnazistiškos 
bravūros, į laikus, kai jis pa
tikėjęs mergyčių mėlynom 
akim ‘ ir rašytom konstitu
cijom. Vėliau tasai jo skaid
rus tikėjimas žlugęs, nes jis 
ne kartą nusivylęs mėlyn
akių ištikimybe ir pamatęs, 
kaip lengvai laužomos kons
titucijos.

Gali būti, kad Railai iš tik
rųjų teko nusivilti jo mė
lynakių ištikimybe ir ne kar
tą pamatyti, kaip ne tik lau
žomos, bet ir trypiamos bur
žuazinės konstitucijos. Bet, 
atrodo, jog jis nė kiek ne
nusivylė žaliaakiais dole- 
riukais ir nerašytomis ideo- 

’’ loginių diversantų konsti
tucijomis. Kitaip jis šiandien 
neturėtų Klyvlendo miesto 
auksinio rakto.

žygių.
Pagal sutartį su Jungtinėmis 

Tautomis Amerika neturi teisės 
kištis į Jungtinių Tautų narių misijų 
personalo nutatymą bei neturi 
teisės taikyti kokius nors suvar
žymus, trukdančius atlikti su darbu 
surištas’pareigas. Bet JAV, kaip JT 
būstinės? šeimininkė, nelabai paiso 
tų susitarimų. Pernai Valstybės 
departamentas suvaržė keliones 
New Yorke gyvenantiems Tarybų 
Sąjungos, Afganistano, Kubos, 
Irano, Libijos ir Vietnamo diplo
matams, apribodama juos 25 mylių 
spinduliu nuo Jungtinių Tautų 
būstinės. Šituo parėdymu paliesta 
apie 500 diplomatų.

Tarybų Sąjungos misijos kalbė
tojas pareiškė, kad JAV naujasis 
parėdymas neturi sau precedento ir 
pažeidžia sutartį tarp Jungtinių 
Tautų ir Amerikos.

Visuotinė amnestija 
haitiečiams

Port-au Prince. — Didžiausias 
Haiti kalėjimas, kuriame buvo 
laikomi politiniai ir kriminaliniai 
kaliniai, paskelbė visuotinę am
nestiją. Pirma kai tik diktatorius 
prez. Jean-Claude Duvalier išbėgo, 
buvo paleisti politiniai kaliniai, o 
paskui ir kriminaliniai, kurių buvo 
237, jų tarpę 158 asmenys be 
nuteisimo. Paleistųjų tarpe buvo ir 
devyni amerikiečiai, suimti už 
narkotikus. Penki paleisti į laisvę, o 
keturi perduoti JAV konsulatui, 
kuris specialiu lėktuvu juos išsiuntė 
į JAV, kur bus teisiami pačių 
amerikiečių.

Į laisvę išėjusių ir savo džiaugsmą 
gatvėje rodžiusių kalinių tarpe buvo 
net šeimų su vaikais. Visi jie įmesti 
į kalėjimą už įvairius didelius ir 
mažus nusikaltimus. Išėjusieji 
teigė, kad sąlygos buvusios 
nežmoniškos: kaliniai turėjo gulėti 
ant šiaudų, kurie buvo persunkti 
žmonių išmatomis; maistas buvęs 
toks prastas, kad nemažai kalinių 
mirę badu.

Stasys LAURINAITIS 
Istorijos mokslų kandidatas

[TIESA]

Trumpai
New York. — Kovo 15 d. čia 

įvyksta konferencija, skirta pa
minėti Gegužės Pirmosios minėjimų 
šimtmečiui. Pagrindiniais kalbėto
jais bus JAV Komunistų partijos 
gen. sekretorius Gus Hali, Tarybų 
Sąjungos Socialinių Mokslų Aka
demijos viceprezidentas Jurij 
Krasin ir Pasaulinės Darbo 
Federacijos gen. sekretorius Ibra
him Zakaria, anksčiau vadovavęs 
Sudano geležinkelių unijai.

Taipei. — Taivano vyriausybė 
ir jos oponentai studijuoja padėtį 

Filipinuose ir darosi išvadas. Jie 
sako: “Jeigu tai galėjo atsitikti 
Filipinuose, tai kodėl negali atsitikti 
čia”. Girdi, JAV atsisakė remti 
prez. Marcos, ir jis žlugo. Jie tik 
guodžiasi tuo, kad Taivane žmonės 
nėra tokie vargšai, kaip Filipinuose.

Paryžius. — Vietinis teismas, 
kuris ruošia bylą prieš nacistą 
Klaus Barbie dėl jo vaidmens žydų 
žudyme, dabar pridėjo ir naują 
kaltinimą dėl jo veiksmų prieš 
Prancūzijos pogrindžio-rezistenci- 
jos veikėjus.
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Lietuvos kaimas naujaisiais metais
KANADOS ŽINIOS SCARBORO, ONT., CANADA

Sveikinu visus “Laisvės” darbuotojus ir “Laisvei” linkiu gyvuoti S 
w ir pasaulyje skelbti taiką.
Sį Siunčiu mylimai “Laisvei” $10 auką.

HAMILTON, ONT., CANADA

1986 m. kovo 11 d. suėjo 2 metai kai numirė

Anatanas Doveika

Sunki liga atėmė jam gyvybę. Šį ivykį su giliu skausmu ir liūdesiu 
aš ir duktė visada gyvenom, netekusios mylimo žmogaus.

Jo visame gyvenime tvirtas įsitikinimas ir obalsis buvo už taiką 
pasaulyje, už darbo žmonijos ateitį ir už socialistines idėjas.

Tu nuėjai į nesugrįžtančią amžinybę^ kur viešpatauja ramybė - 
poilsis. v

Aš ir dukra esame dideliame liūdesyje, ir labai tavęs 
‘ pasiilgusios.

