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KRISLAI
Jaruzelskis Vilniuje 
Sentimentalus vizitas 
Socialistai Maskvoje 
Interventai silpnėja...

Lenkijos premjeras Jaruzelskis 
lankėsi Vilniuje. Jis ten užsuko 
palikęs Maskvą, kur dalyvavo kaip 
svečias Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos suvažiavime. Jaru-\ 
zelškio vizitas sukėlė visokius 
sensacingus spėliojimus užsienyje, 
įskaitant lenkų ir lietuvių reakcines 
grupuotes šioje šalyje. Net New 
Yorko “Times” tą apsilankymą 
traktavo kaip gan svarbų politinį 
įvykį.

Mėgstantys sensacingai spėlioti, 
sugalvoja visokių “teorijų”. Esą, 
generolas Jaruzelskis į Vilnių 
nuvyko pabrėžti Lenkijos pretenzi
jas į tą miestą. Esą, tai buvo lenkų 
nacionalistams koncesija, o Tarybų 
Sąjungos valdžia leidusi jam tą 
vizitą padaryti, tikslu sustiprinti jo 
pozicijas Lenkijoje... Teko girdėti ir 
dar labiau kraštutinį spėliojimą: 
esą, Vilniaus likimas dar nesąs 
galutinai išrištas.

♦ ♦ ♦
Mums atrodo, kad Jaruzelskio 

vizitas byloja kaip tik atvirkščiai. 
Lankydamasis Vilniuje, Jaruzelskis 
pripažino, vadindamas jį “jūsų 
sostine,” kad lenkų tauta, bent jo 
atstovaujama, atsisako pretenzijų į 
Vilnių. Tas, žinoma, nereiškia, kad 
vizitas neturėjo ir savo sentimen- ■ 
talios, su lenkišku patriotizmu, 
surištos pusės. Vilnius, po viso ko, 
istorijoje lošė svarbią rolę lenkų 
kultūriniame gyvenime, kaip lošė ir 
kitų tos srities tautybių gyvenime: 
žydų, gudų, rusų. 19-ame šimt
metyje Vilnius buvo tikrai daugia
tautis miestas, - revoliucinis 
judėjimas ten tuo laiku kalbėjo bent 
keturiomis kalbomis. Nestebėtina, 
kad Jaruzelskis lankydamasis 
Vilniuje gatvėse kalbėjosi su kai 
kuriais vilniečiais lenkiškai, daly
vavo svečiu jaunos lenkų porelės j 
vestuvėse, ir 1.1.

Mums atrodo, kad jo apsilanky- j 
mas buvo humanistinis geros valios 
žingsnis, lietuvių tautai žingsnis 
draugingumo, o ne koks tai 
komplotas, kaip Vakaruose spėlio
jama. 

♦ ♦ *
Kelios Vakarų Europos socialist!- Į 

nės partijos, įskaitant Britanijos 
darbiečius-leiboristus, buvo Mask
voje ir ten buvo priimtos kaip 
draugiškos delegacijos TSRS Ko
munistų partijos suvažiavime. 
Pabrėžiama, kad jos suvažiavime 
dalyvavo kaip viešnios šalia savo 
šalių komunistų partijos delegacijų.

Tai reikšmingas įvykis, kurio 
negalima pražiūrėti. Taipgi negali
ma pražiūrėti fakto, kad visas KP 
suvažiavimas tylos minutei sustojo, 
pagerbdamas nužudytą Švedijos 
premjerą Palme — socialdemokratą.

Draugiškesni santykiai tarp 
komunistų ir socialdemokratų 
reiškiasi daugelyje vietų. Taip, 
pavyzdžiui, naujai išrinktasis Por
tugalijos prezidentas Soares, so
cialistas, draugiškai priėmė apsi- 
lankusią Hortensia Allende, Čilės 
buvusio socialistinio vadovo našlę. 
H. Allende save skaito socialiste, 
bet ji labai glaudžiai bendradarbiau
ja ir su komunistais.

Aršus antikomunizmas, kuris po 
Antrojo pasaulinio karo vyravo 
šaltojo karo metu Amerikos 
socialdemokratuose, irgi išgaravo. 
Patys įtakingiausieji socialistiniai 
leidiniai, kaip tai Chicagoje 
išeinantis savaitraštis “In These 
Times” (“Šiais laikais”) tvirtai stoja 
už taiką ir nusiginklavimą, remia 
sandinistų valdžią Nikaragvoje, 
stipriai smerkia Reagano vidinę 
politiką. Panašios linkmės laikosi ir 
“The Nation”, libęraliai-social- 
demokratinis žurnalas, kuris Ame
rikos žurnalizme turi ilgą garbingą 
isteriją.

Ar dar liko ir senos mados aršių 
antikomunistų socialdemokratų? 
Liko, bet mažai, ir iš viso būtų 
klaida juos vadinti socialdemokra
tais: tokiais yra keli ateivių

PENKTADIENIS, KOVO [MARCH! 21,1986

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Javier Perez de Cuellar, dešinėje, 
sveikina naująjį Tarybų Sąjungos ambasadorių Jurijų Dubininą, kovo 
mėnesį pradėjusį eiti savo pareigas.

ATSTOVŲ RŪMAI ATMETĖ PREZ. 
REAGANO PLANĄ PAREMTI 

NIKARAGVOS KONTRAMS
Washington. — Nepaisant didžiu

lio spaudimo, JAV Kongreso 
Atstovų rūmai atmetė 222 balsais | 
prieš 210 prezidento Reagano 
planą, pagal kurį buvo prašoma 
paskirti $100 milijonų paremti 
sukilėliams, vadinamiems kontrais, 
siekiantiems nuversti teisėtai 
išrinktai Nikaragvos valdžiai.

Nepavykus Atstovų rūmuose, 
prezidentas tikisi laimėsiąs Senate, į 
kur persvarą turi respublikonai. I 
Tikimasi, kad galutinai prezidento 
planas būsiąs priimtas, tačiau su 
tam tikromis sąlygomis.

Pralaimėjimas Atstovų rūmuose, 
kur prie 206 demokratų prisidėjo ir 
16 respublikonų, prezidentui buvęs 
dideliu smūgiu, ir jis tą dieną i 
pavadinęs “juodąja diena laisvės ; 
reikalui”. Prezidento opozicija 
Kongrese ir Amerikos žmonės tą 
dieną laiko “demokratijos laimėji- i 
mu”. Labiausiai priešingas prezi
dento planui buvęs Atstovų rūmų 
kalbėtojas Thomas P. O’Neill. Jis 
aiškiai pasakė, kad matąs, kaip ' 
Amerika palaipsniui įsivelia į karinę 
padėtį, kuri pareikalaus tiesioginio i 
JAV karių dalyvavimo.

Kiti opozicijos atstovai buvo net i 
pasipiktinę prezidento spaudimu j 
balsuoti už jo planą. Prezidentas, 
kalbėdamas per TV, aiškiai 
pareiškė, kad tie, kurie balsuos 
prieš jo planą, balsuos už 
komunizmą. Be to, opozicija dabar 
iškelia ir tai, kad prezidentas savo 
kalboje suminėjo visą eilę neteisin- 

leidiniai, kaip tai žydų “Forverts” ir 
lietuvių “Naujienos”. Socialdemo
kratinių nuomonių, kad ir dešiniųjų, 
ten dabar nė su žvake nerasi.

♦ * *
Amerikos spaudoje vis atviriau 

pripažįstama, kad taip vadinamieji 
“contros”, tai yra, ginkluotieji 
interventai, kurie kovoja prieš 
Nikaragvos liaudies valdžią, vis 
labiau silpnėja. Nurodomos visokios 
priežastys, esą, jie negauną 
pakankamai ginklų, jų pakankamai 
neremiančios kaimyninės valstybės 
ir taip toliau. Bet New Yorko 
“Times” korespondentas savo 
analize iškelia tiesą: antiliaudiški 
interventai dėl savo žiaurumo 
prarado bet kokias simpatijas, 
kurių jie iš pradžios turėjo kiek 
labiau pasiturinčių valstiečių tarpe. 
Prieš tuos interventus atsisuko ir 
tie, kurie jiems simpatizavo, nes tie 
ginkluoti interventai žudo taikius 
gyventojus, prievartauja moteris, 
kankina suimtuosius neturtingus 
valstiečius...

“Times” pripažįsta, kad Nikarag
vos gyventojų didžiulė dauguma 
žiūri į contras-interventus su 
panieka ir pagieža. Bet mūsų 
prezidentas Reagan dar vis tebe
kalba apie juos kaip apie “laisvės 
kovotojus”...

R. B. 

gų faktų, kuriuos vėliaji atitinka
mos instancijos paneigė. Pavyz
džiui, prezidentas tvirtino, kad 
Nikaragvos aukštieji pareigūnai yra 
įsivėlę į narkotikų kontrabandą. 
Tuo tarpu įstaiga, kuri kovoja prieš 
tai (Drug Enforcement Administra
tion) tvirtina, kad ji neturinti jokių 
implikuojančių duomenų.

Kitas dalykas. Prezidentas tvirti
no, kad Nikaragvoje persekiojami 
žydai ir kad jų paskutinė sinagoga 
buvo sudeginta. Bet rabinų 
komisija, kuri keliais atvejais yra 
tyrinėjusi antisemitizmą Nikarag
voje, tuos kaltinimus paneigia. Ji 
sako, kad sinagoga sudegė per karo 
veiksmus 1978 m. ir po to nebuvo 
atstatyta, nes nebeliko žydų. Jų 
didžiuma pradingo su diktatoriaus 
Samozos žlugimu. Jų ir turtas tapo 
konfiskuotas, bet tai nereiškia 
antisemitizmo, nes tie žydai buvo 
Samozos rėmėjai. *'

Ir Brazilija nustebo, jau net antrą 
kartą pastarųjų trijų savaičių 
laikotarpiu, kad jos vardas minimas 
tarp tų, kuriems neva graso 
Nikaragva. Jos užsienio reikalų 
ministerija net formaliai pareikala
vo JAV ambasadą Brazilijoje 
paaiškinti, kaip čia atsitiko, kad 
Brazilija valstybės sekretoriaus 
Shultz kalbos kongreso komitete 
rodytame žemėlapyje buvo pažymė
ta raudona spalva, kas reiškė, jog 
jai “komunizmas graso”. 0 dabar 
prez. Reagan savo TV kalboje 
aiškino, kad “radikalų elementai iš 
Brazilijos” esą tarp užsieniečių, 
kuriuos kariškai apmoko Nikarag
voje.

Brazilija žino, kad jos piliečių 
nesą Nikaragvoje, ir aiškiai 
pasisako už rėmimą Contadoros 
grupės, kuri siūlo taikingai išspręsi 
visus nesutarimus Centrinėje Ame
rikoje.

Contadoros planą priima ir pati 
Nikaragva. Jos viceprezidentas 
pareiškė devyniems JAV respubli- į 
konų kongresmanams, kai tie 
lankėsi Nikaragvoje ir per 20 • 
valandų stengėsi pasirinkti žinių 
apie padėtį šalyje, kad Nikaragva 
sutinka tartis su JAV, bet jokiu 
būdu nesės prie vieno stalo su JAV 
išlaikomais kontrais.

Tarp daugelio kitų kaltinimų 
prez. Reagan sakė, kad Nikaragva 
ginklais remianti Salvadoro sukilė
lius, bet jokių įrodymų nepateikė, 
nes jų neturi. O kaltinimas, kad 
Nikaragva graso JAV saugumui, 
visiškai neišlaiko kritikos. Nikarag
va su savo dviem su puse milijono 
gyventojų niekados negali sudaryti 
Amerikai grėsmės. Jos pagrindinė 
pramonė kava. Tiesa, ji turi karines 
pajėgas apsiginti nuo agresijos, bet 
ji niekam negraso. Jai graso JAV, 
kurios 20 tūkstančių karių su 
galingais radarais ir kitokiais 
prietaisais įsikūrę vienuolikoje 
nuolatinių karinių bazių, ir kurios 
ČIA remiami ir apmokomi kontrai iš

OZONE PARK, N. Y. 11417

Tarptautinė organizacija pateko į finansinę krizę
; Jungtinės Tautos. — Šiuo metu, 
kaip niekad, šios tarptautinės 
organizacijos finansinė padėtis yra 
taip pablogėjusi, kad gen. sekreto
rius Javier Perez de Cuellar žada 
šaukti Generalinės asamblėjos 
sesiją. Iš 159 narių savo metines 
duokles tesusimokėjo vos 61-as, kas 
sudaro tik $160 milijonų iš bendro 
numatytojo $840 milijonų skaičiaus.

Gen. sekretorius, kalbėdamas 
Asamblėjos išrinktiesiems aštuo
niolikai asmenų, kuriems pavesta 
peržvelgti JT finansines problemas, 
įspėjo, kad tuojau pat reikia imtis 
skubių žygių užtikrinti organizaci
jos veiklą ateinančių kelių mėnesių 
laikotarpiui ir numatyti priemones 
tolimesniam planui.

Vakarų šalių ambasadoriai, at
stovaujantys Europos Ekonominei 
Rinkai, specialiu laišku kreipėsi į 
JAV valstybės sekretorių Shultz, 
aiškindami, kad Amerika pažeis 
sutarties įsipareigojimus, sumažin
dama savo metinį įnašą Jungt. 
Tautų biudžetui. Dvylika ambasa
dorių norėjo susitikti su pačiu 
valstybės sekretorium, bet tasai 
per tris savaites nesuradęs laiko 
jiems priimti. Tame pačiame laiške 
ambasadoriai reiškė dėl to apgailes
tavimą ir pageidavo, kad dabar 
būtų paskirtas laikas tokiam 
pasimatymui,

Savo laiške vakariečiai išreiškia 
susirūpinimą dėl naujai priimtųjų 
JAV įstatymų, pagal kuriuos 
Amerika žada šiemet nukirsti savo 
narystės mokestį penkiais procen
tais, tai reiškia — $70 milijonų. 
Ligšiol Amerika mokėjo 25 
procentus, kas sudarė $210 
milijonų.

Ekonominei Rinkai priklausantys 
nariai dabar moka 30 procentų JT 
biudžeto ir tvirtina, kad jie 
nepadidina savo duoklių išlyginti 
Amerikos nukirstojom sumom.

Pats JT gen. sekretorius ketino 
tą klausimą kelti savo susitikime su 
prez. Reaganu, o valstybės 
sekretorius Shultz jau seniai yra 
viešai pareiškęs savo nepasitenkini
mą dėl JT narystės mokesčių, 
tardamas, kad tai esąs “taksavimas 
be reprezentavimo”, nes JAV turi 
tik vieną balsą, kaip ir skurdžiau- 
sios 78-ios narės, Jungtinių Tautų 
biudžeto paskirstyme. Narystės 
mokesčiai pradžioje buvo nustatyti

Hondūro puldinėja ir žudo ramius 
Nikaragvos gyventojus ir degina jų 
nuosavybę bei bombarduoja uostus.

Taip tvirtina opozicija. Michigano 
demokratas kongresmanas John 
Conyers, tuojau po prezidento 
Reagano kalbos per TV, sušauktoje 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad “melo poligrafo reikia visiems, 
kas remia planą kontrams, 
pradedant nuo paties Prezidento”. 

Vaizdas iš daugybės demonstracijų, kurios po visą Ameriką vyko tada, kai JAV 
Kongresas ruošėsi balsuoti už prez. Reagano siūlytą planą suteikti $100 milijonų 
vadinamiems sukilėliams-kontrams, siekiantiems nuversti Nikaragvos valdžią. 
Opozicijon jungėsi Amerikos jaunimas ir senimas, taikos ir religinių grupių veikėjai.

atsižvelgiant į šalies materialines 
išgales.

Tuo tarpu JAV vaidmuo 
kritikuojamas ir kitoje srityje. JAV 
yra pasirašiusi sutartį su Jungtinių 
Tautų nariais dėl jų teisių ryšium su 
tuo, kad JT būstinė yra Amerikos 
teritorijoje. Dabar neseniai iškilo 
ligšiol sau precedento neturėjęs 
dalykas: JAV pranešė Tarybų 
Sąjungos, Baltarusijos ir Ukrainos 
misijoms sumažinti savo personalo 
skaičių ir datomis nustatė, kad ligi 
1988 metų balandžio mėnesio 
Tarybų Sąjungos personalas ne
siektų daugiau kaip 150, o, kitų 
dviejų respublikų — po 10 asmenų.

