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KRISLAI Komunistai Prancūzijos vyriausybėje

Apie “Blogą Kraują” 
Pakaitos Italijoje 
Dvi biografijos . . . 
Liaudies posakiai

R. BARANIKAS
Rašytojas James H. Jones ' 

parašė knygą, pavadintą 1 
“Blogas Kraujas” (“Bad- 
Blood”), kuri turėtų sukrėsti1 
Amerikos sąžinę. Kas tai per , 
knyga? Tai smulkmeniškas i 
dokumentinis aprašymas įvy- ' 
kio, kuriam net sunku tikė- I 
ti, - bet taip įvyko.

1932-aisiais metais Ameri- ' 
kos Viešoji sveikatos tarnyba 
Alabama valstijoje pravedė 
eksperimentą. Buvo parinkta 
400 juodų vyrų, sergančių 
sifiliu. Jie visi buvo beturčiai, j 
pusininkai, beraščiai. Jiems i 
buvo sakyta, kad jie gydomi! 
nuo kokios tai ligos, kuri | 
buvo vadinama “Blogas krau- , 
jas”. Bet faktinai jie nebuvo ; 
gydomi. Jiems buvo duodami 
neva vaistai, kurie faktinai I 
buvo gabalėliai cukraus.

Kokiems galams toks eks- i 
perimentas buvo praveda
mas? Medikai norėjo žinoti, 
kas įvyksta su žmonėmis, j 
kuriems sifilis negydomas. ; 
Eksperimentas buvo tęsia
mas, slaptai, nuo 1932 metų 
iki 1972, iki visi tie vyrai | 
išmirė. Per tą visą laiką nei ■ 
jie patys, nei jų šeimos, Į

Paryžius. — Naujai išrink
tasis respublikos prezidentas 
Francois Mitterand patvirti
no naujos vyriausybės sudė
tį, jam pristatytą ministro 
pirmininko Pierre Mauroy. 
Pagal socialistų partijos ir 
Prancūzijos komunistų parti
jos susitarimą į vyriausybę 
įtraukti ir keturi ministrai 
komunistai.

Transporto ministru pa- rand po to susitikimo pa-! 
skirtas Prancūzijos komunis
tų partijos politinio biuro na
rys, CK sekretorius Charles 
Fiterman. Komunistų parti
jos atstovas Anicet Le Pors

Šis Prancūzijos socialistų ir; 
komunistų bendradarbiavi
mas sukėlė susirūpinimo Bal- i 
tuosiuose Rūmuose, nes tai, 
pirmoji Vakarų Europos vy
riausybė su komunistais. 
Prez. Reagan tuojau išsiuntė 
savo viceprezidentą Bush į 
Paryžių, kuris susitiko su: 
prez. Mitterand ir išdėstė; 
JAV nuomonę. Bet Mitte-j

prie ministro pirmininko ad
ministracijos ir administraci- : 
jos reformų postą, o sveika-' 
tos ministru — Jack Ralite ir i 
profesinio mokymo minis
tru—Marcei Rigout.

Bendrai išleistame socialis
tų ir komunistų partijos pa
reiškime sakoma, jog abi par
tijos pasiryžusios vykdyti 

■ naująją politiką, už kurią 
i stojo prancūzai, išrinkę Mit- 
terandą respublikos prezi
dentu. Pertvarkymai bus da- 

: romi demokratiniu keliu, re
miantis mandatu, gautu per 
balsavimus, o užsienio politi
koje bus siekiama taikos ir 

1 nuoseklaus nusiginklavimo, 
: siekiant likviduoti karinius 

nežinojo,‘’kuom jieYe^a? Jų ! blokus’ Pridedant prie jėgų 
žmonos gimdė vaikus su bai-i P^'ausvyros Europoje ir pa- 
siosios ligos bacilais savo |sau yje* 

kūneliuose. ;... ------- ----------- ..---- - --------

reiškė, jog vyriausybės są-- 
statas yra Prancūzijos vidausį 
reikalas, nors Amerika ir! 
esanti Prancūzijos alijantė.

Amerikoje baiminamasi, 
paskirtas į ministro-delegato kad, prancūzų pavyzdžiu sek- j 

darni, ir Italijos komunistai 
nepareikalautų sau tinkamos 
vietos to krašto vyriausybė-1 
je.

Willy Brandt, Fed. Vokietijos socialistų vadas ir socialistų 
internacionalo pirmininkas, susitinka su Tarybų Sąjungos

500 mokslininkų matematikų 
konferencijoje Lietuvoje

šaulyje.

Vasara geras laikas skaity
ti knygas, ypatingai, jeigu 
tenka pabūti dieną kitą už
miestyje. Tik pabaigiau skai- I 
tyti dviejų žymių žmonių bio
grafijas: Kubos tautinio atgi-1 
mimo patriarcho poeto Jose į 
Marti ir Vietnamo nacionali-i 
niai-politinio išsivadavimo tė
vo, taip pat poeto, Ho Ci-mi- 
no.

Jų biografijos panašios, 
nors Jose Marti gyveno ke
liais dešimtmečiais prieš Ho 
Ci-miną. Marti, kaip jaunas į 
vyras, gyveno kaip imigran-1 
tas New Yorke, kur dirbo | 
restorane indų plovėjų ir 
virėju. Kaip galėjo žinoti 
restorano lankytojai, kad 
tvankioje virtuvėje dirbąs 
žemo ūgio tamsios odos jau
nas kubietis, plaudamas in-

Panašaus būdo eksperi-1 
mentai buvo vedami kitu' 
laiku kitoje šalyje: nacinėje 
Vokietijoje. Nacių “medikai” 
koncentracijos stovyklose 
naudojo “žemesniųjų rasių” 
kalinius kaip tai žydus, čigo
nus, slavus, visokiems žiau
riems bandymams, lyg su 
laboratorijų gyvūnais. Eks
perimentas Alabamoje to pa
ties pobūdžio. Jis buvo krimi- 
naliniai-rasistinis, ir to dabar 
niekas negali paneigti.

James H. Jones aiškiai 
dokumentuoja, kas už tą 
negirdėtą sadizmą buvo atsa- j 
kingi. Kai kurie tų pareigūnų1 
jau mirė, kai kurie pasitrau-j 
kė į pensiją, saujelė dar' 
tebeeina savo pareigas.

Ar jie bus traukiami atsa
komybėn? „

LJ j
Italija turi naują valdžią. ' 

Jos priekyje dešimtmečių bė- į 
gyje pirmą kartą stovi pašau-1 
lietiškos partijos žmogus, i Yorke? 
respublikietis. Respublikie- 
čių partija Italijoje politiniai 
centristinė, bet ji aiškiai pa
brėžia, kad valstybė turėtų 
būti kuo aiškiau atskiriama 
nuo bažnyčios.

Pakaitos rodo, kad Italijos 
žmonėms tikrai nusibodo į vietnamietis kada nors vado- 
krikščionių demokratų hege- | vaus prancūziškojo imperia- 
monija. Nors parlamente res- ! lizmo ištrenkimui iš jo gimto- 
publikiečiai sudaro tik mažių- jo krašto?
kę frakciją, jų žmogui patikę- (..................°.......................
tas vairas, nes krikdemai i Lietuvių liaudies posakiai.

Mitterandas
kritikuoja JAV

Francois Mitterand

Perskaityta apieklausimais.
460 pranešiihų bei referatų.