Su nuoširdžia meile ir pagarba mes tave dažnai prisimename. 
Tavo dailus veidas, geras ir taikus būdas niekuomet neišnyks iš 
mūsų širdžių.

Žmona - Marie 
Duktė - Audfa

MIRĖ

Jonas Aleknavičius
Pranešu redakcijai, kad 1986 metų sausio 29 dieną po širdies 

atakos mirė mano brangus vyras Jonas Aleknavičius. Velionis 
buvo 85 metų amžiaus.

Jonas Aleknavičius mirdamas paliko liūdinčius žmoną Ireną, 
sūnų John Aleknavičių Jr., dukteris Aliną Kasperait ir Ireną — su 
Šeimomis.

IRENA ALEKNAVIČIUS
Timmins, Ontario, Canada

Kauno “Žalgiris”—TSRS čempionas
Daug pas mus buvo rašyta apie Lietuvos “Žalgirio” krepšinio komandą 
Štai visi tos komandos nariai — viens po vieno . . . Red.

Valdemaras CHOMIČIUS. Gimė 1959 metais 
Kaune. Ūgis — 188 cm. Lietuvos valstybinio kūno 
kultūros instituto absolventas. Pasaulio, Europos, 
TSRS čempionas. TSRS nusipelnęs sporto meistras. 
TSRS rinktinės narys. „Žalgirio“ komandos ka
pitonas, trenerių, žalgiriečių, krepšinio specialistų 
nuomone, tikrasis kolektyvo lyderis. Darbštus, 
iniciatyvus, patikimas. Sielojasi dėl nesėkmių, ne
mėgsta skųstis. Negeria. Nerūko. Laisvalaikiu do
misi teatru, muzika, automobilizmu. Vedęs.

Sergejus JOVAIŠA. Gimė 1954 metais Anykš
čiuose. Ūgis 
Sniečkaus politechnikos 
LVKKI. Pasaulio, Europos, TSRS čempionas. TSRS 
nusipelnęs sporto meistras. TSRS rinktinės narys. 
Ta pačia nuomone; „Žalgirio“ komandos „ęliri- 
gentas“. Užsigrūdinęs, universalus žaidėjas, pui
kus taktikas. Jautrus klaidoms, nesėkmėms. Drau
giškas. Nerūko. Laisvalaikiu domisi muzika, žve
joja. Ketina atsisveikinti su didžiuoju krepšiniu. 
Vedęs.

Rimas KURTINAITIS. Gimė 1960 metais Kaune. 
Ūgis — 196 cm, LVKKI studentas. Dukart TSRS 
čempionas. TSRS nusipelnęs sporto meistras. TSRS 
rinktinės narys. „Žalgirio“ komandos „kapitonas 
kritišku momentu“. Iniciatyvus, darbštus, šalta
kraujiškas, nesutrinka kritiškose situacijose. Atkak
lus ir ryžtingas. Draugiškas, optimistas, korektiš
kas, prasižengęs neieško „teisybės“. Negeria. 
Nerūko. Vedęs.

Arvydas SABONIS. Gimė 1964 metais Kaune. 
Ūgis — apie 220 cm, Lietuvos žemės ūkio aka
demijos studentas. Pasaulio, Europos (jaunučių), 
TSRS čempionas. TSRS nusipelnęs sporto meistras. 
Geriausias 1984 metų Tarybų Lietuvos sportinin
kas ir geriausias Europos krepšininkas. Talentin
gas vidurio puolėjas. Santūrus, savikritiškas, jaut
rus klaidoms, nesėkmėms. Tolimesnio gyvenimo 
pavyzdžiu laiko A. Šociką. Negeria. Nerūko. Ne
vedęs.

Raimundas CIVILIS. Gimė 1959 metais Panevė
žyje. Ūgis — 205 cm. LVKKI absolventas. 
TSRS čempionas. Gerai mėto iš vidutinių nuoto
lių, bet apskritai žaidžia „banguotai“. Laisvalai
kiu domisi muzika, žvejoja. Vedęs.

Algirdas BRAZYS. Gimė 1962 metais Kaune. 
Ogjs — 190 cm. LVKKI absolventas. TSRS 
čempionas, TSRS rinktinės (antrosios) narys. Ini
ciatyvus, atkakliai siekia užsibrėžto tikslo. Gerai 
orientuojasi sudėtingose žaidimo situacijose, suma
niai ginasi. Nerūko. Negeria. Laisvalaikiu domisi 
muzika, teatru. Vedęs.

Gintaras KRAPIKAS. Gimė 1961 metais Kretin

196 cm. Baigė Kauno Antano 
institutą. Studijuoja

Nuo dievo—po antklode
Nuolat kaltindami mus bedieviš

kumu ir gausiomis iš to 
išplaukiančiomis nuodėmėmis, “va
duotojai“ kai kada įdėmiau 
apsidairo aplinkui ir nemaloniai 
nustemba. Pasirodo, ir jų padangė
je dievas toli gražu ne kiekvienam 
rūpi! Ir ypač jisai nerūpi išeivijos 
jaunimui... Pasekmės kaip ant 
kelno - nuolat mažėja lietuviškai 
kalbančių kunigų tuštėja vienuoly
nai, uždaromi bei parduodami 
maldos namai. Nes pasiūla visada 
atitinka paklausą...

Atvirai kalbant, visa tai daugiau 
negu keista... Juk nuo pat gimimo 
dienos daugumos išeivių atžalėlės 
auga labai religingoje aplinkoje - 
kiekvieną sekmadienio rytą su 
tėveliais lanko bažnyčią, mokosi 
katalikiškose mokyklose, priiminėja 
komunijas, laikosi pasninkų, šven
čia religines šventes... Tačiau 
paauga atžalėlės, ir -’’bai, bai“ 
bažnyčia! Ir tai dar ne pats 
baisiausias variantas, nes dauguma 
apskritai atsisako religijos, o kurie 
ne kurie - dipukų spaudos liudiji
mu - “atvirai kovoja prieš Dievą”...