Paliestieji JT nariai dėl tokio 
vienašališko nuosprendžio pareiškė 
protestą Amerikai ir kreipėsi į JT 
komitetą, kuris rūpinasi JT narių

Amerikoje lankosi Tarybų Sąjungos "Samantha"

Dviem savaitėm į Ameriką atvykusi Tarybų Sąjungos vienuolikmetė 
moksleivė Katia Lyčeva, panašiai kaip amerikietė Samantha Smith 
viešėdama Tarybų Sąjungoje 1983 metais, susipažįsta su savo kartos 
atstovais ir kalba už taiką tarp abiejų šalių. Mažoji Katia atvyko JAV-TSRS 
bendradarbiavimo organizacijų iniciatyva ir savo amerikiečiams 
bendramečiams atvežė dovanų-balandžių, tokių kaip ji laiko rankoje, 
kuriuos iš popieriaus iškarpė tarybiniai vaikai.

Šveicarija nenori boti 
Jungt. Tautų nariu

Geneva. — Balsuotojai atmetė 
savo vyriausybės pasiūlymą, kad 
Šveicarija įstotų į Jungtines 
Tautas. Tad Šveicarija ir toliau 
pasiliks tik Jungtinių Tautų darbų 
stebėtojo rolėje.

Nė vienas iš 26 kantonų nesurinko

75-IEJI METAI

santykiais su šeimininke — šalimi. 
Pradėjus žiūrėti į teisinę pusę, 
paaiškėjo, kad šituo savo nuospren
džiu ir būdu, be išankstinio 
pasitarimo, JAV pažeidė 1947 m. 
“būstinės sutartį”. Apie tai spaudai 
pranešė Tarybų Sąjungos atstovo 
pavaduotojas Vasilij Šafrinčiuk. 
Cituodamas JT gen. sekretoriaus 
pareiškimą, jis painformavo, jog 
gen. sekretorius dėl to yra labai 
susirūpinęs. Kadangi JT neturi 
savo kariuomenės, tai teks kovoti 
tik teisinėmis priemonėmis. Laukia
ma, kad šioje teisinėje kovoje, kurią 
remia daugumas JT narių, 
pagrindinį įnašą turės įdėti naujai 
paskirtasis Tarybų Sąjungos amba
sadorius Jurij Dubinin, kuris savo 
kredencialus jau įteikė JT gen. 
sekretoriui.

reikalingų balsų skaičiaus. Gyven
tojai 75 procentais pasisakė prieš 
įstojimą į tarptautinę organizaciją, 
kurios Europos būstinė kaip tik yra 
Genevoje. Aiškinama, kad šveica
rams svarbu išlikti neutraliems, 
neįsivelti į įvairias Jungtinių Tautų 
taikos saugojimo misijas, o 
svarbiausia — nepakenkti Raudo
nojo Kryžiaus tarptautiniam komi
tetui.
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Dabar Lietuva kita

ad ji būtų

Europos žemėlapyje ji — mažas žalias lopinėlis, panašus į širdį. Iš tiesų — 
pagal gyventojų skaičių Lietuva didesnė tik už Albaniją ir Islandiją, beveik 
prilygsta Norvegijai, mažesnė už Suomiją vienu, už Švediją — dviem 
milijonais gyventojų. Amerikos kontinente už Lietuvą mažesnės — 
Paragvajus ir Urugvajus, prilygsta Hondūras ir Puerto Rico. Žemės rutuly 
mažesnių už Lietuvą šalių yra daugiau trisdešimties.

Lietuva didžiulė jos žmonių darbuose ir svajose, meilė gimtam kraštui 
padauginta iš triūso, neribotos ^socializmo galimybės liaudies talentams 
reikštis tą žemės lopinėlį išaukština ir jį pastato greta milžinų.

1945 m. vasario 9 d. paskelbtame atsišaukime “Į lietuvių tautą”, kurį 
pasirašė Tarybų Lietuvos vadovai, buvo sakoma: “Ko gi reikia tautai, kad ji 
iš tikro būtų laisva ir nepriklausoma?

Pirma, reikia, kad valdžia būtų darbo liaudies rankose. Antra, reikia, kad 
darbo žmonių rankose būtų visos materialinės gėrybės — žemė, jos gelmės, 
vandenys, miškai, gamyklos, fabrikai, namai, geležinkelių ir vandens 
transportas, bankai, ryšių priemonės.

Trečia, reikia, kad tauta turėtų savo valstybinį^yvenimą, kad ii turėtų 
galimumą ugdyti savo kultūrą, kad ji nekęstų tautinės priesp<yfdos, kad 
nebūtų tautinės nelygybės. ‘ '

Ketvirta, kad tauta būtų laisva ir nepriklausoma, reikia, 
apsišvietusi”. į

Visi šie principai tarybinės santvarkos metais yra įgyvendinti.
Kuo Lietuva galėjo pasigirti buržuaziniais metais? Didžiausia Europoje 

emigracija, kai kraštą dėl skurdo, beviltiško gyvenimo, reakcijos siautėjimo 
buvo priversti palikti bemaž 100,000 žmonių? Skolomis užsieniui, kurios 
1937 m. pabaigoje sudarė 78.5 milijono litų? Neraštingumu, kai 1940 m. 
gyventojų surašymas parodė, jog Lietuvoje tuo metu buvo 181,000 
beraščių ir 233,000 mažaraščių?

Per 50-40 metų daug kas pasikeitė. Ir turėjo pasikeisti — toks pasaulio 
vystymosi dėsnis. Tačiau dabartinės Lietuvos žmonės turi teisę didžiuotis 
kad pasiekė daugiau, negu būtų galėję pasiekti buržuazinės santvarkos 
metais. Yra ką palyginti ir su kuo palyginti.

“Dabar Lietuva kita. Laisva, tarybinė, dosni kiekvienam dorai 
dirbančiam savo sūnui ir kiekvienai dukrai”. Šie Tarybų Lietuvos liaudies 
rašytojo Juozo Baltušio žodžiai vaizdingai atskleidžia istorinių pasikeitimų 
esmę. Tebūna šie žodžiai motto keliems faktams apie dabartinę Lietuvą.

♦ ♦ ♦

Lietuviai ilgai buvo žemdirbių tauta. 1940 m. Lietuvos miestuose gyveno 
23 proe. respublikos gyventojų, o dabar — jau 65 proc. Šiuos pakitimus 
lėmė intensyvūs pramonės plėtojimo tempai. Miestų augimas, spartus 
gyventojų skaičiaus didėjimas juose — vienas būdingiausių 
socialinių-ekonominių požymių šiandieniniame pasaulyje.

Sparčiai Lietuvą industrializuojant, labai pagausėjo darbininkų. Vien 
profesinės technikos mokyklos per keturis pokario dešimtmečius parengė 
437 tūkstančius kvalifikuotų darbininkų. Dabar Lietuvoje dirba milijonas su 
viršum darbininkų ir kartu su šeimos nariais jie sudaro gyventojų daugumą.

Didelis šuolis, kurį padarė Lietuva, ugdydama pramonę, matyti, kad ir iš 
šio fakto: bendroji pramonės produkcija per keturiasdešimt pokario metų 
išaugo daugiau kaip 160 kartų. Per tą laiką pastatytos ir atiduotos 
eksploatuoti 227 modernios pramonės įmonės. Buržuazinė Lietuva 
tarptautinėje rinkoje galėjo pasireikšti tik kaip žemės ūkio produktų 
gamintoja, bet šis jos eksportas priklausė nuo didžiųjų valstybių įgeidžių ir 
politikos. Dabar Lietuva eksportuoja pramonės gaminius į daugiau kaip 80 
užsienio valstybių.

Šiandien Lietuva garsėja metalo pjovimo staklėmis, energetika, chemijos 
įmonių mašinomis, televizoriais, okeaniniais žvejybos laivais ir kita 
sudėtinga produkcija.

Pagal mineralinių trąšų gamybą, skaičiuojant vienam gyventojui, Lietuva 
pralenkė tokias išsivysčiusias kapitalistines šalis, kaip JAV, Prancūzija, 
Vokietijos FR.

Pagal elektros energijos suvartojimą vienam gyventojui susilyginta su 
Prancūzija ir Japonija. 1964 m. buvo baigti elektrifikuoti visi Lietuvos 
kaimai.

Dabar Naujosios Akmenės cemento gamykla per metus pagamina tiek 
cemento, kad jo pakaktų šiuolaikiniam miestui su 2 milijonais gyventojų 
pastatyti. Tokį cemento kiekį, kokį Lietuva per visus 1938 metus įsivežė, 
dabar ši gamykla pagamina per keletą dienų. į

Be abejo, Lietuva šios milžiniškos įmonės pati viena nebūtų įstengusi 
pastatyti. Jai padėjo visa Tarybų Sąjunga — vien įrengimus atsiuntė 200 
gamyklų.

Elektrėnų šiluminę elektrinę padėjo statyti taip pat keli šimtai Tarybų 
Sąjungos įmonių, devyniolikos tautybių 900 specialistų.

Palyginęs Lietuvą su gintaro paukšte, poetas Eduardas Mieželaitis rašo: 
“Štai seku gintaro paukštės skrydį. Ir linku jai laimingo kelio. Ir staiga 
mane persmelkia mintis: o kas vis dėlto taip aukštai ją iškėlė? Rankos. Ir ne 
vienos, o daugybė rankų. Rankos turi gerą savybę: ant jų neparašyta, kam 
jos priklauso. Svarbu — ką jos padaro. Gintaro spalvą mano metaforizuotai 
paukštei, žinoma, teikia nacionalinis branduolys, tas istoriškai susiformavęs 
pastovus vienetas. Bet į tokį aukštį pakilti jai padėjo visas miškas rankų. 
Darbo rankos nukala stebuklus. Turi jos nukalusios ir savo terminologiją. 
Skirtingą nuo senosios. Nesavanaudiška broliškų rankų pagalba ir 
politiškai, ir poetiškai vadinama internacionalizmu”.

Skaičiai kalba garsiau negu 
žodžiai, - taip žmonės sako. Čia mes 
paduodame kai kuriuos statistikos 
duomenis apie Lietuvos žemės 
ūkį ir jos kultūrą.

Socialistiniai gamybiniai santy
kiai, galinga technika, mokslo 
pasiekimai padėjo Lietuvos kaimo 
žmonėms gyvenimą pertvarkyti - 
jis tapo lengvesnis ir šviesesnis. 
Jeigu lygintume su 1940 metais, 
metinė bendrosios žemės ūkio 
produkcijos apimtis padidėjo beveik 
pustrečio karto (nors kaimo 
gyventojų tris kartus sumažėjo).

Lietuvos žemdirbiai kasmet 
gauna vis daugiau modernesnių 
mašinų. Visiškai mechanizuota javų 
sėja ir pjūtis, karvių melžimas, 
bemaž meclxanizuoti kiti svar
biausieji žemės HaTbferr veikia daug 
stambių pieno bei gyvulininkystės 
kompleksų. Šiandien kaimui reikia 
ne tik agronomų, zootechnikų, bet 
ir ekonomistų, inžinierių šalies 
žemės ūkyje dirba 50,000 kvalifi
kuotų specialistų.

Vyksta vienas lemtingiausių 
socialinių procesų - suartėja miestas 
ir kaimas. Suartėja darbo pobūdžiu, 
buitimi, kultūra.

Planingai įgyvendinama Lietuvos 
kaimo socialinio vystymo progra
ma. Per penkmetį kaime pastatyta 
3 milijonai kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto, plačiu mastu 
buvo statomi socialiniai-kultūriniai 
objektai. Visuose kolūkiuose, 
tarybiniuose ir kituose valstybi
niuose ūkiuose jau yra bendrojo 
lavinimo mokyklos, parduotuvės ir 
buitinio gyventojų aptarnavimo 
punktai, 94 procentuose ūkių - 
vaikų darželiai ir lopšeliai, 
didžiojoje daugumoje - kultūros 
namai, visuomeninės pirtys.

Į kaimo darbo žmonių buitį tvirtai 
įėjo kinas, spauda, radijas ir 
televizija. Pas žemdirbius dažnai 
lankosi rašytojai, dailininkai, muzi
kantai, profesionaliųjų teatrų ko
lektyvai. Lietuvos kaime šiuo metu 
veikia dvylika valstybinės fil
harmonijos ir dvylika profesionalių
jų teatrų visuomeninių filialų. Vien 
tik Valstybinės filharmonijos atlikė
jai kasmet žemdirbiams surengia 
vidutiniškai po tūkstantį koncertų, 
kurių klausosi per 200 tūkstančių 
žmonių.

1940 m. Lietuvoje gyveno 2 
milijonai 925 tūkstančiai žmonių, 
dabar - 3 milijonai 603 tūkstančiai. 
Absoliučią gyventojų daugumą (80 
proc.) sudaro lietuviai.

Lietuvoje įvairiais būdais mokosi 
milijonas 400 tūkstančiai žmonių, iš 
jų bendrojo lavinimo mokyklose - 
555 tūkstančiai, specialiose vi
durinėse mokyklose - 61 tūkstantis.

1940 m. Lietuvoje buvo 7 
aukštosios mokyklos - jose mokėsi 6 
tūkst. studentų. Dabar yra 12 
aukštųjų mokyklų - jose mokosi 70 
tūkst. studentų. Pagal studentų

skaičių 10,000 gyventojų Lietuva 
pralenkia Prancūziją, Japoniją, 
Kanadą, Vokietijos FR.

Ypač dideli Vilniaus universiteto 
nuopelnai švietimui, mokslui ir 
kultūrai. Pokario metais universite
tas parengė daugiau kaip 53 
tūkstančius specialistų, ir dabar kas 
ketvirtas žmogus Lietuvoje, tu
rintis aukštąjį išsimokslinimą, yra 
jo auklėtinis.

1941 m. liaudies ūkyje dirbo 21 
tūkstantis specialistų su aukštuoju 
ir specialiuoju viduriniu mokslu, 
dabar tokių specialistų Lietuva turi 
bemaž pusę milijono.

1940 m. Lietuvoje buvo 633 
mokslo darbuotojai, dabar mokslini 
darbą dirba 15 tūkst. žmonių. 
Tarybų Lietuvos mokslininkų- 
kalbininkų, fizikų, matematikų, 
medikų, chemikų - darbai žinomi 
visame pasaulyje,. Lieuvos Mokslų 
Akademijos prezidentui J. Požėlai 
už darbus, tiriant karštus elektro
nus, paskirta Lenino premija, jam 
suteiktas ir Socailistinio Dar^bo 
Didvyrio vardas. J

Lietuvoje veikia 2152 masinės 
bibliotekos, 39 muziejai, 11 
profesionalių teatrų, 1424 kino 
įrenginiai. Visų bibliotekų fonduose 
šiuo metu yra 85 milijonai 
spaudinių, o 1940 m. jų buvo tik 1.5 
milijono. Per metus išleidžiama 20 
milijonų egzempliorių knygų ir 
brošiūrų. Lietuvių rašytojų kūriniai 
išversti į 36 TSRS tautų ir 27 
užsienio kalbas.

Per metus teatrai parodo apie 
4000 spektaklių - juos aplanko 
beveik 2 milijonai žiūrovų.

1946 m. besikuriančius meno 
saviveiklos kolektyvus sudarė 14 
tūkst. saviveiklininkų, o dabar 
juose yra susibūrę 450 tūkst. 
įvairaus amžiaus ir profesijų 
žmonių. Veikia 2050 chorų, 3000 
instrumentinių, 4200 cįramos, 3700 
šokių kolektyvų. Kasmet saviveikli
ninkai parodo daugiau kaip 100,000 
koncertų ir spektaklių.

1940 m. Lietuvoje buvo 2 tūkst. 
gydytojų, dabar jų yra 15 tūkst. 
Pagal aprūpinimą medicinos dar
buotojais Lietuva užima vieną 
pirmųjų vietų Tarybų Sąjungoje. 
Pernai sanatorijose, pensionatuose, 
poilsio namuose ir bazėse ilsėjosi 
vienas milijonas 130 tūkst. žmonių.

Pensijas ir pašalpas gauna 758 
tūkst. darbininkų, tarnautojų, 
kolūkiečių. Buržuazijos valdymo 
metais pensijas gavo tik 7 tūkst. 
žmonių — daugiausia atsargos 
karininkai ir valstybinių įstaigų 
tarnautojai.