Konferenc
vos TSR Mokslų Akademijos 
fizikos ir mątematikos moks
lų skyriaus 
retorius, M 
bernetikos 
rius Vytauto 
Atidarymo 
kė Lietuvos
siosios Tarybos Prezidiumo 

pos, Amerikos ir Australijos pirmininko pavaduotoja Leo- 
matematikos centrų atstovai, kadija Diržinskaitė, pasvei- 

vadovu Leonidu Brežnevu. Brandt pareiškė, kad viršūnių , Tai buvo trečioji tarptautinė j kindama svečius ir palinkėda- 
konferencija tarp Tarybų Sąjungos ir JAV būtų reikšminga konferencija tikimybių teori- ■ ma jiems sėkmingos konfe- 
viso pasaulio žmonėms. jos ir matematinės statistikos rencijos.

Liepos 4-osios viltys
Maskva. — Liepos 4-osios jungos politikos kritikai. Ir 

šventės proga per Maskvos ' dabar kai kurie amerikiečiai 
TV kalbėjo JAV diplomatas įžiūrėjo TSRS politikai prie- 
Jack Matlock. Nors jo rangas 
tik charge d’affaires (reikalų 
vedėjas), bet jis šiuo metu
yra vyriausias diplomatas jokioje svetimojo šalyje”. 
JAV ambasadoje. | Esą šita užuomina Matlock |

Transliacijoje, kurios ma- ■ norėjęs priminti, kad Tarybų i 
Sąjungos kariai kovojantys į 
Afganistane.

kaištą, kai Mat lock sakė, kad 
“amerikiečiai yra dėkingi, jog 
nė vienas jų karys nekariauja

Vilnius. — Birželio 22-27 
dienomis čia vyko tarptauti
nė matematikų konferencija, 
kurią surengė TSRS Mokslų 
Akademija, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija ir Vil- 

' niaus valstybinis Vinco Kap- 
, suko universitetas.

Konferencijoje dalyvavo 
apie 500 mokslininkų iš 22 
šalių — stambiausių Euro-

iją atidarė Lietu-

akademikas sek- 
itematikos ir ki- 
nstituto direkto- 
as Statulevičius. 
netu kalbą pasa- 

TSR Aukščiau-

jos ir matematinės statistikos | rencijos.

UŽ TAIKĄ PASAULYJE

noma, kad klausė apie 100 * 
milijonų Tarybų Sąjungos ■ 
gyventojų, Jack Matlock, i 
kalbėdamas rusiškai, pareiš
kė, kad reikia turėti viltį, jog 
santykiai tarp abiejų šalių 
pagerėsią.

Per pastaruosius dvidešimt Į 
metų JAV diplomatai pasiro- Į 
dydavo per Maskvos TV su i 
trumpa kalba. Porą kartų, i 
kaip spauda praneša, TV į laujama nutraukti karą ir

TRUMPAI
Damaskas. — Čia paskelb- i 

tame arabų šalių komunistų 
partijų pareiškime smerkia
mas Irano ir Irako karas.' 
Tvirtinama, kad jis esąs ab- i 
soliučiai beprasmis. Reika-!

vadovybė neleidusi kalbėti, 
nes JAV atstovai norėję tą 
progą panaudoti Tarybų Są-

Kaltino Mao
Peklng. — Naujoji Kinijos 

komunistų vadovybė, parti
jos 60-mečio sukakties proga 
išleido pareiškimą, kuriame 
tvirtina, kad 27 metus Kiniją 
valdęs Mao Zedong buvęs

Paryžius, — Nepaisant, 
kad naujasis respublikos 
prez. Mitterand ir palankiai 
pasisakė už Camp David susi- i

1 tarimą tarp Izraelio ir Egip- j .. ..... , xI puikus revoliucionierius, betto, bet jis pareiškė, jog turįs ! 
“rimtų rezervacijų” dėl JAV i 

i politikos Centrinėje Ameri
koje.

Prez. Mitterand nusistebė
jo, kad JAV nesupranta, kas 
dedasi Salvadore. Jis sako, 
kad ten nesama komunistinės 
subversijos, kaip tikinama,dus, kuria puikią kubietišką- j. , t A .. ...ispanišką poeziją ir, kad jis I bet ‘e™, vykstanti populiari 

laisvolaikiu organizuoja veik-1 ’'evoliucija, nes žmonėms jau 
lą tarp savo tautiečių New ! nusibodo kentėti vargą, skur-

Y ! dą ir priespaudą. Esą žmones I
Panašiai Ho Ci-minas. Jis ! n^> ^sdaisvinti iš po oligar-; 

irgi dirbo, kaip jaunas imį. [ ehijos bato, kuri remia krūvi-; 
grantas, virtuvėje — Pary-! na diktatūra. Jis įspėjo, kad ; 
žiuje. Ar to restorano elegan-! Amerika
tiški lankytojai galėjo svajo- j 
ti, kad jiems patarnaująs ! 
lieknas, mažiuko ūgio tylus !

nevykęs tautos vadas. Tačiau 
jo nuopelnai toli prasiekią jo 
padarytas klaidas. Prie jo 
klaidų pirmiausioj eilėj pri- 
skaitoma vadinomoji “kultū
rinė revoliucija”, kurios metu 
nukentėję milijonai žmonių. 
Nukentėjusių tarpe, kaip ži
nia, yra buvę ir dabartiniai 
Kinijos kompartijos vadai, 
kurie ką tik nušalino buvusį 
Mao palikuonį iš vyriausio 
posto.

sugrįžti prie derybų stalo. 
Remiamas Tarybų Sąjungos 
pasiūlymas Persijos įlankos 
rajoną paskelbti taikos zona.

Buenos Aires. — Federal!- į 
nis teismas nuėmė namų i 
areštą buvusiai Argentinos 
prezidentei Isabel Peron, ku
rios valdžią kariuomenė nu
vertė 1976 m. Anksčiau ji 
buvo kelis kartus teisiama už 
korupciją, bet pagaliau ištei
sinta. Manoma, kad ji išvyks 
į Ispaniją ar į Meksiką.

derybų, kurios būtų sąžinin
gos, lygiateisiškos, be jokių 
išankstinių sąlygų ar mėgini
mų diktuoti

“Taika, — sakoma atsišau
kime, — yra bendras žmoni
jos turtas, 0 mūsų laikais —

Maskva. — Birželio pasku- i 
tinę savaitę čia vyko dešimto
jo šaukimo Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos 
penktoji sesija, kuri įeis žmo
nijos istorijon savo globalinės 
reikšmės atsišaukimu į pa
saulio parlamentus ir tautas ir pirmutinė jos gyvavimo 
pasaulinės taikos reikalu.

To atsišaukimo projektą,' 
parengtą TSRS Komunistų! 
partijos Centro Komiteto ir 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo, pristatė Ta- minint 40 
rybų Sąjungos vadovas Leo- į dienos, kai hitlerinis fašizmas 

i užpuolė Tarybų Sąjungą. Pa- 
kaip! brėždama Tarybų Sąjungos 

lenkdama galvas 
taikos pasaulyje išlaikymu ir tame kare kritusių dvidešim- 
kaskart didėjančiu neregėtai' ties milijonu tėvynainių atmi 
besiplečiančiomis i 
mosi varžybomis, TSRS ! visų tų, ku

sąlyga. Tit
stangomis ;
būti išsaugota ir patikimai
garantuota’

Sis atsišs

bendromis pa- 
i gali būti ir turi

ukimas išleistas, 
metų nuo tos

nidas Brežnevas.
Pabrėždama faktą, 

Tarybų Sąjunga susirūpinusi' aukas ir

ginklavi- J nimui, o taip pat ir atminimui 
, TSRS! visų tų, kurie paaukojo savo 

Aukščiausioji Taryba kvietė į gyvybes kovoje prieš agresi- 
visų šalių įstatymų leidimo, ją, TSRS Aukščiausioji Tary- 
organus ryžtingai pasisakyti! ba sako, joį “negalima leisti, 
už derybas, kurios užkirstų kad tragedija pasikartotų, 
kelią naujam raketinio bran- Reikia ir galima padaryti 
duolinio ginklavimosi varžy- visa, kad bebūtų naujo pa- 
bų turui. Ji kvietė prie saulinio karo”.