Tai kurgi šios sodomos - gomoros 
priežastis? - susimąsto veiksniai ir, 
nesugebėdami rasti atsakymo, 
kreipiasi į atžalėles. Dažniausiai tai 
daroma šitaip: kuriame nors 
tautiškai religiniame žurnale 
paskelbiamas konkursas, kurio 
dalyviai privalo logiškai ir 
suprantamai paaiškinti, kodėl tiek 
daug ^dievo avinų atsiskiria nuo 
kaimenės. Jaunimas atsiliepia ir 
parašo, tačiau mums dingojas, jog 
parašo ne tie - nutolimo nuo 
religijos priežastis paprastai aiškina 
tie, kurie nėra nuo jos nė per pėdą 
nutolę... Būtent todėl jų aiškinimas 
visada tendencigas bei primityvus, 
be to, dažnai atsiduoda pigiu 
moralizavimu.

Atvirai šnekant, mes nežinome, 
ar redakcijos gauna laiškų iš' 
asmenų, sąmoningai pasirinkusių 
ateistinę pasaulėžiūrą - tokių 
publikacijų “vaduotojų” spaudoje 
nė su žiburiu nerasi...

Štai kodėl tenka kalbėti tik apie 
tai, kas yra. O yra štai kas: ne taip 
seniai Londone leidžiamas sa
vaitraštis “Europos lietuvis” per-

196 cm. LVKKI studentas. TSRSgoję. Ūgis — 
čempionas. TSRS rinktinės (antrosios) narys. Daug 
dirba savarankiškai. Veržlus, atkaklus, stiprus 
fiziškai. Negeria. Nerūko. Tuoj ves...

Mindaugas LEKARAUSKAS. Gimė 1960 metais 
Biržuose. Ūgis — 206 cm. LVKKI absolventas. 
TSRS čempionas. Kaip vidurio puolėjas, gerai 
ginasi. Stokoja fizinio pasirengimo, taiklių meti
mų. Negeria. Nerūko. Vedęs,

Virginijus JANKAUSKAS. Gimė 1959 metais. 
Biržietis. Ūgis — 204 cm. LVKKI absolventas. 
TSRS čempionas. Gerai įvaldęs žaidimo .techni
ką, bet aikštelėje dažnai blaškosi, neranda savo 
vietos. Jautrus klaidoms, nesėkmėms. Stokoja 
žaidimo drausmės. Negeria. Nerūko. Tuoj ves...

Vitoldas MASALSKIS. Gimė 1954 metais. Pa
nevėžietis. Ūgis —184 cm. Baigė Kauno Antano 
Sniečkaus politechnikos institutą. Inžinierius- 
technologas. TSRS čempionas. Ilgą laiką — 
techniškiausias komandos krepšininkas. Ypač 
stiprus individualiais veiksmais aikštelėje. Jaut
rus, labai jaudinasi dėl nesėkmių. Negeria, ne
rūko. Laisvalaikiu domisi teatru, muzika, au
tomobilizmu. Žada atsisveikinti 
krepšiniu. Vedęs.

Mindaugas ARLAUSKAS.
Kaunietis. Ūgis—188 cm. 
kaus politechnikos instituto diplomantas, 

sumanus gynėjas.
Laisvalaikiu domisi me- 

Nerūko. Ketina atsisveikin- 
Vedęs.
Gimė 1961 metais 

LVKKI absolventas.
Stiprus fiziškai. Stokoja meti- 

Atsakingose rungtynėse žaidžia 
Nerūko. Vedęs.

Gimė 1961 metais. Kau- 
Studentas. TSRS čem- 

komandos debiutantas. Zai-

sispausdino konkurso laureato 
Pauliaus Bindoko rašinį “Kodėl 
jaunimas nutolsta nuo religijos”.

Pasirodo, viskas taip, kaip 
minėjome. Žodis Pauliui Bindokui: 
“Religingų tėvų sūnūs ir dukros 
aštuonerius metus lanko parapijų 
mokyklas, kuriose religija jiems į 
galvas kasdien kalama, o seselės 
mokytojos kas savaitę juos veda į 
bažnyčią ir moko atlikinėti 
mėnesinę išpažintį, nors vaikas to ir 
nelabai norėtų. Baigęs pradžios 
mokyklą, vaikas - jaunuolis dar 
ketverius metus praleidžia kata
likiškoje aukštesniojoje mokykloje, 
kur religija taip pat nėra 
paskutinėje vietoje”.

Tai kodėl gi šitaip? - smalsauji 
skaitydamas. “Man atrodo, kad 
viena pagrindinių religijos prara
dimo priežasčių yra tingėjimas”, - 
atsako Paulius Bindokas. Ir tuojau 
pat nupiešia tokį vaizdelį...

Šeštadienio vakare atskirai nuo 
tėvelių gyvenanti atžalėlė šiek tiek 
pasismagina. O sekmadienio rytą 
sunku keltis... Nėra mamos, kuri 
atžalėlę verste versdavo iš lovos ir 
gindavo į bažnyčią... Be to, šalimais 
knarkia draugai, kurie niekuomet į 
bažnyčią neina, ir nieko - dėl to 
žemė neprasiveria...

Kurį laiką kovojęs su besi
priešinančia sąžine, atžalėlė ne
sunkiai ją įveikia ir, nuo dievo 
palindęs po antklode, taip pat 
užknarkia... Panašiai atsitinka ir su 
ryto bei vakaro maldomis. 
Netrukus bažnyčia atžalėlei atrodo 
vaikiškas niekam nereikalingas 
dalykas. O dar tie žalčiai - kambario 
draugai, kurie nei į dievą, nei į 
velnią nebetiki...