Lietuvoje sistemingai mankština
si ir sportuoja vienas milijonas 380 
tūkst. įvairaus amžiaus žmonių. 
Geriausi Tarybų Lietuvos 
sportininkai pasaulio ir Europos 
čempionatuose iškovojo apie 300 
medalių, iš jų 160 - aukso; 
olimpiadose pelnė 13 aukso, 14 
sidabro ir 13 bronzos apdovano
jimų. r

A. Dilio nŠiaulių dviračių muziejuje.

LIETUVOS EKSPORTAS IR IMPORTAS

Sutrumpintai iš Vilniaus žurnalo
“Laikas ir įvykiai”

Stiprėjant mūsų respublikos ekonomikai, didėja ir jos 
dalis TSRS užsienio ryšiuose. Padidėjo Lietuvos užsienio 
prekybos apyvarta, jos dalis ir lyginamasis svoris TSRS už
sienio prekybos apyvartoje.

Stakles, prietaisus, elektros motorus, suvirinimo įrengi
mus ir daugelį kitų Lietuves gaminių perka Austrija, Aust
ralija, Belgija, Graikija, Danija, Ispanija, Italija, Kanada, 
VFR, Norvegija, JAV, Suomija, Prancūzija, Švedija, Japonija 
ir kitos šalys. J šias, taip pat ir kitas kapitalistines valstybes 

eksportuojami dviračiai, medžio drožlių ir medžio pluošto 
plokštės, baldai, keramikos dirbiniai, durpių kraikas, žvė
riena, arkliena ir kiti produktai.

Mūsų respublikos jmonių specialistai ir darbininkai ko-

mandiruojami j užsienį padėti montuoti įrengimus, paleisti 
juos ir apmokyti vietinius kadrus. Tuo respublika padeda 
besivystančioms šalims ugdyti nacionalinę ekonomiką.

Antra vieta mūsų respublikos eksporte tenka žuvies 
pramonei. Ji nuo 9,9 procento aštuntajame penkmetyje iš
augo iki 16,6 procento dešimtajame penkmetyje. Lietuvos 
žvejų sugauta žuvis ir žuvies konservai 1980 metais buvo 
eksportuojama į 25 Europos, Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos šalis.

Tam tikras vaidmuo respublikos eksporte tenka miško, 
medžio apdirbimo, popieriaus ir celiuliozės pramonei: 7,6 
procento viso eksporto. Užsienin išvežami medienos plau
šo plokštes, baldai, popierius, kartonas ir kiti gaminiai.

į užsienį taip pat eksportuojama chemijos pramonės 
produkcija, cementas ir stiklas, mineralinė vata, stiklo blo
kai, apšildymo katilai, plytos, drenažo vamzdžiai ir kt.

Eksportuojami įvairūs audiniai, užuolaidų medžiaga, tri
kotažo, galanterijos prekės, kojinės ir puskojinės, ūkinės ir
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Puikias darbo ir poilsio sąlygas dabar turi Tarybų Lietuvos valstiečiai. Jų 
darbą palengvino šiuolaikinė technika, elektra. Išaugo mechanizuotos 
gyvulininkystės fermos, kuriose yra ir jaukios poilsio patalpos. Antai 
Pakruojo rajono Mikniūnų karvių komplekse Įrengtas poilsio kampelis, 
vandens baseinas.

A. Dilio nuotraukoje: Poilsio kampelis Mikniūnų karvių komplekse

Šiauliai — dviračių miestas
Kai žiemai pasibaigus, oras jau iš 

ryto truputį darosi šiltesnis, Šiaulių 
miesto gyventojai sėda... ant 
dviračių. Jais važiuojama į 
fabrikus, gamyklas, įstaigas, pas
kaitas, pamokas. Žodžiu, pedalus 
mina ir mažas, ir didelis.

— Jeigu daugelyje pasaulio miestų 
“nuo infarkto” bėgama ristele, mes 
ėmėme propaguoti dviračius, - 
sako Šiaulių miesto liaudies 
deputatų tarybos vykdomojo komi
teto pirmininkas Povilas Morkūnas. 
- Kodėl juos? Aišku, neatsitiktinai. 
Visoje šalyje garsėja “plieniniai 
žirgeliai”, kuriuos gamina Šiaulių 
“Vairo” variklių ir dviračių 
gamykla. Kas trys sekundės čia nuo 
konvejerių nuimami du paaugliams 
arba suaugusiems skirti dviračiai. 
Jie eksportuojami į Bulgariją, 
Vengriją, Daniją, kai kurias kitas 
šalis. Įmonės ir respublikinio 
laikraščio “Komjaunimo tiesa” 
iniciatyva Šiauliuose kasmet 
rengiamos respublikinės vaikų 
varžybos populiariausiais dviratu
kais “Kregždutėmis” ir “Ereliu
kais”. Jose dalyvauja tūkstančiai 
moksleivių iš visų Lietuvos miestų 
ir rajonų. Daugeliui žiūrovų po 
tokio įspūdingo reginio norisi 
prisiminti vaikystę ir sėsti ant 
dviračio. Tam sudarėme visas 
sąlygas. Prieš keletą metų 
priemiestyje buvo įrengtos pir
mosios dviračių trasos, vaikų 
darželiuose, mokyklose imta mokyti 
važiavimo dviračiais taisyklių.

Važiuojantiems dviračiu mieste 
suteikiama pirmumo teisė. Visose 
gatvėse įrengti dviračių takai, 
automobilių vairuotojus apie juos 
informuoja specialūs ženklai. Prak
tiškai prie kiekvieno visuomeninio 
pastato, gyvenamųjų namų yra 
įrengtos dviračių stovėjimo aikš
telės. Nebėda, jei “metalinis 
arkliukas” suges. Mieste gausu jų 
taisyklų. Kelionė dviračiu pasidarė 
ir mėgiama miesto gyventojų 
poilsio forma. Įvairiausiais maršru
tais kasmet keliauja tūkstančiai 
šiauliečių, ištisos jų šeimos.

Beje, šiauliečiai ne tik važinėja 
I. dviračiais, jie juos ir kuria,

jotr. tobulina. Atrodytų, ką gi čia 
beišrasi. Vairas, du ratai ir tiek.

Tačiau... Daugelyje Tarybų Są
jungoje, užsienyje vykusių parodų, 
pavyzdžiui, buvo aukštai įvertinti 
“Vairo” gamykos inžinieriaus Vitali
jaus Orūno sunkonstruoti velomobi
liai. Šiais kojomis varomais dviračio 
ir automobilio hibridais nebijant 
vėjo, darganos, kitų oro kaprizų 
galima nuvažiuoti tūkstančius 
kilometrų. O kur dar dviračiai su 
dviem, trim, keturiom sėdynėm.

Šiauliuose galima pamatyti ne tik 
dabartinius dviračius “Rambynas”, 
“Dubysa”, jau minėtus “Ereliukas” 
ir “Kregždutė”, bet ir tuos, kuriais 
buvo važinėjimą dvidešimtojo 
amžiaus pradžioje. Čia veikia 
vienintelis Tarybų Sąjungoje dvi
račių muziejus. Eksponatai jam 
buvo renkami visoje šalyje. 
Lankytojai susidomėję apžiūrinėja 
rankų darbo medinius dviračius, 
šypseną sukeliančias mašinas su 
beveik žmogaus ūgio ratais, 
lenktyninius dviračius, kuriais 
Tarybų Lietuvos sportininkai lai
mėjo ne vieną Tarybų Sąjungos, 
Europos, pasaulio čempionatą, 
pasiekė planetos ir šalies rekordų, 
garbingai atstovavo šaliai daugelyje 
tarptautinių varžybų.

Pastaruoju metu ekspoziciją 
papildė dviračiai, kurie gatvėse ir 
keliuose pasirodys... 2000 metais. 
Jie į muziejų atkeliavo iŠ 
eksperimentinių “Vairo” gamyklos 
dirbtuvių. Šioje įmonėje dabar 
galima sutikti Japonijos, Belgijos, 
Vokietijos Federatyvinės Respubli
kos, daugelio Tarybų Sąjungos 
respublikų specialistus. Jie padeda 
šiauliečiams montuoti naujausią 
techniką, kuriai pradėjus veikti 
dviračių gamyba šioje įmonėje 
gerokai padidės, jie bus greitesni, 
patogesni, gražesni.

Dviračių “bumas” prasidėjęs 
Šiauliuose, dabar apėmė visą 
Lietuvą. Projektuodami naujus 
miestų mikrorajonus, architektai 
numato jiems takus, stovėjimo 
aikšteles, techninio aptarnavimo 
paviljonus. Stambiausiuose mies
tuose atidarytos specializuotos 
parduotuvės, kuriose kiekvienas 
gali įsigyti dviratį pagal pageidavi
mą.

Vytautas Žemaitis

kultūrinės-buitinės paskirties prekes, medicinos preparatai, 

žaislai, konditerijos gaminiai, 
pramonės prekes.

Išaugusios Tarybų Lietuvos eksjjorto 
sąlygas respublikai daugiau įsiverti 
giausia importuojama tų produkc 
negaminama, arba pagal ESPT ša 
ciją jų gamyba ekonomiškai fikslii 
se.

Svarbiausia vieta respublikos importe, kaip ir visoje Ta
rybų. Sąjungoje, tenka mašinų gamybos ir metalo apdirbi
mo pramones produkcijai.

Daug importinių įrengimų, mašinų, veislinių gyvulių ir 
sėklų gauna respublikos žemės ūkio įmonės. Tai padeda 
toliau industrializuoti žemės ūkį, kurti agrarinj-pramoninį 
kompleksą, didinti žemės ūkio intensyvumą ir produktyvu

mų.
Pagrindinę importo dalį respublika gauna iš Eurbpos so-

nuilas, įvairūs konservai,

galimybės sudaro 
užsienio prekių. Dau- 

:ijos rūšių, kurių šalyje? 
ių farptaufinę specializa- 

ipga lik kai kuriose šaly-

cialistinių šalių. Iš Lenkijos įvežama akmens anglis, rūšinis 
valcuotas plienas, valcuotas varis, buitinės dujinės plyte
lės, plataus vartojimo lengvosios pramonės gaminiai ir ki

tos prekės.

VDR tiekia plieno juostą, refrižeratorius „Alka" ir dau
gelį kitų gamybinės ir plataus vartojimo paskirties prekių.

Čekoslovakija j Lietuvą siunčia refrižeratorius „Skoda” 

troleibusus, Vengrija — padangas, įvairius įrengimus auto
transporto įmonėms, autobusus „Ikarus". Iš Bulgarijos gau
name įvairių tipų elektrokarus, pakrovėjus, vilkikus, Rumu
nija ir Jugoslavija tiekia lakštinį plieną, įvairius įrankius, 

kabelius.
Respublika nuolat importuoja iš socialistinių šalių nema

žą kiekį plataus vartojimo prekių. VDR, Čekoslovakija, 
Lenkija, Jugoslavija, Rumunija daugiausia tiekia drabužius 
ir avalynę. Kultūrines prekes gauname iš Čekoslovakijos, 
VDR, maisto produktus — iš Bulgarijos, Rumunijos, Veng
rijos, Jugoslavijos.
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^Kultūros ^Atgarsiai
Daug buvo rašyta Amerikos spaudoje apie žymiausiųjų Amerikos rašytojų 

apsilankymą Vilniuje, kur jie dalyvavo istoriniam* ir ary ų ąjungos rasy Ojų
susitikime. Kaip mes jau žinome, ten įvyko daug diskusijų, apie daug ką buvo sut.kta, 
apie daug ką nesutikta — buvo ir aštrių susikirtimų. ....

Lietuvos rašytojai, kurie tose diskusijose aktyviai bendradarbiavo, jau savo 
įspūdžius parašė, padarė išvadas... Apie tai jau buvo ir pas mus rašyta, bet bus rašyta 
• j • ck-iitvtoiams perduoti pirmosios gyvus Įspūdžiusir daugiau. Čia mes norime musu skaitytojau i \
iš susitikimo Vilniaus aerodrome. Perspausdiname rašytojo Mykolo Sluckio straipsnio 
ištrauka iš žurnalo “Švyturys”. Redakcija

tačiau dažniausiai jos kantriai sėdės posėdžių sa
lėje. Kai kurios megs, išsitraukusios iš krepšių vir
balus. Viena kita, mokanti rusiškai, vokiškai ar 
prancūziškai, talkininkaus savo vyrui neoficialioje 
aplinkoje. Visiškai kita atmosfera pertraukos me
tu arba prie pietų stalo, kai verčia ne valdiškas 
vertėjas. Beje, Menininkų rūmai nepaprastai vi
soms (ir visiems!) patiks. Amerikoje daug seno
vės imitacijos, bet pačios senovės mažai (ne
kalbama, aišku, apie nepaprastai turtingus muzie
jus).

— Vera, deja, neatvažiuos, — tuoj pat išgirsta
me.

Pasakyta apie Verą Danhem. Sunkiai susirgo 
jos vyras. Literatūra neretai pranašesnė už gyve
nimą, bet šis diktuoja jai sąlygas. Vėliau bus su
sitarta pasiųsti jai kolektyvinj laišką.

LAIŠKAS „TIESAI“ iŠ NIUJORKO

Mergaitės tautiniais drabužiais jau iqla su bal
tais ir raudonais gvazdikėliais lauke. Pamažu at
rieda Maskvos lėktuvas.

Pagaliau amerikiečiai Vilniuje!
Štai besišypsantis Normanas Kazinsas, dar links

miau besišypsanti jo žmona Helen. Jau žinojo
me, kad amerikiečiai atskrenda su žmonomis. 
Jųdviejų niekados ir nesu matęs skyrium. Ne, in
farktas nepalaužė Normano. Priešingai, jeigu ne 
tasai sunkus infarktas, nebūtų pasirodžiusi ir iš
garsėjusi jo knyga „Gydanti širdis". Amerikoje 
dažniau tampa bestseleriais detektyvai ar seks- 
romanai. Šiuo atveju didžiulė šalis susižavėjo rim
tu dokumentiniu pasakojimu apie žmogaus dva
sios galimybes ekstremalioje, tačiau, deja, tipiš
koje situacijoje. „Ir gydytojas, ir rašytojas užsiima 
negalavimais, gydytojas — žmonių negalavimais, 
rašytojas — visuomenės negalavimais, — rašo 
toje knygoje N. Kazinsas. — Galų gale rašytojas 
ir gydytojas susiduria su kiekvieno žmogaus ne
pakartojamumu ir su būtinumu ginti gyvybę..."

Grumtynės dėl taikos planetos mastu ir kova 
su infarkto pasekmėmis baltoje palatos tyloje... 
Plačių interesų JAV intelektualas Kazinsas (jis ir 
rašytojas, ir profesorius, ir fotografas, ir švietimo 
sistemos reformatorius, ir ilgametis „Saterdei re
viu" žurnalo redaktorius, ir visokių nacionalinių 
komisijų steigėjas bei nacionalinių premijų laure
atas) imasi bet kokio sumanymo energingai. Labai 
energingai ir labai rimtai, nepaisydamas aplinkos 
pasipriešinimo. Tai apskritai būdinga amerikie
čiams, o jam —< yp- Jis pirmasis pasiūlė Niko
lajui Fedorenkai, TSR5 rašytojų sąjungos valdybos 
sekretoriui ir žurnalo „Inostranaja literatūra" re
daktoriui, burti abiejų šalių rašytojus pariteto pa
grindais. Vienąkart čia, Tarybų Sąjungoje, kitąkart 
ten, Amerikoje. Vardan taikos ir vardan pačios li
teratūros, kuriai XX a. pabaiga pasiūlė nemažai / 
išmėginimų. Pavojus iškilęs visų pirma numaniš- ' 
kajai literatūros misijai. Visokios formalios teori
jos norėtų ją paversti intelektualių žaidėjų var
žybomis, spalvine ir garsine ekvibristika rinktinei 
publikai. Šiuolaikiniam rašytojui, žinoma, nebebū
tina drebinti sienų pranašystėmis, bet kas gins 
žmogaus — nepakartojamo individo — teisę jaus
ti ir mąstyti, jeigu literatūra šito nesiims? Labai, 
labai pamažu kaupėsi bendradarbiavimo patirtis. 
Jau apie šimtą abiejų Šalių rašytojų sėdėjo prie 
„apskritojo stalo su aštrokais kampais", kaip 
{prasta sakyti apie tokius komplikuotus dvišalius 
renginius. Ir štai vėl didžiulis būrys rašytojų su
sės, susės jau septintą kartą. Nuo pirmojo, {vyku
sio 1977 m., pasaulis nestovėjo vietoje, bet tarp
tautinis barometras, deja, retai kada rodė gied
rą. Laimė, renkamės Vilniuje Ženevos aukščiausio
jo lygio susitikimo išvakarėse. Gal pasaulis atsi
trauks nuo pavojingos prarajos? Gal palengvės ir 
kultūriniai kontaktai? x

žvaliai leidžiasi trapu Harisonas Soisberis, vie
tomis boluojąs sniegas jam ne naujiena. Tai pa
gyvenęs, viskuo besidomjs žmogus, nė kiek ne- 
sididžiuojąs, kad buvęs „Niujork fėims" redakto
rius. Garsus rašytojas, ne mažiau garsus žurnalis
tas ir- šiandien artimas vadovaujančiam JAV elitui. 
Mudu seni pažjstami, todėl iš kelių pirmųjų fra
zių suvokiu, kad po paskutinio susitikimo Kalifor
nijoje 1980 m. pradėjo laisviau reikšti mintis ru
siškai. Prie Rusijos sniegų priprato dar Antrojo 
pasaulinio karo metais, būdamas „Niujork taims" 
korespondentu. Ką tik lankėsi Kinijoje, parašė 
knygą apie legendinj komunistinės revoliucinės 
armijos — alkanos ir basos — 6000 mylių žygj. 
Knyga, girdėti, grobstyta grobstoma, bet visų 
garsiausia kita jo knyga; „Leningrado blokada: 
900 dienų". Joje reiškiamos simpatijos blokados 
didvyriams ir- aukoms, bet neišvengta klaidinan
čių vakarietiškų stereotipų.