NERAMUMAI IRANE
Teheran. — Birželio 28 d. tiečius, kviesdamas juos su- 

revoliucinė vyriausybė nete- kilti prieš Islamo fundamen- 
ko visos eilės savo šulų, o talistų diktatūrą. Jis reiškia 
svarbiausia vyriausio Irano viltį, kad “tie, kurie įstengė 

Tel Aviv. — Izraelio prem
jeras Begin, kurio įsakymu

I Izraelio lakūnai amerikoniš
kais lėktuvais ir bombom 
sunaikino Irako atominę jė
gainę, dabar grasina už dvie
jų savaičių subombarduoti, 
Sirijos priešlėktuvines rakė- ! 
tas, esančias Libane, jei jos 
nebus tučtuojau iš ten ati-

' trauktos.

; kraštai išgirsta šį pagalbos
I šauksmą pirmiau, negu jį | 
i išgirs Fidelis Castro. , t ! I
i Vokietijoje nubaudė i 

nacių veikėjų
Bonn. — Federalinės Vo-; 

kietijos teismas nuteisė eilę 
tikrai žmonėms įgrįso. Itali-I (kaip ir kitų tautų) yra politi- f)uvus^ nąęiū už jų veiklą 
ja, žinoma, lieka giliai katali- niai-socialistiniai savo esme, 
kiška šalis, bet ir patiems' nors jie gimė varguomenėje 
katalikams nesinori sekti i prieš šimtmečius, kuomet žo- 
kridemų nuostatų apie abor- ■ dis socializmas dar neegzista- 
ciją, apie vedybas, civilinę i vo. Artojai, kurių mintyse 
metrikaciją ir t. t. Kitaip gimė tokie puikūs posakiai, 
sakant, patiems krikščionims i kaip “Verkia duona tinginio 
demokratams pasirodė aišku, valgoma” ir “Kas nedirba, 
kad gal geriau valdyti šalį, mielas vaike, tam ir duonos 
bent šiuo tarpu, netiesiogi- duoti nereikia”, išreiškė savo 
niai, iš užkulisių, per sąjungi- j socialinę pažiūrą geriau, ne- 
ninką iš centristinės respu- gu obalsiai, kuriuos nukala 
blikiečių partijos. moderniškoji visuomenė.

koncentracijos stovyklose II 
Pas. karo metu. Tarp nuteis
tųjų yra ir New Yorko mies
te, Maspethe, gyvenusi Her- 
mine Braunstein, kuri buvo 
atvykusi į Ameriką ir čia 
ištekėjusi už JAV piliečio 
Bryan. Ji nuteista kalėjimu 
iki gyvos galvos. Buvo kalti
nama, kad ji dalyvavusi tūks
tančių žmonių nužudyme 
Majdanek koncentracijos sto
vykloje (Lenkijoje).

JAV valstybės sekretoriui Haig apsilankius Pekinge, 
paaiškėjo, kad JAV ne tik pradeda kariškai bendradarbiauti 
su Kinija, bet ketina ir gelbsti užmegzti santykius, kurie 
turi visus “sąjungos bruožus”. Jau daugiau kaip metai laiko, 

i kai JAV su Kinija iš bazių Kinijos teritorijoje renka infor- 
I maciją apie Tarybų Sąjungos atominius įrengimus. Šios 
1 bazės Kinijoje pradėjo veikti, kai JAV neteko jų Irane, 
I žlugus šacho režimui.

teisėjo ir trijų asmenų prezi-1 nuversti šafchą, įstengs kovo- 
dentūros nario ajatolos Mo- ti ir nugalėti tuos, kurie 
hammed Beheshti. Tą dieną dabar, naudodamiesi nelega 
Islamo respublikos partijos, liomis priemonėmis, siekia 
būstinėje vyko svarbus susi- paimti valdžią Irane”, 
rinkimas. Įvykęs sprogimas' 
sugriovė namą, o jo griuvę-1 
siuose žuvo per 70 asmenų ir 
daug sužeista. Tarp žuvusių 
buvo 18 parlamento narių. 
Ministras pirmininkas Rajai 
ir jo pavaduotojas išliko gyvi, 
bet sužeisti.

Tuojau pat po sprogimo 
Irano žinių agentūra pradėjo 
skelbti, kad kaltininkais buvo 
pašalintojo prez. Bani Sadro 
šalininkai, kuriuos revoliuci
jos gvardija pradėjo gaudyti 

! ir Šaudyti.
Iraniečiai, kurie buvo užė

mę JAV ambasadą, ėmė kal
tinti, jog pašalintasis prezi
dentas palaikęs ryšius su 
Amerikos ČIA ir kad dėl šio 
ir kitų sprogimų esanti kalta

! Amerika.
! Tuo tarpu Irane ruošiamasi 
naujiems prezidento rinki
mams.

Londone spausdinamas 
žurnalas “8 Days” įdėjo pasi- j 
kalbėjimą su buvusiu Irano į 

; prez. Bani Sadr, kuris dar 
. būdamas Irane, bet jau slaps- 
I tydamasis nuo revoliucijos i 
; gynėjų, kreipiasi į savo tau- I

Demokratai kertasi
su rep

Tip O’Neill

Atstovų Rūmų spykeris O’
Neil smarkiai nusistatęs 
prieš prez. Reagano paruoš
tąjį ekonominį planą ir pasi
ryžęs kovoti prieš daugelį 
apkarpymų socialinių progra
mų srityje. Už tai Baltieji 
rūmai dabar ruošiasi kampa
nijai prieš O’Neil ir ieško 
koalicijos tarp republikonų ir 
demokratų, kad jį galėtų 
nuversti 1982 m. ir turėtų 
laisvas rankas Kongrese.
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Busho intervencija
Diena po to, kai Mitterandas sudarė naująjį Prancūzijos 

kabinetą, JAV viceprezidentas Bush nuskubėjo į Paryžių. 
Tiesa, kelionė buvo planuota iš anksto, bet Bushas, ne tik 
nuvyko į Prancūzijos sostinę, bet pasiskubino pareikšti 
apie Amerikos atsinešimą į faktą, kad į naująją Prancūzijos 
valdžią įeina keturi komunistai ministrai.

Ką Bushas pasakė? Paviršutiniškai atrodytų, kad jis lyg ir 
pripažino, kad Prancūzija turi teisę daryti, ką ji nori, 
neatsiklausdama Washingtono. Bet atydžiau perskaičius jo 
pareiškimą, ir jį perskaičius “tarp eilučių”, kaip tai sakoma, 
darosi aišku, kad jis nusiskubino su tikra intervencija. Visų 
pirma jis pasakė, kad “Prancūzija yra suverenė valstybė, 
kuri turi teisę tvarkyti savo reikalus pagal savo nuožiū- M rą . . .

Tas labai įpykino visą Prancūziją, įskaitant dešiniuosius. 
Vienas dešinusis laikraštis taip išsireiškė:

“Ponas Bushas atvyksta ir mums sako, kad mes esame 
suverenė valstybė. Dėkui, ponas Bushe. Ar jūs manote, kad 
mes to nežinome be Jūsų? Ar Jūs nesuprantate, kad tas lyg 
tėviškas’ leidimas, duotas iš Washingtono malonės, faktinai 
yra įžeidimas prieš mūsų tautinę savigarbą? Mes esame 
prieš komunistų įleidimą į kabinetą. Bet mes dar labiau 
esame prieš Washingtono pasiuntinių arogantiškumą . . .”