Sakot, neįtikino jūsų Paulius 
Bindokas? Jisai pats junta, kad 
neįtikino, todėl pateikia dar kelias 
priežastis. “Nutolimas nuo religijos 
gali būti ir maištas prieš tėvus”, - 
reikšmingai užsimena jis. Girdi, 
visada viską liepdavot, rėkdavot, 
tampėt neklausdami, noriu to aš 
ar ne... Todėl dabar tyčia 
nesimelsiu, esu jau nemažas... Va, 
taip nebrandus atžalėlės protelis 
supainioja religiją su laisve. ir 
savarankiškumu...

Kartais atžalėles nuo bažnyčios 
atstumia savos parapijos kunigų 
elgesys, tolydžio plečia priežasčių 
asortimentą pirmosios premijos 
laureatas. Girdi, dvasiškieji tėveliai 
seni, apsnūdę, susiraukę, suzmekę, 
bijo naujovių... Pamaldų metu 
atžalėlės nuo žiovulio vos burnų 
nesuplėšo. Bažnyčioje nejauku, 
nuobodu ir šalta... Štai tada 
atžalėlės smegenų vingiais atveda 
nesudėtinga mintis - girdi religija 
tik senom bobelėm ir mažiem 
vaikam... ;

Tačiau ir tai pilnaverčiais 
argumentais nepavadinsi, norisi 
paprieštarauti Pauliui Bindokui bei 
“Laiškų lietuviams’’ redakcijos

Lietuvos žemdirbiai savo ranko
mis, širdimi ir protu neatpžįstamai 
pakeitė tėviškę. Iš esmės pasikeitė 
kaimo žmogaus buitis, aplinka, dar
bo pobūdis, jo materialinis aprūpi
nimas.

Tai koks gi tas mūsų kaimas 
dabar?

Pabandysiu atsakyti Lietuvos že
mės ūkio akademijos profesoriaus 
Petro Vasinausko žodžiais. Jis - bu
vęs vienas iš Užnemunės valstiečių 
streiko organizatorių, buržuazijos 
valdymo metais daug kur dirbęs 
agronomu, matęs nemažai svieto, 
prieš Naujuosius metus mūsiškiame 
“Valstiečių laikraštyje” taip rašė:

“Turėjau laimės pervažiuoti visą 
Lietuvą. Netilpo, kaip sakoma, šir
dis krūtinėje... Jau aš netikiu - per 
Lietuvą ar Daniją važiuoju. Už 
žemdirbystės kultūrą agronomams 
galiu parašyti penketą...”

O ką reiškia tas penketas? Svar-

tai, mano 
surišta su 
kurie turi

darbuotojams. Ir apskritai - ar 
nepaskubėjote, mieli ponai su 
pirmąja vieta.

Nepaskubėjo, atsako konkurso 
nugalėtojas ir meta savo svariausią 
argumentą, kurį būtina ištisai 
pacituoti:

“Dar kita rimta priežastis, dėl 
kurios jaunuolis praranda tikėjimą, 
yra ta, kad jam nepatinka arba 
netinka koksai nors Dievo įstaty
mas (arba pasidaro nepatogu jo 
laikytis). Šiais laikais 
manymu, daugiausia 
bažnyčios įsakymais, 
bendra su skaistybe”.

Tad štai kur šunelis pakastas! 
Moko šventieji tėveliai atžalėles, 
kad tie nepaleistuvautų, o jiems 
norisi ir baiga! Beje, “laisvojo 
pasaulio” kinas, televizija, literatū
ra kažkodėl irgi propaguoja 
“uždraustąjį vaisių”... Štai kodėl 
žymiai lengviau pasivadinti be
dieviu, nei atsispirti” - apibendrina 
savas išvadas Paulius Bindokas. Ir 
priduria - kai kurie nesusitupėję 
katalikai įsivaizduoja visagalį, kaip 
gerą dėdulę. Jie nuolat jo ko nors 
kaulyja, pav.: kad laimėtų loteri
joje, arba nieko nemokėdami, 
išlaikytų egzaminus... O špygą gavę 
nutaria, kad dievo nėra...

Šventa teisybė, suplojo delnais 
galutinai įtikinti dvasiškieji “Laiškų 
lietuviams’’ leidėjai ir paskelbė 
Paulių Bindoką konkurso laureatu. 
Juk viskas šio atžalėlės mintyse 
taip buitiškai logiška, taip paprasta 
ir patogu! Jokių tam klasinių 
prieštaravimų, socialinių konfliktų 
ar pragaištingos mokslų įtakos... 
Priėjai prie lovos, nutraukei nuo 
nedorėlio galvos antklodę, ir gpžo 
sugėdintas atžalėlė į viešpaties 
dievo glėbį...

Tačiau ir tai dar ne viskas, nurodo 
Paulius Bindokas. Įsitvirtins tikėji
mas atžalėlės širdy tik tuomet, 
jeigu jo tėveliai griežtai laikysis 
dievo įsakymų, ką kapitalizmo 
sąlygomis tarp mūsų šnekant, ne 
taip jau lengva padaryti... Jeigu 
parapijos skirs atžalėlėms daugiau 
dėmesio... Jeigu dvasiškieji tėveliai 
nuolat aktyvins religinį gyvenimą - 
steigs būrelius, organizuos piknikus 
ir ekskursijas...