Apie šiuos du jj sukrėtusius istorijos faktus — 
apie leningradiečių stoiškumą ir kinų didvyrišku
mą — jis kalbės ir prie konferencijos stalo. Ir 
sies su kova dėl taikos nūdieniame konfrontuo
jančiame pasaulyje, {vairiems Tarybų šalies gyve
nimo aspektams nepritardamas, Soisberis neabe
joja jos taikos troškimu. Ir todėl yra karštas 
„apskritojo stalo" šalininkas, humaniškos Kazinso 
idėjos rėmėjas.

Čia pat stovi ir šypsosi Solsberio Žmona, ištiki
ma jo kelionių palydovė. Tarp kitko pasakysiu, 
kad iš tarybinių rašytojų žmonas j Ameriką vežė
si tik senasis Valentinas Katajevas ir buvęs Gru
zijos rašytojų sąjungos pirmininkas Grigolas Aba- 
Šidzė. Visi kiti tik ieškodavo savo žmonoms su
venyrų. Amerikietėms paruošta atskira programa,

“LAISVĖ”

Kai kurios naujos knygos tautosakos temomis.
O štai ir Artūras Mileris. Korespondentai ap

šaudo jj „blicais". Ir vėliau — visą tą ilgą, darbų 
ir įspūdžių kupiną savaitę Lietuvoje — jis bus 
spaudos fokuse. Vis tik pasaulinė įžymybė, o 
Vilnius šia prasme neišlepintas. Tiesa, iš laikraščių 
sužinojome, jog Vilniuje neseniai lankėsi kilo 
JAV literatūros garsenybė — Normanas Meile- 
ras. Atvyko incognito, su turistais, kad niekas 
netrukdytų jam pasirinkti stebėjimo objektus, pa
vyzdžiui, užsukti j vieną kitą bažnyčią. Užėjo, iš
ėjo, pargrįžęs papasakojo, ką matęs. Ne visiems 
maestro įspūdžiai patiko. Buvo užsipultas, kad 
Lietuvoje nepamatęs tų baisybių, kuriomis kai kas 
JAV kliedi. Beje, ir Kauną lankant rašytojai ame
rikiečiai užsuks į bažnyčią. Pamaldų metu. Ir bus 
patenkinti, kad matė nemažai besimeldžiančių. 
Niekas jiems netrukdys užeiti1, kaip ir Meilerui ne
trukdė. Tai, žinoma, irgi neturi nieko bendro su 
„baisybėmis“.

Bet grįžkim prie Milerio, besidairančio savo la
gaminų. Dairosi ir kiti amerikiečiai, nes vienbs 
amerikiečių poros bagažas liko Kopenhagoje. Kol 
prapuolę lagaminai atsiras (po kelių dienų atsira
do!) teks skolintis netgi nosinių. Mileris atvažiavo 
ne incognito ir dargi ne vienas — su žmona In
ge Morat. Apie ją esame girdėję, juk garsi 
fotomenininkė. Po kelių dienų, susipažinusi su 
lietuvių fotografų darbais (matyt, patiko), ji 
pareikš, kad nebūtina fotografijos vadinti me
nu. Tegul tai mūsų fotografijos entuziastų ne
šokiruoja. Kaip pavadinsi — nepagadinsi. Svar
bu, kad iš gyvenimo stichijos išplėštas siužetas, 
etiudas, kompozicija ar portretas belstus! į šir
dį, padėtų suvokti tikrovės begalybę. Lietuviš
kas fotomenas gražiai įsikomponavo į simpoziumo 
kultūrinį foną. Kaip ir baletas „Ana Karenina", 
kaip ir nepaprastai amerikiečiams patikę Operos 
ir baleto rūmai, Vilniaus bei Kauno res
tauruojami senamiesčiai...

Po Lietuvoje praleistos savaitės I. Morat iš
siveš visą albumą būsimų nuotraukų Kraštas jai 
pasirodęs labai „fotogeniškas". Pasak jos, yra kas 
fotografuoti, kiekviename žingsnyje vis kažkas 
kita. Sunku pasakyti iš anksto, kaip atrodysime 
tame veidrodyje — pažiūrėsime. Beje, neteko 
matyti, kad ji sušilusi lakstytų, gaudytų „retus" 
kadrus/- Jauti įgudusią akį, laisvą technikos naudo
jimą, na, ir europietišką kultūrą. Su I. Morat 
bendravo daugelis mūsų rašytojų. Mat ji — aust
rė, kalba vokiškai ir rusiškai.

Laukdami* kol perkraus amerikiečių ir tarybinių 
svečių bagažą — drauge atskrido ir Maskvos ra
šytojai — išsikalbėjome su Milerių. Prisiminėme 
susitikimą Niujorke. O apie Lietuvą, pasirodo, 
girdėjęs ne vien iš laikraščių. Pažįstąs lietuvių 
fermerius. Jo paties fermoje netoli Niujorko dirba 
vienas lietuvis. Puikus darbininkas. Kaimynas fer
meris — lietuvis. Taip pat labai darbštus.

— Darbštūs, sąžiningi žmonės, — apibendrino 
Mileris savo pažintį su lietuviais.

Ferma jam ne tik ūkis, bet ir vasarvietė. Jo|e 
dirba, pasislėpęs nuo Niujorko karščių ir tvan
kos.

Po to paklausė, ar Vilnius smarkiai nukentėjo 
nuo karo.

Pasakiau, ką visi gerai žinome.
Tada jis pasidomėjo, ar man teko iš arti matyti 

karo baisybes.
Puse lūpų prasitariau apie 1941 metų Palan

gą, traukimąsi j Rusijos gilumą ir grįžimą j griu
vėsių akimis juoduojantį Vilnių 1944 metų ru
denį.

Pirmieji įspūdžiai — ir mūsų, ir svečių — rodos, 
neblogi. Vieni kitiems šypsomės.

Lietuvos TSR liaudies artistas Juozas Budraitis.

Amerikiečiai, vos išsirinkę 
naują prezidentą, ima gy
vai svarstyti, kas gali ateiti 
į Baltuosius rūmus dar po 
ketverių metų. Tai savo
tiška bendro skepticizmo iš
raiška — netikėdami, kad 
valdantysis ar išrinktasis pre
zidentas gali ką nors iš es
mės nuveikti, kad sumažin
tų nedarbą, infliaciją, milži
nišką valstybės skolą, ame
rikiečiai mėgsta pasvajoti 
apie naują politikų kartą, ku
ri pagaliau imsis spręsti 
Amerikos vidaus problemas.

Taip yra ir dabar, nors iki 
prezidento rinkimų dar tre
ji metai ir pradėti politines 
lenktynes lyg ir būtų anksti. 
Bet tos lenktynės jau prasi
dėjo.

Nors Amerikos spauda vis 
rašo apie ketinimus peržiū
rėti šalies konstituciją ir 
pakeisti tvarką, pagal kurią 
prezidento postą galima už
imti tik dvi kadencijas iš 
eilės (tai galėtų dar ketve- 
riems metams pratęsti dabar
tinio Baltųjų rūmų šeiminin
ko politinę karjerą), aišku 
viena — jeigu respubliko
nai toliau bus Ovaliajame 
kabinete, net ir kiti jų atsto
vai — dabartinis viceprezi
dentas Džordžas Bušas ar 
administracijos „štabo vir
šininkas“ Donaldas Riganas 
— ankstesniąją politiką iš
laikys. Taigi tie, kas tikisi 
reformų, turi sieti viltis su 
demokratų partijos kandida
tu.

Ką demokratai, patyrę 
pralaimėjimą praėjusiuose 
prezidento rinkimuose, iš
kels savo kandidatu? Demo
kratai tarsi dar neatsigavo 
nuo šoko ir varžybas dėl 
prezidento posto pradeda be 
nacionalinio lyderio.

Demokratų partija išgyve
na ne tik gerokai užsitęsu
sią krizę, bet ir tradicinių 
vadovų kaitą. Per. artimiau
sius kongreso rinkimus iš 
svarbaus atstovų rūmų spi
kerio (pirmininko) posto pa
sitrauks Vašingtono politinės 
kovos veteranas O'Nilas, ku
ris bent tris dešimtmečius 
buvo viena žinomiausių fi
gūrų kongrese ir savotiškas 
arbitras tarp įvairių demo
kratų frakcijų.

Dar vieną siurprizą tra
diciniams demokratų rėmė
jams pateikė senatorius Ed
vardas Kenedis. 1985-ųjų pa
baigoje Bostono televizija 
perdavė į videojuostą įra
šytą jo penkių minučių pa
reiškimą, kur įtakingasis se
natorius vėl paskelbė neda
lyvausiąs prezidento rinki
muose — šį sykį jau 1988 
metais.

Edvardas Kenedis per pas
taruosius 13 metų jau ke
tvirtą kartą atsisako akty
viai dalyvauti varžybose dėl 
Baltųjų rūmų šeimininko pos
to. Ilgus metus šmeižtas dėl 
patirtos autokatastrofos, iš
kentęs vėl pernelyg garsin
tą iširusios šeimos tragediją, 
nusivylęs subyrėjusia par
tija ir, matyt, netekęs kai 
kurių stambiojo kapitalo at
stovų paramos, dabar sena
torius su kartėliu pareiškė: 
„Mano sprendimas reiškia, 
kad aš galiu jau niekada ne-

BALTIEJI RŪMAI IR 
DIDŽIOJO BIZNIO LOGIKA

būti Amerikos prezidentu. 
Tačiau vaikytis prezidento 
posto nėra mano gyvenimo 
tikslas. . .“

Masačiusetso valstijai at
stovaujančio senatoriaus pa
sitraukimas iš aktyvios ko
vos tarsi rodo, kad iš poli
tinio gyvenimo išeina jau 
antra Kenedžių politinė kar
ta. Prezidento Džono, sena
torių Roberto ir Edvardo tė
vas Džozefas Kenedis buvo 
JAV ambasadorius Londone 
ir tuo metu buvo laikomas 
vienu įtakingiausių politi
nių veikėjų. Tačiau Edvar
do pasitraukimu Kenedžių 
politinė karjera x nesibaigia: 
į areną veržiasi trečioji kar
ta — brolių senatorių vai
kai. Iš jų bene perspekty
viausias Roberto Kenedžio 
sūnus Džozefas, kuris jau 
paskelbė kelsiąs savo kan
didatūrą į kongresą Kene
džių gimtinėje — Masačiu
setso valstijoje. Piteris O'Ni
las, į kurio kėdę veržiasi 
jaunasis garsiosios šeimos 
atstovas, matyt, partinės ko
vos interesais parems jau
nojo politiko ambicijas. Be 
tokio užnugario bei skam
bios pavardės, pretendentui 
dar reikalingas patyrimas ir 
solidi finansinė parama, ku
ri Amerikos rinkimuose daž
niausiai būna lemiama.

1984 metais senatorius Gė
ris Hartas nebaigė lenktynių 
dėl prezidento posto — pri
trūko ne tik kvapo, bet ir 
pinigų. Rinkiminės kovos 
skola siekia 3 milijonus. Pats 
senatorius tiek neturi, ta

čiau su 1988-ųjų rinkimais 
G. Hartas vėl sieja dideles 
viltis. Todėl dabar jis jau 
paskelbė, kad į vietą senate 
(nuo Kolorado valstijos) jau 
nebepretenduosiąs — dar po 
dvejų metų sieksiąs daugiau. 
Senatorių vilioja palanki si
tuacija partijos viduje — be 
Edvardo Kenedžio, demokra
tų partijoje šiuo metu ryš
kesnės asmenybės už Hartą 
lyg ir nėra, tad kodėl neiš
bandyti laimės. ..

Per praėjusius prezidento 
rinkimus nemažai demokra

tų simpatizavo Hartui, kai 
kas jo išorę ir programą net 
bandė lyginti su 1960 metų 
Džonu Kenedžiu. Tačiau par
tijos biurokratija parėmė 
Volterį Mondeilą, tikėdamasi, 
kad pastarojo patyrimas Dž. 
Karterio administracijoje 
nors kiek gali padidinti ga
limybę laimėti. Tačiau vil
tys nepasiteisino.

Pamenu praėjusių preziden
to rinkimų dieną. Su ke
liais kolegomis iš Vakarų Vo
kietijos ir Kinijos iš rinki
minės apygardos Harleme 
vykome į Kvinzą. Ten buvo 
balsuojama tiesiog antrosios 
demokratų kandidatės Dže- 
traldinos Feraros palangėje. 
Įstatymai draudžia klausi
nėti rinkėjus prie balsavi
mo mašinos, todėl klausinė
jome prie išėjimo. 80 pro
centų Dž. Feraros kaimynų 
balsavo ne už ją. Nė vie
nas neturėjo priekaištų de
mokratų programai (juolab 
kad ji bemaž nesiskyrė nuo 
respublikonų), jiems tiesiog 
nepatiko demokratų iškelti 
kandidatai.

Džeraldinai Ferarai ban
dymas patekti į Baltuosius 
rūmus virto šeimynine ka
tastrofa: politiniai prieši
ninkai aptiko ir išpūtė vy
ro kompanijos smulkias ma
chinacijas, ir byla atsidūrė 
teisme. Volteris Mondeilas, 
po pralaimėjimo rinkimuose 
tarsi kompensaciją gavęs 
leidimą lėktuvu praskristi 
draudžiama zona virš išsva
jotų Baltųjų rūmų, pasi
traukė ne tik iš Vašingtono,

3 C IAS PUSLAPIS

bet ir iš politikos — sugrą
žo prie advokato praktikos. 
Neatrodytų, kad kuris jų dar 
mėgintų jėgas didžiojoje 
Amerikos politikoje.

Gėris Hartas dabar tarsi 
vienintelis rimtesnis preten
dentas, ir spauda jau bando 
nagrinėti jo užnugarį bei 
pažiūras svarbiausiais vidaus 
ir užsienio politikos klausi
mais. G. Hartas yra senato 
ginkluotųjų pajėgų reikalų 
komiteto narys ir neblogai 
išmano karinius klausimus. 
Jau ankstesnėje rinkiminėje 
kampanijoje senatorius yra 
pasisakęs už branduolinių ar
senalų įšaldymą, prieš ato
minio ginklo dislokavimą 
kosmose, už karinių išlaidų 
sumažinimą. Tačiau kartu jis 
visada buvo šalininkas tų, 
kurie reikalavo stiprinti JAV 
kariuomenės ginklavimą 
įprastais (neatominiais) gink
lais, plėsti Amerikos karo 
bazes užsienyje. Tai buržu
azinis politikas, kuris gal
būt net pats supranta, jog 
„liberalo“ etiketė šiandieni
nėje Amerikoje su jos šo
vinizmo atmosfera ir politi
kai diktuojančiu kariniu- 
pramoniniu kompleksu už
kirstų kelią bet kokiai di
desnei karjerai valstybės 
aparate.

Iki tikrųjų lenktynių dėl 
teisės būti nutapytam Bal
tuosiuose rūmuose esančiai 
prezidentų portretų galerijai 
dar dveji su puse metų. Gal
būt šio maratono paskuti
nio etapo senatorius iš Ko
lorado valstijos ir nepasieks. 
Tiek laiko pakanka, kad 
spauda ir už jos stovinčios 
jėgos sunaikintų (arba iškel
tų) bet kokį politiką. Dabar 
tarp galimų demokratų kan
didatų minimi ir Niujorko 
valstijos gubernatorius Ma- 
rijas Kuomas, Delavero val
stijai atstovaujantis senato
rius Džozefas Eidenas, kon
gresmenas iš Misūrio Ričar
das Gephartas, dar keli val
stijų gubernatoriai: Briusas 
Babitas (Arizona), Bilas Klin
tonas (Arkanzasas), Cakas 
Robas (Virdžinija), Maiklas 
Dukakis (Masačiusetsas).