Be to “tėviško leidimo” Bushas turėjo ir kitų komentarų. 
Tarp kitko jis pripažino, kad “Natūralu, jog Washingtone 
jaučiamas susirūpinimas dėl komunistų įjungimo į NATO 
santarvės valdžias . . . .” Tuomi jis signalavo ne tik 
Paryžiui, bet ir Romai, ir kitiems Vakarų Europos 
kraštams.

Apžvelgdami nuo to laiko 
praėjusius keturis dešimtme
čius, žmonės ” susimąsto, ar 
visur padarytos išvados iš 
istorijos pamokų. Pernelyg 
brangią kainą žmonija sumo
kėjo už Hitlerio avantiūrą! 
Dešimtys milijonų žuvusių, 
milijonai suluošintų žmonių 
likimų, tūkstančiai sugriautų 
miestų ir kaimų 
liūdni antrojo pasaulinio karo 
rezultatai.

D’eja, Vakaruose ir, kon
krečiai, šalyje, kur gimė ru
doji nacizmo pabaisa, nepa
darytos visos reikiamos išva
dos iš šios tragedijos. Atkrei
pia dėmesį tos tikrai lengva
tinės sąlygos, kuriomis ten 
gyvena ir veikia patrakusio 
fiurerio palikuonys. Kai ku
rios sukarinktos neofašisti- 
nės grupės net užpuldinėja 
bundesvero sandėlius ir tau
pomąsias kasas, apsirūpinda- 
mos ginklais ir pinigais. O 
svarbiausia — visa politinė 
atmosfera šalyje padeda aug
ti ir klestėti fašistinėms pikt
žolėms. Tai ir antikomunis
tinė psichozė, ir drumstas 
laikraščių ir žurnalų straips
nių srautas, knygos, kino ir 
televizijos filmai, klastojan- 
tys netolimą istoriją, mėgi
nantys pateisinti nacizmą,

tokie

Pateisinamas streikas
Oro susisiekimui kontroliuoti, tai yra, tie technikai, kurie 

aerodromuose tvarko orlaivių kilimą ir nusileidimą, buvo 
planavę streikuoti. Bet susiderėta laiku, ir atrodo, kad 
streiko išvengta. Technikai išsikovojo visą eilę reikalavimų.

Tų technikų unija (Air Traffic Controlers Union) aiškina, 
kodėl streikas būtų buvęs reikalingas ir pilnai pateisinamas. 
Pasirodo, kad tų technikų darbo sąlygos labai sunkios.

Visų pirma, jie dirba ilgas valandas. Kadangi tai labai 
įtemptas darbas, daugelis technikų jau suirusiais nervais, 
naudoja įvairiausius raminančius vaistus, miego piliules, o 
kai kurie tampa net ir alkoholikais.

Stebėtina: žmonės, nuo kurių budrumo ir blaivo proto 
priklauso oro keleivių likimas, tai yra, žmonių gyvastys, 
dažnai dirba pailsę, lyg migloje. Ir tai vis dėl to, kad oro 
linijų kompanijos, iš gobštumo, nenori jiems duoti pakanka
mai laisvalaikio, poilsio, geresnių darbo sąlygų!

Jeigu streikas būtų įvykęs, jis būtų sudaręs daug bėdų 
milijonams keleivių. Bet neabejojama, kad jis būtų buvęs 
pilnai pateisinamas.

Demonstracija Hamburge
Hamburge, Vakarų Vokietijoje, įvykusi didžiulė demon

stracija prieš branduolinius ginklus, buvo ypatingai svarbi. 
Visų pirma, ji buvo didesnė, negu jos organizatoriai svajojo: 
dalyvavo apie 75,000 žmonių, suvažiavusių iš visos 
Federalines respublikos. Jie nešė tokius obalsius kaip 
“Vakarų Vokietija lauk iš NATO!” “Šalyn karo kurstytojai 
Smidtas ir Apelis!”

Labai svarbi buvo ir demonstracijos sudėtis. Ją suorgani
zavo apie 50 įvairių organizacijų, jų tarpe abiejų valdančiųjų 
partijų, Socialdemokratų ir Laisvųjų demokratų, jaunimo 
sąjungos lyderiai. Jaunieji socialdemokratai žygiavo šalia 
jaunųjų komunistų ir nešė tuos pačius obalsius prieš 
socialdemokratinį kanclerį Smidtą.

Taip pat dalyvavo nemenkas skaičius darbo unijų, kurios 
paprastai yra socialdemokratų įtakoj.

Kanclerio Šmidto valdžia iš to turės šį tą pasimokyti.

1941 m. birželio 22-oji
Birželio 22-ąją sukako lygiai 40 metų nuo to lemtingo 

rytmečio, kuomet fašistinių patrankų gaudimas sudrumstė 
aušros tylą. Buvo 3:15 rytmečio. Lietuvoje aušo rytas. 
Toliau į Šiaurę, Leningrado apylinkėje, rytas jau buvo 
įpusėjęs. Ukrainos laukuose dar buvo tamsoka. Ir to 
rytmečio tyloje per Žemaitijos laukus, per Ukrainos stepes 
per šiaurės miškuotus plotus, į Rytus veržėsi 154 vokiškųjų 
divizijų, 18 suomiškų divizijų, 14 rumuniškųjų divizijų. Tai 
vienur tai kitur įsiveržusių fašistų laukė jų sėbrai, penktoji 
kolona, *baltaraiščiai.

Reakcininkai džiūgavo. Franko valdomojoje Ispanijoje 
laikraštis ABC išėjo didžiule antrašte, kurioj skelbė “Tik 
kelios savaitės!” — Kitaip sakant, kelios savaitės — ir su 
bolševizmui bus baigta. Panašiai atsiliepė lietuviškasis 
šlamštas Cmcagoje, brigaicio redaguojamos Naujienos ”, 
kurios buvo tikros, kad Hitlerio legijonai pereis Tarybų 
Sąjungą, “kaip peilis per sviestą”. . .

Istorija gerai žinoma. Tarybų Sąjungos žmonės, nežiūrint 
pirmų pralaimėjimų, susimobilizavo, pasiryžo, ir per 
viršžmoniškus pasiaukojimus — su laiku pradėjo stumti 
priešą atgal. Jie pajėgė evakuoti pramonę, gamintis naujų 
ginklų, priešą sulaikyti prie pat Maskvos vartų, atlaikyti 
Leningrado apsupimą, ir pagaliau, pradėti žengti f Vakarus, 
vis artyn ir artyn Berlyno, vis artyn ir artyn Reichstago, 
kur pagaliau buvo iškelta tarybinė vėliava!

“LAISVE

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

NEPAMIRŠTI ISTORIJOS PAMOKŲ!
Birželio 22 d. sukako 40 i šlovinantys militaristines i shingtono siekimą kuo labiau 

metų nuo tos dienos, kai tradicijas ir skiepijantys re- atitolinti nuo Amerikos rake- 
! fašistų vokiečių gaujos plėši- I vanšizmą. Vakarų Vokietijo- tinio branduolinio karo grės- i 
kiškai užpuolė Tarybų šalį. je neretai vyksta revanšisti- j me ir priversti europiečius !

nės sueigos. Baigiantvc savn atsakyti už galimą avantiūrą. ; 
amžių buvę nacistai ir jauni ' Čia derėtų priminti ir tai, jog ' 
jų šalininkai čia reiškia pre- ; dabartinis VFR kancleris H. | 
tenzijas į Lenkijos, Cekoslo- ■ Šmitas septintojo dešimtme- i 
vakijos ir Tarybų Sąjungos čio viduryje, kai jis buvo 
žemes. e • VSDP ekspertas saugumo

Bet svarbu ne tik tai. Patys ' klausimams, manė, kad ato- ' 
valdantieji VFR sluoksniai i miniu ginklu Vakarų Europos i 
savo politikoje nepadarė visų ’ apginti neįmanoma, ją galima Į 
reikiamų išvadų iš netolimos ! tik sunaikinti. NuO'tMaiko ši 
praeities. Bona, remdama i situacija nė kiek nepasikeitė, 
naujos JAV vyriausybės vyk- į 
domą politiką nesulaikomai i 
spartinti ginklavimosi varžy
bas ir konfrontuoti su socia
listinėmis šalimis, sutiko su
teikti Vakarų Vokietijos teri
toriją naujoms Amerikos 
branduolinėms raketoms. 
Vakarų Vokietija gali tapti 
pagrindiniu placdarmu ruo
šiantis naujai karinei avan
tiūrai prieš socializmo šalis, o 
Amerikos raketos, numaty
tos dislokuoti VFR teritorijo
je, gali detonuoti naują spro
gimą, kuris turės kuo tragiš
kiausių padarinių visai žmo
nijai.