Trumpai kalbant planas jau yra... 
Belieka jį vykdyti. Tad palinkėsime 
sėkmės ir nekantriai lauksime 
rezultatų... Kazys Bagdonavičius

biausia tai - pastaraisiais metais ge
rokai padidėjęs javų derlingumas. 
Antai pasvaliečiai vidutiniškai iš 
hektaro jau prikulia po 40, pirmau
jantys šio rajono ūkiai net po 60 ir 
daugiau centnerių grūdų. Panašūs 
derliai gauti vidurio Lietuvoje, Su
valkijoje ir net kai kuriose Aukštai
tijos, dzūkų krašto lengvose kalvo
tų laukų dirvose. Jau minėtame 
Pasvalio rajone, kuriame daugiau 
kaip trys dešimtys stambių ūkių, 
per metus iš karvės primelžiama po 
4 tūkstančius kilogramų pieno. Pa
saulio čia nenustebinsi. Bet palygi
nę su tuo, ką iš karvutės gaudavo 
ano meto valstietis, galime pasi
džiaugti - bandų produktyvumas 
padidėjo apie tris kartus. Kita 
vertus, turime dešimtis ūkių 
kurių fermose iš karvės per metus 
primelžiama ir po penkis-šešis 
tūkstančius kilogramų pieno. Žinia, 
vieni j kalną kopia sparčiau, kiti 
lėčiau. Tačiau kelias j tokias 
aukštumas žemės ūkio gamy
boje atviras visiems. Netenka abe
joti, kad prasidėjęs dvyliktasis 
penkmetis leis dirbti ir našiau, ir 
produktyviau. Čia verta pasakyti, 
kad be naujų ūkinių statybų ir nau
jos modernios technikos, kaimui 
daug padės jau įvedama nauja viso 
ūkininkavimo tvarka. Jei anksčiau 
ūkiai parduodavo valstybei grūdus 
ar gyvulius per tarpines organizaci
jas, tai nuo šiol žemės ūkio kom
pleksui priklauso ir produkcijos bei 
žaliavų perdirbimo pramonė - cuk
raus ir linų fabrikai, mėsos ir pieno 
gaminių, vaisių konservų gamybos 
įmonės. Suvienytos taip pat kaimo 
statybos, techninio aptarnavimo ir 
kitos panašios ūkius aptarnaujan
čios organizacijos. Manoma, kad šie 
pervarkymai skatins efektyviau 
ūkininkauti, didinti ūkių pajamas ir 
žmonių uždarbį. Gaminant daugiau 
žemės ūkio produktų, dar labiau ge
rės bendras gyventojų aprūpini
mas. Tokį kursą nurodė Komunistų 
partija ir jam visuotinai pritariama.

Na, o kuo dar džiaugiamės pradė
ję 1986-uosius metus. Įsisvaizduoki- 
me, kaip per praėjusius penkerius 
metus pagražėjo mūsų Tėviškė, kai 
ūkių gyvenvietėse žemdirbiai pasi
statė dar po 20-30 spalvingų, pato
giai įrengtų sodybinio tipo gyvena
mųjų namų, o naujai nutiestais kai
mo keliais ne kartą apvažiuotume 
žemėlapyje nubrėžtas respublikos 
sienas. Neseniai Kėdainiuose susiti
kau su šio rajono kooperatyvų są
jungos pirmininku Stasiu Miliumi ir 
pasiteiravau apie prekybos reika
lus. Paaiškėjo, kad pastačius nema
žai naujų modernių parduotuvių 
ūkiuose, žmonės čia kasmet nusi
perka prekių maždaug už 11 milijo
nų rublių, ir apyvarta kasmet padi
dėja dviem milijonais, tai geras ro
diklis.

Bet užvis labiau džiaugiamės kai
mo žmogaus dvasiniu ūgiu. Kolūkio 
ar miestelio knygyne dabar neužsi
guli nauja knyga, dešimtys tūkstan
čių žemdirbių keliauja po šalį, 
aplanko užsienio kraštus. Pagaliau 
apie geras permainas kaime byloja 
ir tas faktas, kad kolūkiuose daugė
ja išsimokslinusių, jaunų darbingų 
žmonių. Neretas atvejąs, kai į ūkį 
persikelia iš miesto ištisos šeimos. 
Vadinasi, darbas kaime, pats kai
mas darosi vis patrauklesni.

Jonas Bagdanskis

su didžiuoju

Gimė 
Kauno

1955 metais.
Antano Snieč- 

TSRS 
Ko-čempionas. Kovingas, 

mandoje turi autoritetą, 
nu, automobilizmu, 
ti su didžiuoju krepšiniu. 

Raimundas VALIKONIS. 
Vabalninke. Ogis—191 cm. 
TSRS čempionas, 
mų tikslumo, 
retai. Negeria.

Vytautas MALERAS. 
nietis. Ūgis — 200 cm. 
pionas. ,,Žalgirio 
džiant stokoja veržlumo, stabilumo, bet — viskas 
prieš akis... Negeria. Nerūko. Vedęs.

Vladas GARASTAS. Gimė 1932 metais Linkuvo
je. Išsilavinimas — aukštasis (KKI). TSRS ir Lietuvos 
TSR nusipelnęs treneris. „Žalgirio“ komandos 
vyresnysis treneris — žalgiriečių, krepšinio spe
cialistų nuomone, visų pergalių režisierius. Pui
kus krepšinio specialistas. Atidus, nuoširdus, 
reiklus treneris, ypač vertinamas visų komandos 
žaidėjų. Vedęs, turi du anūkus.

Henrikas GIEDRAITIS. Gimė 1940 metais Kau 
ne. Išsilavinimas — aukštasis (KKI). Lietuvos TSR 
nusipelnęs treneris. „Žalgirio“ komandos antra
sis treneris. Reiklus, mėgsta tvarką. Vedęs.

u.' W

Žalgirio” krepšininkų komanda Kaune, Tarybų Sąjungos čempionė, pagarsėjusi visoje Europoje.
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Albany, N. Y. aktoriaus, melstriikumo instituto teatras dar Jau
nas — Jam ketverl metai. Teatrą Įkūrė Ir Jam vadovauja Patrici
ja Snakier — Žinoma teatro veikėja, muzikinės komedijos aktorė, 
kostiumų dailininkė. Ji Jau vleiėjo Maskvoje.