Visiems jiems mažiau nei 
50 metų ir jie laikomi demo
kratų ateities veikėjais. Ta
čiau iki šiol tai provincijos 
masto politikai, plačiau men
kai žinomi. Šiuo metu dar 
bijoma prognozuoti, kurį iš 
jų savo favoritu pasirinks 
Amerikos politikai diktuo
jantis didysis biznis O jis 
turi savas taisykles, savą lo
giką.

Vilius KAVALIAUSKAS

V. Gulevičiaus nuotraukosRičardas II — Juozas Budraitis'*,

Ir teatre,
ir kine

Juozas Budraitis - Lietuvos TSR 
liaudies artistas, žinomas Tarybų 
šalyje ir užsienyje kino aktorius.

Pakvietimas atlikti vieną pagrin
dinių vaidmenų V. Žalakevičiaus 
filme “Niekas nenorėjo mirti“ 
pakeitė Vilniaus universiteto teisės 
fakulteto studento Juozo Budraičio 
gyvenimą. Penktakursis teisininkas 
tapo kino artistu. Filmavimo 
aikštelėje jis praėjo vaidybos 
mokyklą. Palaipsniui gausėjo ak
toriaus kūrybinis bagažas, atėjo 
populiarumas. Artistas visus žavėjo 
savo darbštumu, pasišventimu 
kinematografui. Daugelis kino ir 
televizijos žiūrovų jį žino kaip

ryškių charakterių, sukurtų tiek 
Lietuvos kinostudijoje, tiek “Mos- 

r filme” bei kitose Tarybų šalies ir 
užsienio kino studijose, meistrų.

Tarp filmų, kuriuose vaidino J. 
Budraitis - “Skydas ir kalavijas”, 
“Lanfierų kolonija”, “Vyrų vasara”, 
“Tas saldusis žodis laisvė”, “Su 
tavimi ir be tavęs”, “Pavojingas 
amžius”, “Mūšis dėl Maskvos” ir 
daugelis kitų. Per dvidešimt su 
viršum metų suvaidinta apie šimtas 
vaidmenų.

Neseniai J. Budraitis baigė 
filmuotis Lietuvos kino studijos 
dviejų serijų detektyve “Visi prieš 
vieną” pagal amerikiečių rašytojo 
A. Gardnerio kūrinius. Jis atliko 
advokato Peri Meison vaidmenį.

Antrasis momentas jau brandaus 
kino aktoriaus kūrybinėje biografi
joje - darbas Kauno valstybiniame 
dramos teatre. Plačiai žinomi teatro

vyriausiojo režisieriaus Jono Vait
kaus spektakliai, kuriuose pagrin
dinį vaidmenį atlieka Juozas 
Budraitis. Tai “Statytojas Solnesas” 
to paties pavadinimo Henriko 
Ibseno dramoje, “Šarūnas” Vinco 
Krėvės tragedijoje. Michailo Šatro- 
vo pjesėje “Mėlynieji žirgai 
raudonoje pievoje” Juozas Budrai
tis sukūrė V. Lenino paveikslą. 
Naujas jo vaidmuo teatre - Ričardas 
II Viljamo Šekspyro to paties 
pavadinimo tragedijoje v

Chicago. — Reto vieningumo 
ženkle Miesto Taryba kovo 12 d. 
paskelbė Chicagą laisva zona nuo 
branduolinių ginklų. Šis tretysis 
savo didumu miestas Amerikoje 
dabar tampa pačiu didžiausiu iš 40 
JAV miestų, miestelių bei vietovių, 
pasiskelbusių laisva zona nuo 
branduolinių ginklų.
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Parazitavimas—profesija?
Lietuvių išeivijos literatūros 

kritikas, Ohio universiteto pro
fesorius Rimvydas Šilbajoris prieš 
porą metų yra pareiškęs tokį 
pageidavimą: “Norėtųsi, kad nebū
tų kritikos “čia” ir "ten”. Mokslo 
plotmėje iš dalies jau ir susilietėm, 
trukdo tik politika”.

Pasvėrus Tarybų Lietuvoje 
išleistas išeivijos rašytojų, moksli
ninkų knygas, dailės parodas, 
pamatysime, kad susidaro namažas 
sąrašas. Tuo tarpu išeivijoje nieko 
panašaus nepamatytume, kultūri
nių mainų abipusiškumui trukdo 
ne aplamai “Politika”, kaip teigia R. 
Šilbajoris, bet pigus išeivijos 
politikieriškumas, egoistinė pozici
ja, kurioje vis neatsiranda vietos 
Tarybų Lietuvoje sukurtoms meno 
ir mokslo vertybėms. Tarus 
paprasčiau - trukdo “poniška” 
pozicija, atitinkanti elitu save 
tebelaikančios tam tikros išeivijos 
dalies mantalitetą. Pravartu pažy
mėti, kad ir R. Šilbajoris nesibodi 
produktyvioje savo literatūrinėje 
veikloje nedraugiškų išpuolių prieš 
Tarybų Lietuvos literatūrą, jos 
kūrėjus... Išeitų, kad ne kas nors 
kitas, bet pats R. Šilbajoris ir kai 
kurie kiti išeivijos kultūrinio sąlyčio 
su Tarybų Lietuva siūlus trauko ir 
tuo pačiu nukelia į pageidavimų 
sritį literatūros kritikų “ten” ir 
“čia”, kaip jis rašo, bendradarbiavi
mą. Tokiems apmąstymams nu
teikia viena pastarųjų R. Šilbajorio 
publikacijų “Metmenyse”, kur 
rašoma apie avangardo problemati
ką Tarybų Lietuvos poezijoje.

Griežtai literatūros mokslo plot
mėje panašūs ieškojimai šiandien

Niekas nepriima buvusio 
prez. Marcos
Washington. — Tuo tarpu, kai vis 

daugiau faktų iškyla apie Filipinų 
buvusio prez. Marcos ir jo žmonos 
bei šeimos turtus Amerikos ir kitų 
šalių bankuose bei jiems priklausan
čią nejudomą nuosavybę JAV, 
Marcos nori išnešti kudašių iš 
Amerikos. Nori pasitraukti gyventi 
į tokią šalį, kur jo nepasiektų 
įstatymai, reikalaujantys sugrąžinti 
turtus, kuriuos jis pasiglemžė iš 
Filipinų. Tik visa bėda, kad 
nevyksta surasti tokį kraštą. 
Ispanija ir Panama griežtai atsisakė 
Marcos įsileisti. Bandoma tartis su 
Meksika. Jei ten nepavyks, bus 
bandoma kitur. Jau ir prez. 
Reaganui pasidarė nepatogu, kai 
atidengiami vis nauji dokumentai, 
rodantys Marcos finansines machi
nacijas. Tarp 1,500 dokumentų, 
kurie pasiekė Kongreso Azijos ir 
Pacifiko reikalų komitetą, yra 
duomenų, kad Marcos planavęs 
paremti ir JAV prezidentų — 
Carterio ir Reagano išrinkimą. 
Sostinėje kalbama, jog prez. 
Reagan tnori, kad Marcos iš

JAV laivai buvo Įplaukę 
į TSRS vandenis

Washington. — Pentagono atsto
vas pranešė, kad du JAV karo 
laivai, apsirūpinę pačia moderniau
sia elektronine aparatūra buvo 
įplaukę į Tarybų Sąjungos teritori
nius vandenis Juodojoje jūroje. 
Laivai plaukę JAV gynybos 
ministro Weinberger įsakymu ir 
turėję žvalgybinių tikslų. Jie 
praplaukę šešių mylių nuotoliu nuo 
Krymo. Amerikiečiai aiškina, kad 
pagal tarptautinius jūrininkystės 
įstatymus tokio pobūdžio “nekalti 
praplaukimai” yra toleruojami, 
ypač jei nemanevruojama su 
ginklais ir lėktuvais.

Panašų “nekaltą praplaukimą” 
Pentagonas atlieka ir Viduržemio 
jūroje. Iš stovinčių ten JAV karo 
lėktuvnešių pakyla lėktuvai viršum 
Sidros įlankos, kurią savo teritori
niais vandenimis laiko Libija.

Tarybų Sąjunga prisiųstoje noto
je protestavo prieš JAV tarybinės 
vandenų teritorijos provokacinį 
pažeidimą ir įspėjo, kad tokie 
dalykai gali privesti prie rimtų 
išvadų, už kurias bus atsakinga pati 
Amerika.

' Commonwealtho 
delegacija susitiko 
su Nelson Mandela

London. — Pretorijos režimas 
davė leidimą Commonwealtho 
delegacijai aplankyti kalėjime 
Afrikos Nacionalinio Kongreso vadą 

neįmanomi, kadangi avangardizmo 
sąjūdis dailėje ir literatūroje jau 
tapo istorine sąvoka, kuri apibūdina 
trečiojo - ketvirtojo dešimtmečio 
kūrybą. Avangardizmui, kaip 
žinome, buvo būdingas ryšių su 
ankstesniosiomis meno tradicijomis 
neigimas, demonstratyvi forma. 
Lietuvių avangardistai -. “Keturvė- 
jininkai” žavėjosi technikos laimėji
mais, padūkusiu didmiesčių tempu. 
Jiems atrodė, kad civilizacija jau 
pati savaime turi užtikrinti žmogui 
laimę... Suprantama, visuomeninių 
vertybių skalė per tą laiką smarkiai 
pasikeitė, ir niekas mūsų dienomis 
jau nesikėsina “išminti darželio 
gėlynus”, kaip žadėjo anuomet K. 
Binkis, J. Tysliava ir kiti poetai. R. 
Šilbajoris tai gerai suvokia, todėl jo 
siūloma šiuolaikinio avangardizmo 
schema yra tokia: “Gamta. Tautos 
praeitis. Egzistencinės esmės 
suvokimo mitologija”.

Išeitų, kad “avangardistai” buvo 
K. Donelaitis ir S. Daukantas ir dar 
daug kas... Tokie pavyz
džiai aišku naujojo avangardizmo 
schemai netinka, todėl šią sąvoką 
R. Šilbajoris priartina prie mūsų 
dienų ir sutapatina su tariama 
idėjine opozicija socialistinio realiz
mo principams lietuvių tarybinėje 
literatūroje, t.y. su tuo, ko autorius 
jau seniai ieškinėja, lesiodamas 
lietuvių tarybinių rašytojų kūrinių 
citatas. Bet tiktai dabar įteisino 
šitas savo pastangas “lieteratūrinė- 
je” plotmėje. Tarytum apjungė 
daugelio metų bergždžią savo 
darbą. Kaip tik todėl ir apjungė, 
pakišo po viena kepure, kad tos 
pastangos neatrodytų tokios be

Amerikos kuo greičiausiai prading
tų.

Trys to komiteto nariai, du 
i demokratai ir vienas įtakingas 

respublikonas, kreipėsi į prez. 
Reagan, prašdydami, kad Amerika, 
suteikdama Marcos laikinę pastogę, 
nesuteiktų jam imuniteto prieš 
teisėtą JAV civilinę ir kriminalinę 
procedūrą.

Kasdien vis atsiranda naujų 
įrodymų, kaip Marcos ir jo šeima 
švaistėsi Filipinų valdžiai priklau
sančiais pinigais. JAV įstaigos nori 
ištirti, ar tie pinigai kartais nebuvę 
iš Filipinams JAV teiktosios 
finansinės paramos. Šveicarijos 
bankai, kuriuose Marcos turi 
pasidėjęs milijonus dol., jau 
pareiškė, kad jie kooperuos su 
naująja Filipinų valdžia dėl to fondų 
sugrąžinimo.

Į JAV atvyko Jovito R. Salonga— 
Filipinų vyriausybės paskirtas 
atstovas komiteto, kuriam pavesta 
ištirti buvusio prezidento nuosavy
bes. Jam buvo įteikti nuorašai visų 
dokumentų, kuriuos tyrinėja Kon
greso komitetas. Tai tie dokumen
tai, kuriuos JAV muitinė buvo 
sulaikiusi, kai Marcos atskrido į 
Havajus.

TRUMPAI
Santiago. — Diktatorius Pinochet 

pratęsė nepaprastos padėties stovį, 
o kai režimas minėjo šešerių metų 
sukaktį nuo Pinochet konstitucijos 
įvedimo, įvyko bombų sprogimai 
sostinėje ir centrinėje Čilės dalyje. 
Ilgai užtruko ligi pataisytos 
elektros linijos. Darbo unijos 
ruošiasi didelėm demonstracijom 
Gegužės Pirmosios proga. Po to

advokatą Nelson Mandela. Tai 
pirmas tokios rūšies įvykis per 
23-ejų metų laikotarpį, kaip 
Mandela kalinamas.

Commonwealtho grupėje buvo 
septyni žymūs asmenys, kuriuos 
paskyrė pernai rudenį Nassau, 
Bahamas, konferencija. Toje konfe
rencijoje stipriai buvo atakuojama 
D. Britanija, Pietų Afrikoje 
investavusi $7.25 bilijonus, kas 
sudaro 40 prq,c. visų užsienio 
investamentų toje rasinės diskrimi
nacijos šalyje. Buvo reikalaujama 
taikyti sankcijas.

Ši komisija po pasimatymo su 
Mandela buvo priimta Pietų Afrikos 
prezidento Botha. Atstovai darė 
spaudimą, kad būtų pradėti 
pasitarimai tarp Pretorijos vyriau
sybės ir Afrikos Nacionalinio 
Kongreso, pirma paleidžiant į laisvę 
Mandelą.

Komisijoje dalyvavo Australijos, 
Nigerijos, D. Britanijos, Indijos ir 
Tanzanijos buvę premjerai bei 
vyriausybių nariai ir Kanados 
anglikonų bei Barbados bažnyčių 
vadai.

“LAISVĖ”

Vilniaus senamiestis žiemą V. Brajo nuotrauka

vaisės, kad būtų nors koks 
pagrindas mąstymo ir veikimo 
inercijai pateisinti. Bet kuo čia 
tuomet dėta literatūra ir jos 
estetinės definicijos? Tai, saky
tume, grynai žmogiška, psichloginė 
problema, parodanti išeivijos nepil
navertiškumą.

Mūsų literatūros mokslininkų ne 
kartą pažymėta, kad R. Šilbajoris, 
kiti literatais save laikantys 
išeivijos kritikai sakosi nenorį 
ieškoti tarp tarybinių rašytojų 
politinių bendraminčių. Tačiau kaip 
tuomet suprasti tendencingą, netgi 
išvirkščią estetinių reiškinių aiški
nimą, kai patriotiniai “Tėviškės, 
tėviškėlės” motyvai siejami su 
nacionalistinėmis koncepcijomis, o 
poetinė J. Juškaičio ar S. Gedos 
kontempliacija gamtos, visatos 
temomis tuojau įjungiama į 
antitarybinę orbitą ir pabalnojama 
gremėzdiška politologų terminolo
gija?

Nauji premjerai Švedijoje 
ir Prancūzijoje

Stockholm. — Parlamento posė
dyje Švedijos ministru pirmininku 
išrinktas Ingvar Carlsson. Už jį 
balsavo deputatai socialistų ir 
kairiųjų partijų, kurios parlamente 
turi daugumą vietų. Opozicijos 
atstovai nuo balsavimo susilaikė. 
Carlsson, buvęs tragiškai žuvusio 
Olof Palme pavaduotoju, su juo 
glaudžiai bendradarbiavo. Po Pal
me mirties padarytuose pareiški
muose Carlsson nurodė, kad 
Švedijos užsienio politika nesikei
čia.

Paryžius. — Parlamento rinki
muose pralaimėjęs socialistų prezi
dentas Francois Mitterrand buvo 
.priverstas naujuoju premjeru 
pakviesti dešiniosios partijos atsto
vą. Juo yra buvęs ir dabartinis 
Paryžiaus burmistras Jacques 
Chirac, neogaulistų partijos vadas.

Nors opozicijos persvara parla
mente yra labai maža, bet pagal 
1958 metų konstituciją, kuri įkūrė 
Penktąją Respubliką, prezidentas 
premjeru turi kviesti atstovą iš 
parlamento partijų daugumos.