Suprantama, šį pavojų su
vokia daugelis realistiškai 
mąstančių VFR veikėjų. Ne
seniai Vokietijos socialdemo
kratų partijos pirmininkas V. 
Brantas kalbėjo apie “Bran
duolinės rizikos europizavi- 
mą”, turėdamas galvoje Wa-

Vis dėlto Bona dabar laiko- 
Į si kurso paversti Vakarų Vo- 
i kietiją pagrindine naujų 
Amerikos vidutinio veikimo j 
nuotolio branduolinių raketų i 
paleidimo aikštele, o tai kelia 
vis platesnių VFR visuome
nės sluoksnių protestą. Jau 
daugiau kaip milijonas žmo
nių pasirašė žymių VFR vi
suomenės veikėjų “Krofeldo 
kreipimąsi”, raginantį vy
riausybę atsiimti sutikimą 
dislokuoti naujas Amerikos 
raketas Vakarų Vokietijos 
teritorijoje. Neseniai Hano
veryje įvykusiame suvažiavi
me VFR komunistai pareiš
kė, jog yra tvirtai pasiryžę 
kartu su visomis pažangiau
siomis šalies jėgomis neleisti, 
kad iš vokiečių žemės vėl 
prasidėtų pasaulinis karas.

Istorijos pamokų pamiršti 
negalima! V. Sereika

SVARBIAUSIAS DABARTIES Turistinė
KLAUSIMAS

Kas įgaliojo tarybinius žmones atsiekti to laimėjimo? New 
! York Times sekmadieninis žurnalas dabar atspausdino savo 
i karinio eksperto Drew Middleton ilgą analizą. kuriame jis 

bando aiškinti, esą, jeigu naciai nebūtų buvę tokia žiaurūs, 
. jeigu jie nebūtų taip sadistiniai kankinę gyventojus
• okupuotose lenionjose, jeigu . . . jeigu . . . jeigū . . . . lo 
I ponas Middletonas ir Vakarai iki šios dienos nenori suprasti,
• tai kad tarybinius žmones įkvėpė ne tik jų gimtųjų žemių 

meilė, bet jie gynė ir socialistinę santvarką. Kaip kitaip jie ■
i būtu (relėje sfphuklingu būdu sutriuškinti ta didžiulį 
i nacizmą, visai žmonijai pasitarnavimą?

Švedijos sostinėje Stokhol
me įvyko tarptautinė konfe
rencija prieš ginklavimosi 
varžybas, už nusiginklavimą. 
Joje dalyvavo 80-ties antika
rinių organizacijų ir judėjimų 
pasiuntiniai iš Europos šalių, 
taip pat JAV ir Kanados. Žy
mūs visuomenės ir politiniai 
veikėjai, jų tarpe — parla
mentų nariai, nacionalinių 
taikos gynimo komitetų va
dovai, mokslininkai ir kultū
ros veikėjai, įvairių gyvento
jų sluoksnių atstovai ap
svarstė aktualiausias dabar
ties problemas, susijusias su 
didžiuliu būtinumu išvaduoti 
žmoniją iš termobranduolinės 
katastrofos grėsmės, užtik
rinti taikią,tautų ateitį.

Pagrindinis dėmesys 
Stockholm© konferencijoje 
buvo skirtas JAV ir NATO 
karinio bloko kurstomų gin
klavimosi varžybų dabartinio 
etapo ir naujų Amerikos vi
dutinio veikimo nuotolio ra
ketų bei neutroninio ginklo 
dislokavimo Europoje padari
nių analizei. Kalbėtojai nuro
dė, jog Washingtono vado
vaujamų militaristinių Vaka
rų sluoksnių avantiūristinis 
kursas kelia realią visa naiki
nančio karo kilimo grėsmę. 
Buvo pabrėžta, kad ypač pa
vojinga situacija formuojasi 
ryšium su NATO nutarimu 
dislokuoti Vakarų Europoje 
naują Amerikos raketinį 
branduolinį ginklą

Tokiomis sąlygomis, vie
ninga Stokholmo konferenci
jos dalyvių nuomone, į pirmą
ją vietą šiandien iškyla užda
vinys kuo labiau stiprinti ir 
plėsti visų taikingųjų jėgų 
kovą prieš ginklavimosi var
žybas, pirmiausia prieš pa
stangas paversti Vakarų

Europą naujausių Amerikos 
masinio naikinimo priemonių 
arsenalu. Prieš karą pasaulis 
turi savo ginklą, pasakė 
Stokholme Prancūzijos parla
mento narys Ž. Deni. Tai — 
mūsų kova, bendros pastan
gos žingsnis po žingsnio už
kirsti kelią pavojingai tarp
tautinės padėties raidai.

Stokholmo konferencija 
dar kartą įtikinamai patvirti
na, jog Vakarų šalyse ir 
visame pasaulyje plečiasi ga
lingas judėjimas prieš ruoši
mos! branduoliniam karui po
litiką. Pavyzdžiui, Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje 
į šį judėjimą įsijungė didžioji 
dauguma šalies gyventojų. 
Neseniai laikraštis “New 
times” paskelbė VFR visuo
menės nuomonės apklausos 
duomenis, iš kurių matyti, 
kad jau du trečdaliai Vakarų 
Vokietijos piliečių ryžtingai 
stoja prieš NATO nutarimą 
dėl Amerikos raketinio bran
duolinio ginklo. Masinės ma
nifestacijos prieš šio ginklo 
dislokavimą vyksta visose 
Vakarų Europos šalyse.

Užkirsti kelią karo grės
mei, išsaugoti ir stiprinti tai
ką —- svarbiausias visų tautų 
uždavinys. Plėsdamos kovą 
už tai, kad jis būtų išspręs
tas, tautos semiasi jėgų ir 
pasitikėjimo iš TSKP ir Tary
bų valstybės taikingos politi
kos. “Tarptautinė padėtis ga
li būti blogesnė ar geresnė, 
bet labai svarbu neiškrypti iŠ 
teisingo kelio, pabrėžė 
draugas L. Brežnevas. — 
Mes atkakliai dirbsime, kad 
sumažėtų įtempimas, būtų 
išsaugotas ir toliau plečiamas 
įtempimo mažinimo procesas. 
Tai—svarbiausias klausi
mas”. N. Čigiris

vasara 
Lietuvoje

Atėjus birželiui, vis dau
giau svečių galima sutikti 
Vilniaus gatvėse. Ypač gausu 
turistų iš užsienio. Apie tu
ristinį sezoną Lietuvoje žur
nalistui Algimantui Degučiui 
papasakojo Visasąjunginės 
akcinės bendrovės “Inturis
tas” Vilniaus miesto skyriaus 
valdytojas Povilas Likša:

— Turizmas mūsų dieno
mis tapo bene populiariausia 
žmonių bendravimo forma. 
Mūsų respublikos gyventojai 
dabar kasmet išvyksta dau
giau kaip į 40 pasaulio šalių, o 
ir Tarybų Lietuvoje praktiš
kai pabuvoja visų žemynų 
žmonės. Gausu svečių iš so
cialistinių ir besivystančių 
šalių, iš Vokietijos Federaty
vinės Respublikos, Anglijos, 
Kanados, Australijos, JAV. 
Turistų tarpe turime nemažą 
būrį išeivijos. Bene daugiau
sia — kasmet apie 2000 
žmonių — apsilanko iš Jung
tinių Amerikos Valstijų. 
Ypač geri mūsų ryšiai susi
klostė su firmomis “Trans 
Atlantic” ir “Amerikan travel 
service bureau”.