Gastrolėms TSRS buvo pasirinktas spektaklis pagal Viljamo 
Gibsono pjesę „Skudurinė lėlė", šio dramaturgo pjesės „Dviese 
sūpuoklėse", „Stebukladarė" Jau seniai su dideliu pasisekimu vai
dinamos daugelyje mūsų ialles teatrų. Naujasis miuziklas pasakų 
motyvais atskleidė tarybiniams žiūrovams dar vieną naują ame
rikiečių dramaturgo talento pusę.

Pasaką apie nepaprastus lėlių nuotykius Inscenizavo režisierė 
Patricija Biorč ir dailininkai Dž. Cherttonas ir V. Berelas. Spek
takli lydi nuostabi kompozitoriaus Dž. Repozo muzika.

— Mūsų tautų vaikus jaudina tie patys doroviniai klausimai, 
— pasakė Patricija Snakier. — Jie privalo suprasti, kad pasauly
je turi vieipatautl draugystė Ir meilė. Ir, norint nugalėti blogj, 
dar daug kas darytina. Pasaulio tautų kalbos Ir Jų nacionalinės 
tradicijos — skirtingos, bet Jaunimas visada nori tikėti proto per
gale. Be galo svarbu, kad žmonės galėtų rasti bendrą — draugys
tės — kalbą. Manau, kad TSRS Ir JAV santykius būtina ir toliau 
gerinti. Ženevoje paskalyta sutartis dėl abiejų valstybių kultūri
nių ryžių [pareigoje mus imtis darbo — tiesti tiltus tarp mūsų 
tautų. Slmbollžka.kad po Ilgos pertraukos pirmiausiais Jūsų Ialles 
svečiais If JAV tapo artistai, paskyrę savo meną valkams. Mes 
nekantriai lauksime atsakomojo vizito — Jūsų valkų muzikinio 
teatro gastrolių JAV, Ir dar kartą dėkojame, kad taip nuoširdžiai 
mus sutikote savo ialyje.

Olbanio lesto (Niujorko valstija) valkų Ir jaunimo teatro artistai Maskvos Raudonojoje aikštėje.
TASS-o nuotr.

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENTJMAS 

[ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS] 
veikia apdraudos, kultūros ir sporto srityse.

Galite įsirašyti į LDS be daktaro egzaminavimo, užpildydami 
narystės aplikaciją.

Įsirašyti galima nuo gimimo dienos iki 70-ties metų. Apdraudos 
paliudymai (policies) nuo 1000 doerių iki 10,000 dolerių.

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 doerių per metus 
penkiems moksleiviams, kurie išpildo mūsų nustatytus reikalavi
mus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo adresu:

Association of Lithuanian Workers 
26 North Street, Room 42 
Middletown, N.Y. 10940 
telefonas (914) 343-3774

“Laisvės” suvažiavimas ir 
banketas

Sekmadieni, balandžio 20 d. Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės (“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas ivyks 10:30 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N.Y.

Po suvažiavimo, 1 vai. bus pietūs. Po pietų bus koncertas. 
Turėsime pagarsėjusių svečių iš Tarybų Lietuvos.

Kviečiame visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti. Auka 
12 dol.

Ekskursija į Lietuvą

"Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia tris ekskursijas į 
Lietuvą; gegužės, rugpjūčio ir spalio mėn. Pirmutinė išvyks 

gegužės 12 d. Lietuvoje bus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į;

“Laisvės” Administraciją
102-02 Liberty Avė.

Ozone Park, N.Y., 11417

ST. PETERSBURG, FLA.
i

Nuoširdžiai sveikiname, “Laisvės” sukaktį - 75 metų garbingo 
jubiliejaus proga, taipgi dalininkų suvažiavimą “Laisvės” 
kolektyvą, korespondentus, jos skaitytojus, vajininkus ir 
rėmėjus.

Linkime, kad “Laisvė” ir toliau gyvuotų, skleistų pažangą ir 
kovotų už taiką pasaulyje.

Lithuanian Senior Citizens club, Inc.
Valdyba ir Nariai

Su sveikinimu klubas Laisvei prisiuntė $75 auką.
;i Širdingai ačiū.

'h Administracija

S

LAUDERDALE LAKES, FLA.

Sveikiname laikraštį “Laisvę”, garbingai sulaukusią 75-erių 
į* metų. Tegul šis gražus jubiliejus suteikia jos leidėjams naujų jėgų. 
& Mūsų mylimai ‘Laisvei” aukojame $25.
*5 Natalie ir Augustas Iešmantai
g <

SEMINOLE, FLA.

Širdingai sveikiname “Laisvę” jos 75-erių metų garbingo 
$ jubiliejaus proga.

“Laisvės” gyvavimo sukaktyje tęskime kovą ir toliau už pažangą 
įr ir taiką visame pasaulyje.

Sveikatos, nenuilstančios energijos visam kolektyvui!
X Su širdingais linėjimais aukojame mūsų mylimai “Laisvei” $100.

g Aldona ir Paul Aleknos

| Ilgiausių Metų , į
I Laisvei i
S? Širdingai sveikiname “Laisvę” jau 75-erius metus garbingai 
jį einančią kovos keliu.
® Linkime energingai tęsti kovą už taiką visame pasaulyje.
jį Norime pažymėti, kad “Laisvė” tebūva artima mums visuomet.
® Jai didelius laikraščio nuopelnus ugdant darbininkišką 
jĘ lietuvių meną.

Tegul mūsų mylima "Laisvė” gyvuoja ilgus metus.