žada prasidėti streikai. Režimas 
nepatenkintas, kad Jungt. Tautų 
Žmogaus teisių komisija pasmerkė 
Čilę už piliečių priespaudą, o dar 
labiau nepatenkintas, kad toje 
komisijoje buvo ir JAV/kurios ČIA 
prieš 10 metų nuvertė išrinktąjį 
prezidentą Salvador Allende ir 
pastatė Pinochet.

Roma. — Populiarus savaitraštis 
“L’Europeo” nuo vasario 26 d. 
pradėjo savo priedu leisti Maskvoje 
išeinančią “Pravdą” itališkai. Spau
da praneša, kad daugelyje Italijos 
miestų tą leidinį galima gauti 
kioskuose. Esamas didelis susido
mėjimas laikraščiu. (Amerikos 
spaudoje jau anksčiau buvo rašyta, 
kad atsiradęs čia leidėjas ir sudaręs 
reikalingą vertėjų personalą “Prav- 
dai” leisti angliškai.)

New York. — The New York 
Times ir eilė kitų didžiųjų miestų 
dienraščių įdėjo , dviejų puslapių 
skelbimą, parengtą Tarybų Sąjun
gos ambasados Washingtone infor
macinio skyriaus. Iliustracijomis ir 
tekstu supažindinama su TSRS 
Komunistų partijos 27-ojo suvažia
vimo darbais ir nutarimais.

Toronto, Canada. — Air India 
padavė į teismą Kanados policijos ir 
saugumo organus už tai, kad, nors 
ir gavę iš anksto įspėjimą dėl 
teroristų, jie nesiėmė - pernai 
pakankamai priemonių, ir to 
pasėkoje lėktuvo bagažinėje sprogo 
bomba, o lėktuvas nugarmėjo į 
vandenyną netoli Airijos krantų. 
Žuvo 329 žmonės.

Recenzuodamas R. Šilbajorio 
knygą “Žodžiai ir prasmė”, 
“Metmenyse” K. Keblys bando mus 
užtikrinti, esą “Šilbajoris savo 
kritikos raštais Lietuvos rašytojų 
kūrybinius pasiekimus dar tvirčiau 
įpilietina mūsų kultūrinėj sąmonėj’”

Ar gerbiamas kritikas nejuokau
ja? Gal būt išeivijos leidyklose jau 
leidžiamos lietuvių tarybinių rašy
tojų knygos? Gal būt išeivijos 
kritikai - entuziastai tokį “įpilietini- 
mą” artina? Nei viena, nei kita. 
Aišku viena, parazitavimas ant 
lietuvių tarybinės literatūros ka
mieno nėra atsitiktinis: silpstanti 
išeivijos literatūra nebepajėgi 
išlaikyti išeivijos literatūros kriti
kos sunkiasvorius, užpildančius 
beveik visą išeivijos periodiką. 
Deja, kiekybė retai perauga į 
kokybę.

V. Liauška

Taigi Prancūziją dabar valdys 
socialistas prezidentas, kurio man
datas baigiasi po dvejų metų, ir 
dešinysis gaulistas Chiras.

Politiniai stebėtojai bando atspė
ti, kurlink tiedu vyrai Prancūziją 
nuves.

Naujasis premjeras jau sudarė 
vyriausybę ir ketina suįrąžinti 
privatinę nuosavybę (korporacijas 
ir bankus), kuri buvo nusavinta 
socialistų valdymo penkmečiu. 
Gegužės mėnesį prezidentas Mit
terrand keliaus į Tokyjo dalyvauti 
vakarų industrinių šalių ir Japoni
jos viršūnių ekonominėje konferen
cijoje. Jį lydės konservatorių 
partijų užsienio reikalų ir finansų 
ministrai. Ligšiol prez. Mitterrand 
buvo laikomas vienu autoritetin
giausiu vakariečių vadų.

Nauji doleriniai 
banknotai

Washington. — Tobulėjant kopi
javimo mašinų technikai, vis labiau 
didėja JAV popierinių dolerių 
padirbinėjimas, sudarantis milžiniš
kus nuostolius valstybės iždui. 
Norint užkirsti tam kelią, Iždo 
sekretorius James A. Baker 3rd 
pranešė, kad ruošiamasi išleisti 
naujus popierinius dolerius, kurių 
nesugebėtų padirbti nė geriausios 
mašinos.

Bus įvesti du pakeitimai. Panašiai 
kaip Europoje naudojamuose popie
riniuose piniguose, dolerio vienoje 
vietoje bus palikta vieta vadina
mam “saugumo siūlui”. Tik tenai 
matomas kokio nors žmogaus 
veidas, o čia, žiūrint prieš šviesą, 
toje vietoje matysis pakartotas 
įrašas, rodantis USA ONE ant 
vieno dol. banknoto, USA TWO and 
dviejų dol. banknoto, USA FIVE 
ant penkių dol. ir USA TEN ant 
dešimties dol. banknoto. Gi toliau 
bus USA $20, USA $50 ir USA $100 
pakartotinai įrašai ant atitinkamų 
banknotų. Šitų ženklų negalės 
nukopijuoti jokios mašinos.

Antra naujovė — tai labai 
smulkios raidės aplink banknote 
vaizduojamo asmens portretą. Jos 
bus taip smulkios, kad negalės jų 
nukopijuoti jokia mašina, bet bus 
galimos įskaityti tik su padidina
muoju stiklu.

Tas “saugumo siūliukas”, padary
tas iš polijesterio, bus vienos 
šešioliktosios colio aukščio. $1 
banknote jis bus tarp juodo Federal 
Reserve Banko antspaudo ir 
portreto, o visuose kituose 
banknotuose — tarp antspaudo ir 
kairiojo rėmelio.

Tai bus pirmas pagrindinis JAV 
banknotų pakeitimas nuo 1929 m. 
Studijos keitimo reikalu pradėtos 
jau 1978 m., kai pradėjo atsirasti 
kopijavimo mašinų, pagaminančių 
spalvotas kopijas su smulkiomis 
detalėmis. Naujų banknotų įvedi
mas užtruks keletą metų.
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SUNKI GĖLĖ
Dabar Lietuvoje žiema, tačiau šį 

pasakojimą pavadinau “Sunki gėlė”. 
Tik prašau: tegu mūsų skaitytojai 
neužbėga į priekį ir nepagalvoja, 
kad ši gėlė pražydo šiltnamyje. 
Žydėjo ji tada, kai buvo pavasaris, 
kai visa Lietuva susirinko Vilniun į 
Dainų ir šokių šventę. 0 gėlė, iš 
tikrųjų, buvo tokia sunki, kad jos 
raudonas žiedas nusvarino ranką 
žemyn, ir dabar tai prisiminęs, 
sakau: gėlė kaip akmuo...

Tai atsitiko Vilniaus aerouoste. 
Atlydėjau čia būrelį svečių iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
buvau patenkintas - žmonės 
juokiasi, garsiai prisimena nuo
tykius, vieni ieško ir klausinėja 
vienų, kiti - kitų. Toks knibždėly
nas, toks bruzdesys, kad aerouosto 
pastatas panašus į didelį bičių 
apspiestą avilį. Tačiau to niekas 
nepastebi; visi užsiėmę ir matyti, 
kad jų didžiausias rūpestis - gražiai, 
širdingai atsisveikinti. Vieni išlydi, 
kiti išskrenda...

Aš irgi skubėjau pakalbinti tai 
vieną, tai kitą, kitaip sakant, dariau 
įprastą žurnalistinį darbą, norėda
mas pasilikti kuo daugiau įspūdžių. 
Iškalbėti per trumpas atsisveikini
mo valandėles jie būna labai 
nuoširdūs, kartais netikėti, nors 
visuomet skuboti ir neišbaigti.

— Zosiuk, tai žurnalistas, - rodė 
mane savo giminaitei viešnia. 
— Pasakyk tu jam, ko aš verkiau 
Žalgirio stadijone, žiūrėdama į 
šokėjus. Kai pasakiau, kad verkiau, 
tai klausia: — kodėl verkiau? Na, 
pasakyk tu jam, Zosiuk, kodėl aš 
verkiau - nenurimo iškalbi ir 
skubanti viešna.

— Ne tu viena verkei. Kai taip 
gražu, tai kodėl nepaverkti, - 
pasakė giminaitė, vadinama Zosele.

— Supranti dabar - kad labai 
gražu! Iš džiaugsmo aš verkiau, — 
perdavė man giminaitės ir savo 
nuomonę viešnia ir tuoj metėsi į 
kitą kalbą su kitais. Ir taip čia 
privalo būti - skuba, bėga šimtai 
žmonių ir aikčioja, matydami, kad 
dar smarkiau skuba laikrodžių 
rodyklės.

Gražiai savo įspūdžius papasakojo 
ir Juozapas. Praleidęs tris švenčių 
dienas Vilniuje, jis dar platokai 
pakeliavo po Lietuvą - gražu, 
tiesiog neįtikėtina, kad šitaip 
išgražėjęs Lietuvos kaimas, kad 
šitokius miestus turi nedidelė 
Lietuva. 0 Alytus, jo gimtasis 
Alytus, anot Juozapo, lyg bačka 
medaus apt liežuvio užkrito - 
negalėjęs ^patikėti, kad tai jo 
gimtasis miestas.

Juozapas kalbėjo meiliai, pakiliai, 
džiugiai, ir jam nereikėjo skubėti - 
savo įspūdžius jis pasakojo prieš 
keletą dienų, šeimininkiškai alkūnė
mis užgulęs , “Lietuvos” viešbučio 
staliuką. Jo kalba man priminė 
šventę. Tačiau kada jis baigė ilgą ir

Seneliai ir anūkai
Nors Aurelija Zabielaitė dar nei

na į mokyklą - jai tik penkeri metu
kai - ji buvo pakviesta dalyvauti 
Kauno profsąjungų kultūros rū
muose surengtoje šeimų šventėje 
“Prie židinio”. Į Kauną iš Kuršėnų 
mergaitė atvažiavo kartu su seneliu 
ir senele, mamyte ir tėveliu...Kur
šėniškiai į didžiąją salę atsigabe
no... nemažą ryšulį karklų vytelių.

Šimtams žiūrovų stebint, mažoji 
Aurelija pradėjo pinti krepšelį. Šio 
meno išmokusi iš senelio, garsaus 
Šiaurės Lietuvoje pynėjo Alekso 
Stankaus. Mergaitė mikliai lankstė 
karklų vyteles, krepšelis didėjo ir 
didėjo... 0 kai mažoji pynėja žiūro
vams parodė baigtą dirbinį, salėje 
nuaidėjo plojimai.

Į šventę susirinkę žiūrovai 
stebėjo, kaip iš karklų vytelių, 
molio atsiranda gražūs ir naudingi 
daiktai. Savo meną jiems parodė 
geriausi respublikos liaudies meis
trai - pynėjai ir keramikai. Bet savo 
meistriškumą galėjo rodyti tik tos 
šeimos, kuriose to darbo moka bent 
trys kartos - seneliai, vaikai ir 
anūkai. Tokios šeimos suvažiavo iš 
Vilniaus ir Šiaulių, Kėdainių ir 
Širvintų, daugelio Lietuvos miestų 
ir kaimų. Beveik šimtas žmonių - 
vaikų ir žilagalvių.

Šventės dalyvius linksmino šei
myninės kapelos. Didžiausio pasise
kimo susilaukė “Senelės Jadvygos 
ansamblis” - taip Širvintose ir jų 
apylinkėse vadina Pauliukonių šei
mos kapelą. 80-metė senelė Jadvy

džiugų pasakojimą, atsargiai padėjo 
ranka ant paties ir pasakė:

— Tai tikra teisybė. Lietuva 
dabar tokia, kad negėda ir 
paaikčioti, ja besidžiaugiant.

Suklusau. Žodžiai buvo įdomūs, 
tačiau jautėsi, kad žmogaus balsas 
jau atsiprašinėja, jog štai jis 
priverstas iškrėsti, atsiprašant, 
tokią kiaulystę, kad ir jam, ir man, 
ir visiems, kas šalia ir mus girdi - 
nuraus iš gėdos ausys.

Juozapo delnas draugiškai pa
šliaužė mano petimi, ir jis pagaliau 
paprašė:

— Tik mano pavardės nerašykit.
— Gerai, gerai, - pasakiau, - gali 

būti ramus, nerašysiu. Panašūs 
svečių prašymai man jau įprasti. 
Pripratau prie jų ir jau prieš trejetą 
metų vieną savo pasakojimų 
pavadinau “Be pavardės”. Tik tada 
aš pykau: kaip gi taip? Kodėl 
žmogus atsisako pasirašyti po 
žodžiais, kurie teisingi ir kuriuos 
pats savanoriškai kalba? Kodėl jis 
nenori, kad iš jo lūpų būtų plačiau 
sužinota, kokią matė Lietuvą ir jos 
žmonių gyvenimą. Tačiau prašymų 
nesakyti pavardės per trumpą laiką 
prisikrovė krūva, ir aš supratau: 
bijosi šie žmonės ne savo žodžių, bet 
tų persekiojimų, tų nemalonumų, 
tos diskriminacijos, kurios gali 
susilaukti sugrįžę iš Tarybų 
Lietuvos. Jie iš savo patirties žino, 
kad Amerika, plačiai apsiskelbusi 
kaip didžiausių žmogaus laisvių 
šalis, kartu budriai saugo prievar
tavimo laisvę. Štai ir Juozapas... 
Pasakė, kad jam iki pensijos 
bepalikę tik pusantrų metų. Ir aš 
supratau: žmogus bijo, kad, neduok 
die, išgirs jį Amerikoje, kaip jis 
gina Tarybų valdžią, ir jis gali 
atsidurti už gamyklos vartų. Todėl 
ir užtikrinau, jog tebūna svečias 
ramus - jo pavardės neišgarsinsiu.

Kai laiko iki lėktuvo paliko visai 
mažai, pamačiau, kad Juozapas, 
aukštai viršum galvų iškėlęs 
raudoną gvazdiko žiedą, iriasi per 
žmonių kamšatį į mano pusę. Ir iš 
tikrųjų, netrukus sustojo priešprie
šiais ir ištiesė tą gėlę man.

— Man? - nepatikėjau. - Už ką? 
Kodėl?

— Tai nepaskelbsite mano 
pavardės? - pasiteiravo jis.

— Būkite ramus, Juozapai, - 
pakartojau jau anksčiau sakytus 
žodžius, ir gėlės žiedas pasidarė 
toks sunkus, toks nepaprastai 
sunkus, kad ir dabar jaučiu kaip 
sunkiai sviro ranka su dideliu 
raudonu gvazdiko žiedu. Lyg visai 
ne žiedas, o sunkus sunkus 
akmuo...

Nepasakiau Tavo, žmogau, pa
vardės. Netgi čia tavo tikrąjį vardą 
pakeičiau į išgalvotą - į Juozapą. 
Bet tai nedidelis džiaugsmas...

Pranas Kartonas

ga Pauliukonienė padainavo senovi
nių lietuvių liaudies dainų, jai liau
diškais instrumentais akomponavo 
sūnus, marti, anūkai... Ypač gražiai 
nuskambėjo šios šeimos kolektyvi
nės kūrybos daina “Širvinta” - apie 
gimtojo krašto grožį, skaidriąją Šir
vintą, vingiuojančią per Rytų Lie
tuvos girias ir laukus.

Liaudies meistrų šventę “Prie ži
dinio” nuspręsta paversti tradicine 
ir rengti Kaune kiekvienų metų pa
baigoje, kai kaime pasibaigia didieji 
darbymečiai. Planuojama kviesti į 
ją medžio drožėjus, audėjus, mez
gėjas, metalo kalėjus, kitus liaudies 
meistrus.

Zenonas Mikalauskas

Senelis Aleksas Stankus ir anūkė 
Aureliją Zabielaitė Šeimų šventėje 
“Prie židinio”.

A. Kulikausko nuotrauka
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Iš Klubo susirinkimo

Kovo 5 įvyko Sūnų ir Dukterų 
klubo susirinkimas, kuriame buvo 
pasikalbėta Klubo reikalais. Buvo 
duoti raportai iš Klubo finansų 
stovio. Sekretorius J. Morkis 
pranešė, kad gerame stovyje yra 
146 nariai. Klubo pirmininkas J. Yla 
trumpai raportavo apie svetainės 
pardavimą, jos rėmėjus ir darbuo
tojus, iš kurių jau nedaug tebėra 
likusių gyvųjų tarpe. Seka jo 
pranešimas:

Žvilgtelėjus atgal

Kadangi dabar mes kalbame jau 
apie savo svetainės pardavimą, 
kitaip sakant, apie su ja 
atsisveikinimą po 45 metų bendravi
mo, aš manau verta žvilgterėti į 
praėjusį laiką, prisiminti tautiečius, 
kurie savo aukomis šią svetainę 
įgijo, ir ją išlaikė per tuos 45 metus 
savo triūsu, savo pastangomis ir 
savo aukomis.