Kokia turistinių kelionių 
į Lietuvą programa?

Viešnagė Lietuvoje įeina į 
Sąjunginius maršrutus, kurių 
yra keletas. Tačiau dažniau
siai jie veda per Pabaltijį, 
Baltarusiją, Ukrainą, aplan
kant Maskvą ir Leningradą. 
Lietuvoje turistai būna pen
kias dienas. Turėdami galvo
je, kad dauguma jų — išeivi
jos atstovai ir nori kuo dau
giau sužinoti apie savo ar 
savo tėvų gimtąją žemę, 
stengiamės per šį laikotarpį 
svečiams kuo daugiau paro
dyti. Turistai plačiai susipa
žįsta su senuoju ir naujuoju 
Vilniumi, jo istorijos ir kultū
ros paminklais, pabuvoja 
Kaune, Druskininkų kurorte, 
senojoje Lietuvos sostinėje 
Trakuose, aplanko Pirčiupiu 
kaimą, Lietuvos TSR liaudies 
buities muziejų Rumšiškėse. 
Nors viešnagės programa ir 
intensyvi, turistai turi gali
mybių laisvalaikiu Vilniuje 
susitikti su artimaisiais ir

! pažįstamais.
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Telegramos iš Lietuvos
500 PASAULIO MATEMATIKŲ VILNIUJE

Tarptautinė matematikų konferencija apie 500 mokslinin
kų iš 22 šalių dalyvavo trečiojoje tarptautinėje Vilniaus 
konferencijoje tikimybių teorijos ir matematinės statistikos 
klausimais. Jie atstovavo didžiausiems Europos, Azijos, 
Amerikos, Australijos mokslo centrarhs. Konferenciją 
įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos mokslų akademijos 
matematikos ir kibernetikos instituto direktorius Vytautas 
Statulevičius.

Kaip pasakė korespondentams Sorbonos (Prancūzija) 
universiteto profesorius Klaus Krikkeberg, Vilniuje rengia
mos konferencijos yra nepaprastai reikšmingi įvykiai 
matematikų pasaulyje. Tarybų Lietuvos sostinė neatsitikti
nai parinkta matematikų tradicinių susitikimų centru. Per 
palyginti trumpą laiką, pasakė profesorius, čia susikūrė 
originali Lietuvos matematikų mokyklą, kurios veikla 
domimasi visame pasaulyje. Vilniuje iše: 
žurnalas, Lietuvos matematikos rinkinys anglų 
leidžiamas Jungtinėse Amerikos valstijose.

inantis mokslinis 
kalba

Sniečkaus 
įvertinimu 

o keturiasdešimt

40 tūkstančių inžinierių Kauno Antane 
technikos Institute Diplominį darbą su 
gerai apgynė Zenonas Valančius. Jis tap 
tūkstantuoju šios aukštosios mokyklos absolventu. Jaunasis 
inžinierius technologas paskirtas dirbti į Akmenės cemento 
gamyklą, kuri yra didžiausia Lietuvos sta 
pramonės įmonė.

Dabar vien Kauno institutas kasmet paruošia septynis 
kartus daugiau inžinierių negu jų Lietuvoįe buvo paruošta 
per dvidešimtį buržuazijos valdymo metų.

Poli- . 
labai

Lybinių medžiagų

rtinimas. Jurgis 
pirmąją premiją 

Jis yra baigęs

Diplomas pianistui iš aštuntojo tarptautinio pianistų 
konkurso, vykusio Vokietijos demokratinės respublikos 
mieste Cvirkau, vilnietis pianistas Jurgis Karnavičius 
parsivežė diplomą.

Tai jau antras jaunojo muzikanto įve 
Karnavičius prieš trejetą metų laimėjo 
tarprespublikiniame Čiurlionio konkurse. 
Vilniaus konservatoriją, kur jį mokė tėvas profesorius 
Jurgis Karnavičius dabar jaunasis pianistas dirba Vilniaus 
Čiurlionio Meno Mokykloje ir mokosi Maskvos Čaikovskio 
Konservatorijos aspirantūroje.

SIGNALAI IS TELEVIZIJOS BOKŠTO VILNIUJE

Visu galingumu pradėjo veikti naujoji Vilniaus radijo ir 
televizijos stotis, iš aukščiausio Lietuvoje 326 metrų bokšto 
dabar perduodamos keturios radijo ir televizijos programos, 
kurios matomos didelėje Lietuvos teritorijos dalyje.

•ublikos sostinės 
s statinys. Jame 
eji liftai, įrengta

kyla atominės

Pats bokštas, iškilęs naujajame resp 
Karoliniškių rajone ant kalvos, yra unikalu: 
be sudėtingos aparatūros sumontuoti greitii 
apžvalgos aikštelė.

Šiuo metu televizijos perdavimo stotis 
elektrinės statytojų mieste Sniečkuje. Radijo ir televizijos 
perdavimo komplekso susilauks Šiauliai, tęlevizijos siųstu
vų — Panevėžys, Mažeikiai, numatoma 
Lietuvoje antžeminę stotį į ją centinės televizijos programa 
atkeliaus iš dirbtinio Žemes palydovo.

statyti pirmąją

V. Petkevičienė

i

I
I
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Kai kuriuose JAV lietuvių 
spaudiniuose rašoma, kad tu
ristinė kelionė Lietuvoje 
trunka 10-13 dienų. Ar yra 
tokio pobūdžio turistinių 
maršrutų?

Ne, tokių turistinių kelio
nių nėra. Tai neteisinga in
formacija, kuri dezontiruoja 
turistus. Šiemet, kaip ir 
ankstesniais metais, mes “In- 
turisto” bendrovės linija 
priimame užsieniečius tik są
junginio pobūdžio maršru
tais, apie kuriuos jau kalbė
jau anksčiau. Tiesa, per me
tus kelios grupės mūsų tau
tiečių, gyvenančių JAV, at
vyksta “Tėviškės” draugijos, 
kitų visuomeninių organizaci
jų kvietimu. Ir nors juos

aptarnauja “Inturistas”, vieš
nagės Lietu 
sudaro iškvie 
cijos.

Kokios užsl
vystymo Lie 
tyvos?