Elena Šarkiūnienė
jį Elena Janulytė

Richard Janulis
/į St. Petersburg, Florida $

JAV

r*

Vienas, bet
Niekas, turbūt, žmogaus taip nes

legia, kaip vienišumas ir besiarti
nanti senatvė, kurios primąjį 
dvelksmą žmogus pajaučia išeida
mas iš darbo pensijon. Lietuvos 
pensininkai yra vieni jauniausių pa
saulyje, nes moterys teisę į senat
vės pensiją įgyja 55 metų, o vyrai - 
60 m. Todėl dauguma, būdami pa
kankamai stiprūs, sveiki lieka ir to
liau dirbti savajame kolektyve be
je, dirbantiems pensininkams Lie
tuvoje mokama ir pensija, ir atlygi
nimas už darbą), o kiti, tik sulaukę 
pensijinio amžiaus, išeina iš darbo, 
norėdami padėti vaikams auginti 
anūkus arba atsidėti vien savo po
mėgiams - sodininkystei, pamėg
tiems laisvalaikio amatams ir 1.1.

Toliau prabėga mėnuo, kitas, ge
riausiu atveju metai, ir žmogus pra
deda nuobodžiauti, jaustis vienišas, 
pasigenda kolektyvo platesnio 
bendravimo. Be to, ir laikas negai
lestingas - atima artimus žmones, 
senatvė pasidaro dar skaudesnė.

Nugalėti senatvę, susirasti drau
gų, įdomiai pabendrauti, pasilinks
minti padeda daugiau kaip prieš 
ketvirtį amžiaus Vilniaus Profsą
jungų kultūros rūmuose susikūręs 
darbo veteranų klubas. Dabar jame, 
apie 700 narių. Šį klubą lanko ir 
gausus būrys reemigrantų iš įvairių 
Pietų Amerikos kraštų. Pensininkai 
čia buriasi į meno saviveiklos kolek
tyvus. Jau 20 metų gyvoja puikus, 
daug koncertuojantis darbo vetera
nų mišrus choras, veikia šokių rate
lis ir kiti kolektyvai. Klube rengia
mi ne tik koncertai, bet ir parodos, 
susitikimai su įdomiais garsiais Lie
tuvos žmonėmis, skaitomos paskai
tos, švenčiamos šventės, klubo na
riai daug keliauja po Lietuvą, kitas 
tarybines respublikas: aplanko 
Estiją, Latviją, Baltarusiją... Kelio
nėms Profsąjungų kultūros rūmai 
nemokamai skiria autobusus.

Klubas turi gražią tradiciją - kar
tą per mėnesį surengti smagią va
karonę “Seklyčioje”.

...Didelėje rūmų salėje sustatyti 
stalai, ant jų pačių veteranų išau
gintos sodų ir daržų gėrybės, įvai
rūs kepiniai, sumuštiniai, sultys, 
kava. Prie stalų grupuojasi geri pa
žįstami, klubo bičiuliai, užkandžiau
ja, šnekučiuojasi. Ir nežiūrint gar
bingo amžiaus (o vyriausiam klubo 
nariui V. Kurapatkinui jau 98-eri), 
visi tokie šventiški, nuotaikingi. 
Tradiciškai vakaronę pradeda kuris 
nors pačių veteranų saviveiklinis 
kolektyvas. Šiandien čia koncertuo
ja mišrus choras ir šokių ratelis. 
Moterys apsirengusios elegantiš
kais kostiumėliais, vyrai - frakuoti. 
Nuskamba kiekvieno lietuvio šir
džiai brangi “Lietuva brangi”, ją 
keičia lietuvių liaudies, lietuvių 
klasikų ir šiuolakinių kompozitorių 
dainos.

Po koncerto - šventiškas sujudi
mas: tautinėmis juostomis apjuosia
mi, apdovanojami gėlėmis jubilia
tai. Susijaudinęs, laimingas žilagal
vis dainininkas ir šokėjas Pranas 
Naruncas - jį bičiuliai^ sveikina 
75-mečio proga.

- Jūs neįsisvaizduojat, kiek daug 
gyvenime smagumo, jaunystės, 
džiaugsmo man duoda šis klubas, - 
sako jubiliatas. - Nors man jau 75 
m. - nesijaučiu senas. Esu judrus, 
smagus ir pilnas džiaugsmo.

Ir tuoj pat įrodo savo žodžių tei
singumą, kviesdamas šokiui kaimy
nę.'1

Kol svajingas tango dar ne visus 
pagavo, susirandu būrelį reemig
rantų. Filomeną Petruševičienę ką 
tik regėjau choristų gretose:

- Aš užaugau ir gyvenau Brazili
joje, ir ten visą laiką dalyvavau cho-

ne vienišas
ruošė. Tik skirtumas didžiulis, ten 
reikėjo mokėti už sales, ir vadovui, 
už viską, o čia - viskas veltui, tik 
dainuok.

Labai džiaugiuosi, kad lietuviai, 
nuo seno mylėję dainą, išsaugojo ją. 
Nors Lietuva prisikėlusi iš pelenų, 
bet daina išliko, jos niekas nesude
gino ir niekas nepanaikino. Tik iš 
samanotų bakūžių ji persikėlė į pui
kiausius kultūros rūmus, kuriuos 
dabar turi kiekvienas didesnis kai
mas.

Užstalėje gražiai lietuvių liaudies 
dainą su visais traukia Steponas Zu- 
lonas.

- Anksčiau aš irgi dainavau chore, 
o dabar ateinu čia susitikti su drau
gais, pabendrauti, pasilinksminti. 
Penktadienį man sukako 80 metų, 
visas choras atėjo pasveikinti, su 
dainom, su muzika. Ar įmanoma tai 
kada pamiršti?

- Ar nepasijaučiat jūs kada vieni
šas? - klausiu Steponą Zuloną.