Kiek užrašų knygose galima 
surasti, tai sumanymas ieškoti ir 
pirkti svetainę kilo pradžioje 1940 
metų. Tiesa, buvo kalbama ir prieš 
tai, bet nebuvo daroma rimtų žygių. 
. Buvo sudaryta komisija surasti 
tinkamą svetainei namą. Tai 
komisijai vadovavo velionis V. 
Jusaitis; jis daugiausia ir apžiūrinė
jo pardavimui paskelbtus namus.

Viename susirinkime raportavo, 
suradęs namą, kurs mūsų draugijai 
tinkamas. Tas namas prie Clare
mont, netoli Dundas. Komisija 
apžiūrėjo ir V. Jusaičio nuomonei 
pritarė. v

Buvo nutarta šaukti specialų 
susirinkimą. Jis įvyko 1940 m. 
gegužės 5 dieną. Jame namo 
pirkimas plačiai apdiskutuotas.

Savininkai už namą prašė $7,000, 
bet sutiko parduoti už $6,000. Buvo 
išrinkta ^globėjų (trustees) komisija, 
į kurią įėjo: V. Jusaitis, P. 
Karpavičius, J. Berškys, J. Barčas, 
S. Sasnauskas.

Kadangi draugija ižde turėjo tik 
kelis šimtus dolerių, tai buvo 
nutarta rinkti aukas ir paskolas. 
Tame mitinge buvo suaukota 
$250.00 ir pasižadėta paskolinti 
$800.00.

Įmokėti reikėjo $2,820.00. Likusi 
suma buvo mortgičiai.

Iš Denison 6-to buvo persikelta 
1940 metais, birželio 29. Salės 
atidarymo balius įvyko rugsėjo 14. 
Pirmasis susirinkimas savoj svetai
nėj įvyko rugsėjo 15.

Aukotojų ir skolintojų sąrašas 
rodo, kad svetainės pirkimą parėmė 
aukomis ir paskolomis 260 asmenų. 
Sukelta $2,687. Iš to skaičiaus gyvų 
bėra likusių dar apie 40.

Kitas etapas salės istorijoj buvo, 
rodos, 1957 metais. Kiek pamenu, 
buvo budavojimo vadovai J. Mileris 
ir J. Morkis. Salė, kaip žinia, buvo 
ne tik pagerinta, bet ir padidinta. 
Finansų kėlimo ir tvarkymo 
reikalais rūpinosi velionis J. 
Kevėža.

Darbu be atlyginimo daug 
prisidėjo nariai: 60 narių dirbo 
2,861 valandą. Iš šio būrio gyvų dar 
yra 16 asmenų.

Apie paskutinį salės atnaujinimą, 
galima pasakyti, kad nemažai narių 
prisidėjo darbu be atlyginimo. Ir 
jau jų visos eilės nebėra mūsų 
tarpe.

Taigi, dabar, kai mes juos 
prisimename, manau mūsų pareiga

juos visus sustojant minūtei 
pagerbti, nulenkime jiems galvas.

J. Yla 
Willowdale, Ont., Canada

Pagerbė veikėjus
Bingo lošėjai, linksmai praleido 

popietę. Prie to, turėjo progą 
pagerbti du mūsų Klubo veikėjus — 
Adą Morkienę ir Joną Morkūną, 
kurie minėjo savo gimtadienius. 
Ada Morkienė veikli moterų Klube, 
eina iždininkės pareigas, o J. 
Morkūnas Sūnų ir Dukterų klubo 
vicepirmininkas. Nors jau įžengęs į 
83-iuosius metus, tačiau labai 
žvalgus ir dar važinėja žuvauti po 
ledu toliau. Toronto. Abiem jubilian- 
tam sudainavom ilgiausių metų. 
Linkiu abiem daug linksmų saulėtų 
dienų.

Ligoniai
Buvo sunkiai susirgęs A. 

Gudžiauskas. Marti, Frankio žmo
na, nuvežė į ligoninę, kur išbuvo 10 
dienų.

O štai nuolatiniai ligoniai: A. 
Morkis, J. Valaitis, Ch. Morkūnas. 
Jie randasi slaugymo namuose. Jau 
seniai serga L. Svirplys, namuose 
žmonos Julytės globojamas.

Mirė
Londone mirė Roman Michell. 

Paliko nuliūdime žmoną Karoliną ir 
draugus. Velionis buvo Toronto 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų klubo 
narys.

York County ligoninėj Newmar- 
kete mirė Jurgis Naujokas. 
Palaidotas Park Lawn kapinėse. 
Paskutiniu laiku jis gyveno 
Cannington, Ont. Buvo Laisvės 
skaitytojas. Laidotuvėmis rūpinosi 
giminaitė brolio duktė Eileen 
Augusta.

Turėjo puikią popietę
[ r

Kovo 8 Toronto Lietuvių moterų 
klubas gražiai atšventė Tarptautinę 
moters šventę. Nuolatiniai Klubo 
lankytojai vyrai moterims daly
vėms padarė siurprizą — parengime 
kiekvienai prisegė po raudoną rožę. 
Tai buvo P. Daugėlos ir J. Milerio 
sumanymas. Atidarant dienos 
programą Klubo pirmininkė B. 
Janauskienė , nuo moterų tarė
širdingą ačiū. ;

S. Morkienė, talkinant jos 
vyrui dr. P. Morkiui, parodė 
skaidres apie Kiniją. Jie lankėsi 
dantistų konvepcijoj Hong Konge, o 
iš ten nuvyko ir į pačią Kiniją. 
Skaidres rodant Stefanija Morkienė
gražiai aiškino lietuvių ir anglų 
kalbomis. Skaidrėse parodė daug
gražių vietų, įskaitant ir garsiąją 
kinų sieną. Skaidrės buvo labai
ryškios, vaizdingos. Visiems labai 
patiko. Pamatėm tikrus kinus, jų 
miestus ir meną.

Antrą filmą parodė Jonas Morkis.
Tai buvo praėjusių metų Dainų ir 
šokių šventė Lietuvoje. Visi 
džiaugėsi matydami Lietuvos jauni
mą, girdėdami lietuviškas dainas,
praeities ir dabarties.'

Klubietės paruošė gausų stalą su 
skaniais užkandžiais ir kavute. Jos
stengėsi, kad šis parengimas būtų 
sėkmingas, gausiai prisidėjo auko
mis.

Klubiečių vardu Stefanijai Mor- 
kienei ir Dr. Morkiui ir J. Morkiui 
tariu širdingą ačiū. Taipgi ir 
visiems ir visoms už atsilankymą.

A. Ylienė

MONTREAL, QUE., CANADA

Sveikinimas “Laisvei
Nuoširdžiai sveikiname “Laisvę” jos garbingo 

jubiliejaus proga, kuri per visą savo ilgą gyvenimą, ai 
daug kilnių visuomeninių, politinių, kultūrinių ir apšviel 
labiausiai kovodama už taiką, už darbo žmonių reikalus ir už viso 
pasaulio žmonijos šviesesnį ir laimingesnį gyvenimą.

Taipgi sveikiname laikraščio leidėjus, rėmėjus, bendradarbius, 
skaitytojus ir vajininkus. Linkime visiems geros sveikatos, 
energijos ir ryžto.

Su sveikinimu siunčiame ir paramos $50.

75 metų 
uliko labai 
os darbų,

Liudas ir Petrė Kisieliai

1986 m. kovo-March 16 Julia Gittzus mirė, sulaukusi 97 metų 
amžiaus. Buvo gimusi 1888 m. gruodžio-December 10 d. Gailiškių 
dvare, Krinčino Valsčiui, Biržų-Pasvalio apskrity. Buvo seniausia 
iš 9 vaikų. Į Ameriką atvyko 1908 m. pas dėdę Povilą ir dėdienę 
Petronėlę Ambrozūnus į South Boston, Mass. Vyko New Yorko 
Ellis Island, viena, taip kaip esame televizijoj matę .

So. Bostone sutiko vyrą Joną Gicevičių (Gittzus) ir 1911 metais 
susituokę. Būdami papratę prie farmų gyventi nuvažiavo į 
Bedford, Mass, kur visą laiką ir gyveno. Jos vyras Jonas mirė 
4/13/70. Jie turėjo penkis vaikus: Emma, Raymond (kuris mirė 
1984), Leo, Ruth ir G. John. Turėjo 7 anūkus ir 4 proanūkius.

Visą laiką skaitė Laisvę, Vilnį, Tiesą, ir kitus pažangiuosius 
laikraščius, iki akys pradėjo nematyt. Kol galėjo prigulėjo ir veikė 
lietuvių organizacijose Lowell, Mass. Kai Lowelly nebuvo 
veikimo, tai važiuodavom į kitus miestus. Prigulėjo ir buvo 
Garbės nariai Bedford Golden Age Club.

Mes Tavęs mamyte niekad nepamiršim. Ilsėkis ramiai šalia 
Tėvelio Jono. Žinom, kad Tavo giminės, draugai ir artimieji čia ir 
Lietuvoj Tave atmins.

Tav aikai—
LEO, G. JOHN, RUTH, EMMA, 

RAYMOND ir 7 anūkai ir 4 proanūkiai

Dar sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, jos 
skaitytojus, rėmėjus, vajininkus ir korespondentus.

Šia proga “Laisvei” siunčiu $100.

Sveikinu “Laisvės” personalą, skaitytojus, rėmėjus, 
sulaukusius mūsų brangaus laikraščio “Laisvės” 75 metinio 
jubiliejaus.

Gimiau Lietuvoje, Lebedžių kaime 1896 m. gruodžio 21 dieną.
Būdama 10 metų jau skaičiau “Laisvę”. Kadangi mano tėvai 

buvo neturtingi būdama jauna turėjau eiti pas kitus tarnauti. 
Mano pirmas darbas buvo Lebedžiuos pas Vaitekūną, už piemenę, 
Vaitekūnai buvo pusėtinai pasiturintys ir progresyviai. Pas juos 
ateidavo iš Amerikos visoki žurnalai ir laikraščiai, kaip “Laisvė” ir 
“Lietuvos ūkininkas”! Kai kurie kaimiečiai Vaitekūnus vadindavo 
cicilikais, socialistais. Mano mama juos mylėjo ir su jais draugavo.

Kai atvykau 1913 metais Amerikon į Norwich, Conn., mano 
pusbrolis mane apgyvendino pas lenkus, kurių kalbos nemokėjau. 
Darbą buvau išmokus gerą — austi šilkus. Man labai patiko, bet 
už metų laiko jis išvažiavo į Lawrence, Mass. Ir aš viena 
nenorėjau pasilikti, nes lietuvių nebuvau susiradus.

Ir aš apsigyvenau Lawrence. Tuojau prisirašiau prie socialistų 
62-ošios kuopos — ir užsirašiau “Laisvę”. Nuo to sykio su ja 
nepersiskyriau, nepaisant kur gyvenau. Aš trokštų, kad “Laisvė” 
dar ilgai gyvuotų.

ELIZABETH REPŠIENĖ
Brockton, Mass.

ASHFIELD, MASS.
<•

Po trumpos ligos, vasario 22 d., mirė “Laisvės” senas 
skaitytojas ir geras rėmėjas Povilas Nukas, sulaukęs 97-erių 
metų.

Paliko liūdinti dukra Alesė Chandler, anūkas Richard ir dvi 
anūkės, Sarah ir Rebecca.

Mylimam tėveliui prisiminti Alesė Chandler “Laisvei” prisiuntė 
$50 auką.

MONTREAL, QUE., CANADA 
MIRUS

Stanley Virbalui
Liūdime netekę ilgamečio L.L.D.-jos nario. Kartu užjaučiame ir 

velionio keturis sūnus su šeimoms ir labai artimą velionio draugę 
— Albiną.

Montrealo LLD-ja ir Nariai

MONTREAL, QUE., CANADA 
MIRUS

Juozui Kaušylai
Apgailestaujame netekę L.L.D. — jos nario, o velionio žmonai, 

dukroms ir jų vyrams reiškiame gilią užuojautą.
Montrealo LLD-ja ir nariai

MONTREAL, QUE., CANADA
< Išvyko — atvyko

Helen Kurilienė buvo išvykusi 
pas sūnų į California.

Tiesos redaktorius A. Laurinčiu- 
kas ir Virgilijus Noreika su žmona 
atskrido į Montreal ir išvyko į 
Chicago ir kitas JAV vietas. Teko 
kalbėtis telefonu. Linkiu gero 
pasisekimo.

Serga
S. Cičinskienė turėjo sunkią 

operaciją žydų ligoninėj.
B. Paulauskaitė, eidama gatve 

puolė ir susilaužė šonkaulį. Gydoma 
Jean—Talon ligoninėj.

Ed Vilkis staiga susirgo, nuvežtas 
į R. Viktorija ligoninę.

A. Šuplevičienė pergyveno akių 
operaciją R. Viktorija ligoninėj.

P. Valinčienė namuose susilaužė 
ranką.

A. Paragienei operuota širdis 
Heart Institute ligoninėj.

Linkiu ligoninis greit pasveikt.

Mirė
Vasario 8 d. mirė Stasys Daukša, 

77 metų. Nuliūdime liko žmona, 
sūnus ir dukra. Į Kanadą atvyko po 
antrojo karo.

Vasario 10 d. mirė kunigas Stasys 
Kulbis, 76 metų. Priklausė prie 
Aušros Vartų parapijos.

Vasario 15 d. po sunkios ligos 
mirė Mary Gudienė (Stankevičiū
tė), 78 metų-j! Nuliūdime liko 
vienintelė dukra Irena.

Staigiai mirė Bill Michell, 78 
metų. Liko nuliūdime žmona ir dvi 
dukros su šeimomis.

Šių žodžių rašytoja gavo liūdną 
žinią iš Lietuvos. Mirė artimas 
giminaitis Jonas Gavanavičius. Liko 
didžiam nuliūdime žmona Janina ir 
3 dukros, su šeimomis. Pereitą 
vasarą dar teko aplankyti Anykščių 
ligoninėje.

Artimiesiems gili užuojauta. 
Velionims lai būna lengva šalta 
žemelė. J-na

Kovo 1 d. įvyko Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Jį pravedė Klubo 
prezidentas Stasys Kuzmickas. Jis 
pakvietė Praną Mockapetrį, kuris 
pateikė raportus iš renginių 
komisijos.

Protokolų sekretorė Aldona 
perskaitė praėjusio mėnesio tari
mus.

S. Kuzmickas pažymėjo, kad visi 
nariai labai gražiai kooperuoja. 
Priminė, kad buvo inspektoriai. Jie 
apžiūrėjo visą Klubą. Toliau kalbėjo 
viceprezidentas, Juozas Dobrow. 
Inspektoriai pažymėjo, jog mūsų 
Klubas ir salė švari ir labai gražiai 
užlaikoma.

Mary Brennan davė platų Klubo 
raportą.

Iždininkė Amilija Repečkienė su 
jos raportu sutiko.

Aldona Aleknienė priminė “Lais
vės” laikraščio 75-erių metų 
ju^Hiejų. Priminė, kad būtų gražu, 
jog Klubas tam reikalui paskirtų 
auką. Klubas paaukojo $75.

Po susirinkimo buvo pietūs. 
Aldona svečius supažindino su 
bendra publika,,

Prez. S. Kuzmickas iškvietė 
choro mokytoją H. Janulytę toliau 
vesti meninę programą.

Pirmiausia S. Kuzmickas padai
navo “Nemuno žiburiai”, “Gal dar 
kada” ir “Margarita”. Už gražų 
padainavimą gavo daug aplodis
mentų.

t

Mokytoja Janulytė pranešė, kad 
keletas svečių mini savo gimtadie
nius. Choras padainavo: “Happy 
Birthday”, “Ilgiausių metų” ir 
“Valio! Valio!” Choras dainavo dar 
šešias daineles: “Vilnius”, “Kur 
tavo dainos”, “Dainuok dainelę”, 
“Vyšnios žydi”, “Jauna naktis” ir 
“Pensininkų Himnas”. Choristai 
susilaukė daug aplodismentų.

S. Kuzmickas dėkojo choro 
vadovei Janulytei ir choristams už 
atliktą meninę programą. Vėliau 
visą popietę sekė šokiai.

Parama chorui
Viktoras Thomas................ $20
Mary Matt Saric.................. $20
Filomena Skapik.................. $10
Mary Kaledo........................$10

Svečiai
Mary ir Anthony Kazlauskas

iš Montreal, Canada
Barry ir Frank Remeikis

iš Royal Oak, Mich.
Albert Norkys

iš Montreal, Canada

Šeštadienį lankėsi viešnia iš 
Lietuvos, Vida Asijavičienė iš 
Kapsuko. Ji viešėjo pas savo 
gimines. Buvo pakviesta* tarti 
keletą žodžių. Viešnia gražiai 
pasveikino Klubo dalyvius, kitus 
svečius, ir palinkėjo visiems 
geriausios sėkmės.

Vera Budrionienė

SVEIKINIMAS
Sveikiname “Laisvę” jos 75-ojo gimtadienio Jubiliejaus proga. 

Linkime jai dar ilgai gyvuoti ir skleisti tiesos bei pažangos žodžius 
tarp Amerikos susipratusių lietuvių. Mes linkime kad ir toliau 
“Laisvė” kovotų prieš kapitalistų ruošiamą žiaurų branduolinį 
karą.

Mes žinome, kad “Laisvė” pergyveno neapsakytus nuostolius, 
netekdama vadovybės-redaktorių, žymių veikėjų. Tai žiaurus 
mūsų pažangaus judėjimo sukrėtimas, pergyvenimas.

Mes tačiau esame laimingi, kad šiandien pasiaukoję mūsų 
judėjimo draugai ir vėl stoja prie “Laisvės” vairo, džiaugiamės, 
kad mus lanko mieloji “Laisvė” kaip ir pirmiau.

Sveikiname “Laisvės” Jubiliejų su $100.00. Linkime sėkmingo 
suvažiavimo ir pravesti pasekmingus tarimus, kad “Laisvė” mus 
lankytų.

Draugiškai,
VALYS ir VERUTĖ BUNKAI

St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG - SEMINOLE, FLORIDA

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

Kartu sveikiname “Laisvės” suvažiavimą, delegatus, “Laisvės” 
kolektyvą, jos skaitytojus, korespondentus, rėmėjus, vajininkus.

Linkime, kad ir toliau “Laisvė” gyvuotų, skleistų tiesos žodį, 
kovojanti už taiką ir tautų draugystę.
Siunčiame aukų sekamai:

“Dainos Mylėtojų” Choras.. 
Stanley ir Violet Kuzmickai 
Margaret ir Jonas Mileriai. 
Della Mikalajūnas...............
Margaret Klishus.............?.
Helen Siauris....................

$50.00
..50.00
..50.00
..50.00
..20.00
..10.00

Viso 230.00

Per Paul Alekną

ILGIAUSIŲ METŲ LAISVEI

Širdingai sveikiname garbingai einančią kovos keliu “Laisvę” 
jau 75-erių metų jubiliejum.

Linkime energingai tęsti kovą už taiką visame pasaulyje. 
Norime pažymėti, kad “Laisvė” buvo artima LLD draugijai 
visuomet. Siunčiam dovaną $500.00. Laisvei priklauso nuopelnai 
ugdant darbininkišką JAV lietuvių meną. Tegul mūsų mylima 
“Laisvė” gyvuoja ilgus metus!

LLD St. Petersburg Kuopa 
Valdyba ir Nariai 
Sekr. H. šarkiūnienė

Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą su 75 metų sukaktimi. 
Tegul šis gražus jubiliejus suteikia jos leidėjams daug jėgų tęsti šį 
didelį darbą.

Linkime kad laikraštis gyvuotų ilgiausius metus.
Sveikiname su $25.

JULĖ IR STEVE YUREVlClAI 
Fort Lauderdale, Fla.

Mieli draugai “laisviečiai”:
Sveikiname “Laisvę” 75-ųjų-ųietinių sukakties proga.
Sunkus nueitas tolimas, bet garbingas kelias. Nepalūžo nuo 

priešų puldinėjimų ir nenukrypo nuo pagrindinių principų.
Linkime visiems “Laisvės” darbuotojams stiprios sveikatos ir 

sėkmės.
Mūsų troškimas, kad “Laisvė” gyvuotų dar daug ateities 

metų. !
PETRAS IR ELENA ŽILINSKAI 

Sun City, Cal.
Su sveikinimu siunčiame $24 perlaidą auką.

V



“LAISVI'”6 TAS PUSLAPIS

Pereitame “Laisvės” numeryje buvo atspausdintas straipsnis apie Vladą 
Dubendrį.

Ši nuotrauka parodo, kai V. Dubendris baigė 7-erių metų 
viceprezidentavimo pareigas Lietuvių Piliečių klube St. Petersburg, Fla. ir 
Valys Bunkus [teikia Klubo Garbės lentelę už jo sąžiningas pareigas.

AIDO CHORO SVEIKINIMAS

New Yorko Aido choras sveikina 
“Laisve” jos 75-erių metų sukakties 
proga. Aidą ir “Laisvę” riša tamp
rūs ryšiai, nes “Laisvė” savo skilty
se per ilgus metus nušviesdavo cho
ro veiklą, todėl linkėdami “Laisvei” 
dar ilgus metus gyvuoti, aukojame 
100 dolerių.

Choro pirmininkė 
Nastė Buknienė

“Laisvės” suvažiavimas ir 
banketas

Sekmadienj, 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.
Koncertą atliks svečiai iš Lietuvos: solistas Virgilijus Noreika; 

baleto Šokėjai Loreta Bartusevičiūtė ir Jonas Katakinas.
Bus ir kitų svečių iš Lietuvos.
Kviečiame visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti. Auka

12 dol. **

Susitikime su moksleiviais ir 
mokytojais — rašytojai ir poetai 
skaitė ištraukas iš naujausių savo 
kūrinių. Artistai deklamavo tai 
progai skirtus poetų kūrinius. Mes, 
buvę kariai, pasakojome jaunimui 
apie karo baisumus, ir linkėjome 
jiems, kad daugiau nepasikartotų 
karai, ir kad jiems neprisieitų 
matyti tų karo baisenybių, kurias 
mums teko pergyventi.

Prisiminimuose, papasakojome 
moksleiviams ir apie Povilą Ventą 
artimą A. Bimbos bendražygį.

Tokios šventės, rajonuose, yra 
labai mėgstamos ir laukiamos. 
Rašytojai ir poetai su dideliu noru 
vyksta į tokius renginius, nes jiems 
malonu pabendrauti su savo 
skaitytojais ir išklausyti jų pastabas 
bei pageidavimus.

Įdedu foto nuotrauką — grupė 
šventės dalyvių padėjo gėles prie 
A. Bimbos kapo.

Tai tuom ir baigiu šį laiškelį. 
Nuoširdžių linkėjimų siunčia mano 
šeimynėlė ir Valatkos. Jonas

PLAKI AD1I.MS, KOVO | V1AI« II, Zl I

Laiškas
Vilnius, 1986 m. kovo 3 d.

Miela Nelle,
Nuo tavęs gavau porą laiškų, o aš 

apart užuojautos laiškų ir dabar su 
Moters diena — Kovo 8-ąją 
pasiunčiau sveikinimą.

Nekartą sėdau rašyti, bet 
neužtekdavo gerų žodžių, kad 
aprašyti Povilą, brangų žmogų, visą 
gyvenimą atidavusi kovai už žmonių 
gerovę. Taip, miela Nelle, nėra 
žodžių, kad galėtume aprašyti 
visiems mums brangų žmogų 
Povilą.

Praeitų metų gale, Rokiškyje 
buvo suruošta respublikinė vaikų 
knygos šventė. Joje suvažiavo daug 
rašytojų, poetų, artistų, dalyvavo 
rašytojai Vytautas Petkevičius, 
Vytautas Misevičius, Algis Zurba, 
poetai Juozas Nekrošius, Vilius 
Baltrėnas, Vacys Reimeris, Alma 
Karosaitė, Meilė Kudarauskaitė, 
artistai — Marytė Rasteikaite, 
Gražina Urbonaitė, Irena Leonavi
čiūtė, Joana Valančienė. Buvę 
Didžiojo Tėvynės karo dalyviai — 
Česlovas Perkauskas, Stasys Nau
jalis, Jonas Jurgaitis. Visose rajono 
mokyklose vyko dalyvių susitikimai 
su moksleiviais ir mokytojais.

Man su grupe draugų teko 
dalyvauti Antano Bimbos Panemu
nėlio vidurinėje mokykloje. Pra
džioje aplankėme A. Bimbos kapą, 
padėjome gėlių. Mokykloje apžiūrė
jome A. Bimbos muziejų, čia yra 
nuotraukų ir Povilo Ventos.

BRIEFS
Gladys Powell stood outside her home, when a pursesnatcher knocked her 

down, breaking her hip.
After two weeks of treatment in Hospital and three weeks of recuperation 

Mrs. Powell, a 72 year old widow, is beginning to feel as if she’s been 
mugged again — this time by the federal Medicare program.

Still wheelchair-bound, she wanted to stay longer at the nursing home, 
and a nursing home social worker agreed that she should.

After the first 20 days, however, Medicare required her to pay $61.50 a 
day toward her care. On her monthly Social Security check of $413, she 
couldn’t afford it.

So she came home, and is getting by as best she can — and worrying 
about the $492 deductible she will have to pay when her hospital bill 
arrives.

“I really don’t know how I’ll pay it”, Mrs. Powell said.
The day Mrs. Powell reluctantly left the nursing home, President Reagan 

unveiled a 1987 budget proposal that contained some bad news: Under the 
budget, the deductibles and co-payments borne by the patients, which have 
climbed steadily since 1966, would rise still faster.

It was especially bad news for people like Mr J Powell.
* * *

They say the hyper-selling of “Star Wars” has gone far beyond the 
childish crayola spot aimed at the general public on TV, beyond the vague 
claim made to businessmen and allies by the program director, Lt. Gen. 
James A. Abrahamson, of progress at an “incredible pace.’’ It has gone to 
the point of covering up scientific failure in a way that endangers the 
honesty of research.

Some of the scientists involved are bursting with frustration. They don’t 
know how to cope with this government disinformation campaign. A top 
official at Livermore and another at Los Alamos, the two national labs 
where the key research takes place, have resigned, though they are too 
discreet to explain their decisions.

Ray Kidder, a physicist at Livermore, was quoted in the Los Angeles 
Times as saying: “The public is getting swindled by one side that has access 
to classified information and can say whatever it wants and not go to jail, 
whereas we (the skeptics) can’t say whatever we want. We would go to jail, 
that’s the difference.”

♦ * *
Former President Jimmy Carter accused President Reagan of 

“habitually” mistaking the record of U.S. military modernization programs 
and of following an agenda for national security that had little chance of

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

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNI PRISIMINIMAI

Michael Jeske
Mirė 1976 m. balandžio 11 d.

Jau praslinko 10 metų kaip mano mylimas vyras atsiskyrė iš 
mūsų tarpo. Ilsėkis ramiai Parkview kapinėse, o mes Tavęs 
niekados neužmiršim.

Liūdinti žmona —RUBY JESKE 
duktė -JEAN 
sūnus -MICHAEL

Jieva Vėgėlienė
mirė 1971 m. balandžio 26 d.

Praslinko penkiolika metų kai brangi mamytė mus paliko. 
Tavo kapą aplankome ir papuošiame gėlėmis ir vis tariame 
“Ilsėkis ramiai, brangioji mamyte Parkview kapinėse”.

Liūdinti duktė —RUBY JESKE
anūkė —JEAN
anūkas-MICHAEL

WILKES - BARRE, PA. 
« 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
3 !

Antano Globičiaus
Mirė 1985 m. kovo 16 d.

Jau praėjo vieneri metai, kai iš gyvųjų tarpo išsiskyrė, bet 
širdies skausmas ir gailestis lieka jo broliui, sesutei ir jų šeimoms, 
ir mylimai draugei Marytei.

Ilsėkis ramiai. Mes tavęs niekad nepamiršim.
Brolis ir sesutė — Lietuvoje 
Draugė — Marytė Senkevičienė 
Wilkes-Barre, Pa.

SILVER SPRING, MARYLAND

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vasario 24 d. mirė George V. Mikei (Mikelaitis) sulaukęs 92 
metų. Dideliame nuliūdime liko žmona Agatha (Kunigauskutė), 
sūnus Ferdinand ir marti Ulrika.

Per 50 metų velionis gyveno Worcester, Mass., kur priklausė ir 
daug dalyvavo Lietuvių organizacijose. Buvo labai malonus ir 
draugiškas su visais žmonėmis.

Gaila, netekus malonaus tautiečio. i
o

Mus visus paliko dideliame liūdesyje, iš kurio mes niekada 
neišeisime.

Žmona — Agatha 
Sūnūs — Ferdinand 
Marti — Ulrika

1986. Bimbos paminklas
Iš kairės: Vilius Baltrėnas — poetas; Pakštienė — A. Bimbos mokyklos 
mokytoja; Stasė Prascenienė — rajono vykd. komiteto pirmininko pavad.;. 
Bronius Lopata — Lietuvos knygos bičiulių draugijos darbuotojas; 
Petkevičius — A. Bimbos mokyklos mokytojas; Janina Amosėjė — Rajono 
partijos komiteto sekretorė; Irena Leonavičiūtė — teatro aktorė; Roaldas 
Kepalas ir Birutė Mažeikytė — A. Bimbos mokyklos X klasės moksleiviai; 
Jonas Jurgaitis — Didžiojo Tėvynės karo dalyvis.

Sveikiname “Laisvę” su 75 metų jubiliejum ir mūsų mylimai 
Laisvei" aukojame $25.

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO
13-OJI KUOPA

Middletown, N. Y.

Aplankykite Lietuvą

Šiemet Laisvės administracija organizuoja laikraščio skaitytojų 
net tris turistines grupes. Kaip paprastai, grupės Lietuvoje 
pabuvos po 10 dienų ir galimas daiktas, kurie norės galės po parą 
ar dvi nuvykti į savo gimtąsias vietas.

Pirma grupė išskris gegužės 12 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 
Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį.

Antra grupė išskris rugpjūčio 18 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 
Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš 
rugsėjo 1 d.

* * *
Trečia grupė išskris spalio 13 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 

Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš spalio 
27 d.

Norintys kuria nors grupe vykti, paskubėkite registruotis, nes 
grupėse vietų skaičius ribotas.

Daugiau informacijų ir registracijai kreipkitės:
Laisvės Administracija 
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N.Y. 11417

P.S. Šią žinią praneškite savo giminėms, draugams bei 
pažįstamiems.

Laisvės Administracija

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJ 

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

S

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 

success. * ♦ ♦
The first literary works in the Lithuanian language appeared in the 16th 

century as a result of the rivalry of the religious movements. The first book 
published in Lithuanian was a translation of Luther’s catechism. Until the 
18th century only religious works were published, but then there appeared 
the pastoral poem “Metas” (The Seasons), by Christian Donalitius 
(1714-1780), a Lithuanian from East Prussia.

* * ♦
Torrejon, Spain — In the town of Torrejon, American pilots take off from 

a U.S. Air Force base in American jets and roar overhead. Also in Torrejon 
are graffiti with the message, “Rambo go home”, and hundreds of posters 
saying, “No to NATO”. 

* ♦ *
The U.S. State Department’s Nicaraguan Humanitarian Assistance Office 

has prohibited the congressional General Accounting Office from 
performing its study of the fianacial status of the $27 million “humanitarian 
aid” fund. The reason given by the Reagan operatives is that there is 
“classified intelligence” involved in this aid, the discovery of which by 
auditors may hurt “contra operations”. Even the most credulous of 
congressional patsies (of which we have seen all too many on the issue of 
Mr. Reagan’s war in Central America) should be outraged at so clumsy and 
disrespectful an excuse for thwarting the will of Congress and the 
taxpaying citizenry. ♦

I wish I could use every inch of 
this column to talk about the 
elation, energy and excitement we 
at NARAL are experiencing. The 
May kick-off of “Abortion Rights: 
Silent No More” was a historic 
event in the pro-choice movement. 
The courage and eloquence of the 
women, ar4 men, who publicly 
stepped fvi'ward to break the 
silence about their abortions, and 
the 40,000 letters that we have 
collected, have provided something 
which has been missing from the 
abortion debate for much too long.

♦
More than 200 Catholic, Protestant and Jewish religious leaders accused 

the Reagan administration yesterday of financing terrorism in Nicaragua 
and lying about the need for $100 million in U.S. aid to Nicaraguan rebels.

ILSE

Episcopal Bishop Paul Moore of New York [left front] and Catholic Bishop 
Thomas Gumbleton of Detroit [right] lead march in Washington by clergy 
against U.S. aid to Nicaraguan “contras”.
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