- Negalima jaustis vienišu, kad aš 
savo Tėvynėj. Aš jau seniai grįžau į 
Lietuvą, 1955 m., į dar nuniokiotą 
Tėvynę, o dabar kokia mūsų Lietu
va: viskas ant akių - statybos, 
mokslas, technika. Savo išsivysty
mu ji jau lenkia daug pasaulio šalių.

Salėje šokis keičia dainą, visų 
nuotaika kuo puikiausia, visi links
minasi, užmiršę savo metus.

- Man čia taip jauku tarp savo 
bendraamžių, kad užmirštu visas 
senatvės ligas, - porina Ema Petru
ševičienė.

- Žinot, aš šiandien klausiau jūsų 
koncerto, ir visos tokios gražios, 
jaunos...

- Tai kad mes pačios taip jaučia
mės. Dauguma mūsų gi turim šei
mas, būna šeimos pobūviai, ten mes 
savi, brangūs, bet antra ir net tre
čia karta jau daug kuo skiriasi nuo 
mūsų. Mes, senimas, nebespėjam 
su jaunimu ir jaučiame tą skirtumą. 
O čia visi vienodi. Visi savi, Labai 
gerai, labai, kad yra toks klubas.

Ieva Subačienė į Lietuvą sugrįžo 
iš Urugvajaus tik prieš 10 metų. Ji 
energingai man aiškino, kiek ener
gijos suteikia tokios vakaronės, ir 
kaip padeda nugalėti su metais vis 
didėjantį tinginuką. Ir čia man ne
tyčia išsprūdo:

- O kiek tamstai metų?
- Ar rėkia sakyti? - gudriai šypso

damasi paklausė. Supratusi, kad 
netaktiškai pasielgiau, ieškojau 
išeities:

- Betgi jūs visos jaunos...
- Nenumažint? Teisybę sakyt?
Dar kartą nužvelgusi smagią, 

linksmą pašnekovę, supratau, kad ji 
gali ir pamažint, ir aš nieko neįtar
siu. Tuomet Ieva Subačienė prisipa
žino, kad jai 70 m.

Į Lietuvą gęįžo prieš 10 m. Ar ne
pasirodė jai svetimas gimtas kraš
tas po dešimtmečių, ar nepasijautė 
čia vieniša?

- Buvo toks momentas, - surimtė
jusi aiškino moteris, - Laikinai. Kai 
vyras mirė, nes giminių čia turiu tik 
seserį. O dabar ne, nesijaučiu vieni
ša, nes turiu štai tą draugų būrį. 
Myliu dainą, myliu žmones, gamtą. 
Vasarą didžiausias mano turtas' - 
gamta. Miškai, uogos, grybai. Aš

i viena, bet nejaučiu vienatvės.
Tiesiog nepastebimai prabėgo tos 

kelios valandos vakaronėje ant Tau
ro kalno, bendraujant su didelį gy
venimo patirtį turinčiais žmonėmis, 
stebintis jų energija ir išmone. 
Skirstėsi iš vakaronės būreliais, da
lindamiesi įspūdžiais, kalbėdami 
apie būsimą koncertą, būsimą 
ekskursiją į Druskininkus. Gerai, 
kai žmonės kalba busimuoju laiku.

R. Jakutytė

BRIEFS
They say though the itinerary is urban, the emphasis will be phtotgraphic 

during a two-week trip to the Soviet Union and Finland scheduled for Oct. 
14.

During the tour, participants are to have a chance to meet with Soviet 
photographers.

The itinerary stretches from New York to Moscow to Tbilisi in the 
Georgian Republic, to Leningrad and Helsinki, sponsoring the tour is the 
Citizen Exchange Council, a non-profit, nonpolitical organization founded in 
1962 and devoted to bringing about meetings between Americans and the 
people of the Soviet Union and Eastern Europe.

♦ * ♦

Doctors at Vandervilt University School of Medicine in Nashville, 
Tennessee, found that only two cups of coffee a day raised the blood 
pressure of volunteers 14 percent. Avoid colas, chocolates and tea.

♦ ♦ ♦

Defense contractors have been swindling the taxpayers on a grand scale 
while thousands of Americans are homeless in the streets of our cities 
because of decreases in funding of social programs.

♦ ♦ ♦

Eastern Europeans and Russians jump ship into the welcoming arms of 
U.S. Senator Jesse Helms and his ilk with all the attending media overkill 
on the subject: while at the same time, Guatemalan and Salvadoran 
refugees fleeing death squads, bombing runs and helicopter gunships are 
caught at the Mexican border, put into barren detention camps and 
frequently deported back to the horrors from which they fled.

♦ ♦ ♦

It was in the papers that a group of doctors and family members 
concerned about nuclear war demonstrated in front of the White House 
recently.ą

Their visit climaxed in a sidewalk conversation with a Soviet diplomat 
who went out of his way to meet them, after the White House earlier 
prevented them from delivering a letter to the president.

Carrying a banner that urged “Practice Prevention — Stop the Nuclear 
Epidemic” as well as other anti-nuke signs, the group representing the 
Baltimore Physicians for Social Responsibility silently picketed the White 
House for an hour.

“We’re here in conjunction with the Geneva peace meeting to support the 
idea that nuclear war cannot be won,” said Dr. Erwin Bacmeister, a 
psychiatrist.

’’physicians got in this because we’re sort of a cleanup crew," said Dr. 
Stephen Busky, president of the group, a local chapter of the U.S. affiliate 
of International Physicians for the Prevention of Nuclear War. The 
organization, founded by Soviet and American doctors, won the Nobel 
Peace Prize.

“There will be no cleanup” after a nuclear war, he said. “Physicians have 
been asked after every war to treat the wounded. We’ve been asked in the 
last few years to treat the wounded after a nuclear war. That’s absurd. No 
one can fight a limited nuclear war.”

ELSE

Corazon C. Aquino assumed the presidency of the Phillipines with a strong 
commitment to reform and what she has called “morality and decency in 
government.”