Visų pirma 
kad mes p 
turistus iš 
šalių.

voje programą 
tusios organiza-

enio turizmo iš- 
tuvoje perspek-

reikia pasakyti, 
ąsiryžę priimti 
vairių pasaulio

Tam yra nebloga mate- 
turime aukštos 

; gidų. Artimiau- 
Vilniuje pradės 
vietų viešbutis

rialinė bazė, 
kvalifikacijos 
siais metais 
veikti 700 
“Lietuva”. Tai įgalins dar 
labiau padidinti turistų skai
čių. Žodžiu, 1 
kuriuos visa' 
tiks Tarybų I

iukiame svečių, 
la maloniai su- 
ietuva.
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ŽMOGAUS TEISĖS 
DVEJUOSE PASAULIUOSE

Tarybų Lietuvos naujienos Tarptautinėmis temomis

Kodėl tai aktualu

Neapsiriksim pasakę, kad j tuoja visas kitas teises bei 
nė vienai problemai pastarų- • laisves. Jau supratote, kad 
jų ketverių metų laikotarpyje I kalbame apie privačią nuosa- 
nebuvo skirta tiek dėmesio, 
kiek žmogaus teisių proble
mai. Ir ne vien dėl to, kad 
atėjęs į Baltuosius rūmus 
Jimmy Carteris žmogaus tei
sių klausimą pavertė pagrin
diniu kovos prieš pasaulinę 
socializmo sistemą ginklu. 
Žmones visada jaudino šios 
problemos. Pavyzdžiui, žmo
gaus teisės minimos pirmojo 
Jungtinių Valstijų prezidento 
Tomo Jeffersono paruoštoje 
ir 1776 metais Amerikos kon
greso priimtoje Nepriklauso
mybės deklaracijoje. Joje pa
sakyta: “Mes laikome aki
vaizdžiomis šias tiesas: visi 
žmonės sutverti lygūs, ir visi 
jie apdovanoti sutvėrėjo nea
timamomis teisėmis, tokio
mis kaip gyvybė, laisvė ir 
laimės siekimas”.

Nuo to laiko nutekėjo daug 
vandens. Ne vienas amerikie
tis, perskaitęs jiems sociolo
gų pakištą Nepriklausomy
bės deklaracijos tekstą, atsi
sakė pasirašyti po šiuo doku
mentu tvirtindamas, jog tai 
esą “raudonųjų propaganda”. 
Jeigu šiandien būtų gyvi 
Tomas Jeffersonas ar Abrao
mas Lincolnas, esam tikri, 
kad abu šie veikėjai patektų į 
naujų Baltųjų rūmų šeiminin
ką sudaromą “teroristų” są
rašą ir jų veikla susilauktų, 
švelniai tariant, labai nepa
lankių atsiliepimų, o gal ir kai 
ko blogiau.

Galų gale, kovojant už žmo
gaus teises įvyko Didžioji 
Spalio socialistinė revoliuci
ja, nušlavusi į istorijos šiūkš- 
lyną ne tik carizmą, bet ir 
buržuaziją, visiems laikams 
panaikinusi bet kokias žmo
gaus pavergimo ir išnaudoji
mo formas. Revoliucija, beje, 
nebuvo tokia jau kruvina, 
kaip kad gąsdina savo liaudį 
buržuazinės masinės infor
macijos priemonės — Žiemos 
rūmų — caro Nikolajaus rezi
dencijos Peterburge — štur
mo metu žuvo arti dešimties 
žmonių. Čia pravartu primin
ti, kad imperializmo — jų 
tarpe ir Jungtinių Valstijų 
kurstoma ir palaikoma kontr- 
revoliucija, įžiebusi pilietinio 
karo ugnį, pareikalavo aukų, 
skaičiuojamų jau šimtais 
tūkstančių. Istorija patvirti
no šią tiesą daugybe pavyz
džių, nuolat įrodydama, kad 
revoliucijų aukos lyginant jas 
su kontrrevoliucijos aukomis, 
visada yra nepalyginamai 
mažesnės. Bene puikiausiu 
pavyzdžiu gali tapti šiandie
ninė Čilė. Įdomu tai, kad tiek 
šiandien teroristais apšaukti 
nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimų dalyviai, tiek ir kovo
tojai už Amerikos nepriklau
somybę, tiek ir Rusijos bolše
vikai savo veikloje vadovavo
si principais, suformuluotais 
jau paminėtoje Nepriklauso
mybės deklaracijoje. Mano
me, kad juos verta pacituoti: 
“Šių teisių įgyvendinimui ir 
yra vyriausybės, turinčios 
savo valdžią tik pagal valdo
mųjų sutikimą. Jeigu ši vy
riausybės forma tampa pra
žūtinga minėtiems tikslams, 
tai liaudis turi teisę pakeisti 
arba sunaikinti ją ir įsteigti 
naują vyriausybę, besire
miančią tokiais principais ir 
tokia valdymo organizacija, 
kuri, liaudies nuomone, kuo 
geriausiai atitinka jos saugu
mą ir laimę”.

Savo ruožtu galima drąsiai 
tvirtinti, kad mūsų visuome
nėje žmogui duota žymiai 
daugiau teisių ir laisvių, negu 
bet kurios kapitalistinės ša
lies konstitucijoje. Bet vienos 
teisės jūsų žmonės neturi, 
pastebės mūsų oponentai. 
Taip, pridursime, ir šios vie
nos teisės neturėjimas garan-

vybę gamybos priemonėms— ; 
būtent šios teisės nebuvimas 
ir panaikina bet kokias žmo
gaus eksploatacijos galimy
bes. Tik priėmus šią sąlygą 
mums pavyko sukurti visuo
menę, kurioje nėra turtinių 
luomų, kurioje daugiausiai 
uždirbančio žmogaus paja
mos viršyja mažiausiai uždir
bančio ne daugiau penkių-še
šių kartų.

Betgi grįškime prie rūpimo 
klausimo. Ne vienam gali 
būti neaišku, kodėl gi antita- 
rybininkai savo ideologiniam 
puolimui prieš socializmą pa
sirinko sau tokį neparankų — 
žmogaus teisių klausimą. Iš 
tiesų—kodėl?

Pasirašius Helsinkio pasi
tarimo Baigiamąjį aktą, pra
sidėjo įtempimo mažėjimo 
periodas, parodęs, kad taikus 
sambūvis tarp skirtingas po
litines sistemas turinčių val
stybių ne tik įmanomas, bet 
ir abipusiai naudingas. Dabar 
visiškai aišku, kad tokia įvy
kių raida užklupo Jungtines 
Valstijas tam visiškai nepasi
ruošusias. Štai kodėl 1976 
metais išrinktoje JAV admi
nistracijoje pradėjo vyrauti 
antitarybiškai nusiteikę vei
kėjai. Iš pradžių Carterio 
pasiūlytas “žmogaus teisių” 
lozungas buvo daugumos su
tiktas kaip paprasta demago
gija. Tačiau šios kampanijos 
kryptingumas ir mastai aiš
kiai parodė, kad jos tikslas 
vienas — grubus ir niekuo 
nepridengtas kišimasis į Ta
rybų Sąjungos, kitų socialis
tinių valstybių vidaus reika
lus. Liūdnai pagarsėjęs bu
vęs prezidento padėjėjas na
cionalinio saugumo reikalams 
Zbignevas Bžezinskis atvi
riausiai tvirtino, kad “žmo
gaus teisės turi pakeisti tra
dicinį antikomunizmą ir tapti 
tuo pagrindu, ant kurio laiky
sis amerikiečių užsienio poli
tika”. Taip gimė šį kursą 
oficialiai įtvirtinusi preziden
to direktyva Nr. 28, taip 
gimė Centrinės žvalgybos 
valdybos darbuotojais su
komplektuoti įvairūs koordi
naciniai tarpžinybiniai komi
tetai, taip gimė įvairios tarp
tautinės organizacijos. Visų 
jų žvilgsniai buvo nukreipti 
tik į Rytus. Prasidėjo nauja
sis kryžiaus karas prieš ko
munizmą. Ar jis pavyko? Į šį 
klausimą geriausiai atsakė 
laikas
administracija nustūmė į an
trą planą šį ginklą, pasižy
mintį bumerango efektu. Per 
daug kapitalistinėje, žmo
gaus išnaudojimu grįstoje 
sistemoje kančių, skausmo, 
pažeminimo, kad būtų galima 
rimtu veidu ilgai kalbėti apie 
žmogaus teisių pažeidimus 
ten, kur jų nėra. Palyginki
me: socialistiniame pasaulyje 
bedarbių nėra, kapitalistinia
me pasaulyje šiandien jų 
priskaičiuojama arti 455 mili
jonų. Brazilijos konstitucija 
Sumažino amžiaus ribą, lei
džiančią vaikams dirbti ne 
nuo 14, o nuo 12 metų. 
Anglijoje pardavinėja savo 
darbo jėgą pusė milijono 
13-14 metų, profsąjungų duo
menimis 20 proc. Žemės ūkio 
darbuotojų sudaro nepilna
mečiai. Tarybų Sąjungoje ne 
tik įvestas, bet ir visiškai 
įgyvendintas privalomas ne
mokamas vidurinis moky
mas. Jungtinėse Valstijose 
negali mokytis 5 milijonai 
vaikų. 30 milijonų amerikie
čių negali užpildyti anketų 
stojant į darbą ar suprasti 
nesudėtingo teksto. Italijoje 
9 su puse procento vaikų 
nesimoko, arti 12 milijonų 
žmonių nebaigę pradinio 
mokslo, du su puse milijo-

naujoji Reagano
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Vilniaus senamiestyje — Alytaus rajono saviveiklininkai, atvykę dalyvauti i 
etnografinių ansamblių festivalį. A. Sabaliausko nuotr.

[MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRAŠČIUS PASKLAIDŽIUS]
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ŠIMTAI IŠRADIMŲ
Kauno Antano Sniečkaus 

politechnikos instituto išra
dėjams devintą kartą įteikta 
respublikos Ministrų Tary
bos ir Respublikinės profsą
jungų tarybos pereinamoji 
raudonoji vėliava. Tiek išra
dimų nepadaroma nė vienoje 
kitoje respublikos mokslo bei 
mokymo įstaigoje.

Ypač vaisingas KPI nova
toriams buvo praėjęs penk
metis, rašo “Kauno tiesa”. 
Išradimais pripažintos 1255 
jų paraiškos — tiek pat, kiek 
per ankstesnius 25-erius in
stituto gyvavimo metus.

Išradybiniame darbe pla
čiai dalyvauja studentai. 
Daugelis jų gavo autorines 
išradėjų teises.
GROŽIO KŪRĖJAI

Kauno 52-oji vidurinė 
no profesinė technikos
kykla ruošia baldų ir suveny
rų pynėjus, keramikus, juve
lyrus, gintaro apdirbėjus, 
porceliano formuotojus ir de
koruotojus, kilimų pynėjus, 
siuvinėtojus. Dalis mokyklos 
auklėtinių jau darbuojasi 
“Dovanos” gamybiniame me
no verslų ir suvenyrų susi
vienijime.

Mokyklos dėstytojų, meis
trų ir moksleivių darbai, 
primena “Vakarinės naujie
nos”, pernai susilaukė gra
žaus įvertinimo TSRS liau
dies ūkio pasiekimų parodo
je. Pynimo meistras D. Kut- 
ka ir dailaus siuvinėjimo 
meistrė R. Martinkaitienė 
apdovanoti sidabro, meistrės 
D. Bazarienė ir V. Urbutie- 
nė, dėstytojas S. Kacilaus- 
kas, moksleivė L. Abramavi- 
čiutė — bronzos medaliais. 
Grupė moksleivių pelnė 
“Jaunojo parodos dalyvio” 
medalius.

Mokykla dabar bus nuola
tinė TSRS LŪPP dalyvė.
GROK, ARMONIKA

Dešimtą kartą virkdė
monikas Biržų rajono muzi
kantai, susirinkę į tradicinį 
konkursą Obelaukių kultūros 
namuose. Pasivaržyti šiemet 
suvažiavo per dvidešimt mu
zikantų, praneša “Biržiečių 
žodis”.

Kaip ir ankstesniais me
tais, daugiausia buvo vyrų 
muzikantų. Tačiau žiūrovų 
simpatijas pelnė J. Vasi
liauskienė iš “Tarybinio arto
jo” kolūkio, grojusi senovine 
armonika. Jauniausio dalyvio 
prizas paskirtas Obelaukių 
kultūros namų muzikantei D. 
Kutraitei.

PRIE PROJEKTINĖS 
ATŽYMOS

Joniškio rajono “Sidabros” 
tarpūkinėje įmonėje baigiami 
užpildyti visi tvartai. Juose 
telpa maždaug trečdalis rajo
ne auginamų kiaulių, rašo 
“Tarybinis balsas”.

Kovo mėnesį komplekso 
darbuotojai išsiuntė į mėsos 
kombinatą pirmąją produk
ciją. Dirbdama visu pajėgu
mu įmonė kas keturias die
nas realizuos po 300 bekonų, 
per metus — 27 tūkstančius.

Įmonė buvo atiduota nau
doti pernai: pirmoji dalis 
metų pradžioje, antroji — 
pabaigoje. Darbai čia mecha
nizuoti, prie tvartų yra dide
lės pašarų virtuvės, pašarų 
sandėliai, patalpos veislinin
kystės, veterinarijos, techni
kos priežiūros darbams, ga
ražai su skalbykla, vandens 
tiekimo ir valymo, mėšlo 
šalinimo ir tolesnio tvarkymo 
įrenginiai.

Komplekso darbuotojai gy
vena Joniškyje. Vienas 45 
butų namas jiems jau pasta
tytas, antras statomas, 
trečias projektuojamas.
INICIATORIAI
LAIKOSI ŽODŽIO

Pasvaliečiai, pareiškę

o

ap

no — beraščiai. Tokių pavyz
džių, akivaizdžiai įrodančių, 
kurioje politinėje sistemoje 
daugiau nuveikta įgyvendi
nant žmogaus teises, galima 
pateikti daugybę. Štai kodėl 
šis klausimas kasdien darosi 
vis aktualesnis, nepaisant to, 
šaukia apie tai dabartinė 
JAV administracija, ar ne.

Kazys Bagdonavičius

ver
tingą iniciatyvą artimiausiais 
metais įsteigti vaikų lopše- 
lius-darželius kiekviename 
ūkyje, sparčiai stato kaimo 
ikimokyklines įstaigas. Da
bar jas turi daugiau kaip 
pusė rajono ūkių, informuoja 
“Darbas”.

Netrukus nauji lopšeliai- 
darželiai atvers duris Krinči
ne ir Saločiuose, taip 
“Pavasario” kolūkyje.
RUMŠIŠKIŲ 
GYVENTOJAMS 
IR SVEČIAMS

Šį vidurvasarį į Rumšiškes 
atvykusius Liaudies buities 
muziejaus lankytojus pa
kvies stambus prekybos ir 
visuomeninio maitinimo 
centras. Pagal individualų 
projektą pastatytuose dai
liuose, savitos architektūros 
rūmuose įsikurs maisto ir 
pramoninių prekių parduotu
vės, valgykla, kavinė.

Rumšiškių miestelis pasta
raisiais metais gerokai pa
gražėjo, o šį penkmetį čia 
dar iškils naujų visuomeninių 
pastatų, rašo Kaišiadorių ra
jono laikraštis “Į komuniz
mą”. “Pravienos” kolūkiui 
projektuojami kultūros na
mai ir ūkio kontora. Busimų
jų statybų sąraše — apylin
kės Liaudies deputatų tary
bos vykdomojo komiteto, 
Liaudies buities muziejaus 
administraciniai pastatai, 
naujas vaikų darželis, moks
leivių bendrabutis, ambula
torija. Miestelis gaus gamti
nes dujas.
REVOLIUCIONIERIŲ 
ATMINIMUI

Kretingos kraštotyros mu
ziejus atidarė paują ekspozi
ciją Dimitrave, kur buržuazi- ;

pat

AFRIKA: KOVA
VYKSTA TOLIAU

niais laikais priverčiamųjų 
darbų stovykloje buvo kali
nami pažangiausi Lietuvos 
žmonės. Ši ekspozicija — 
trečioji nuo to laiko, kai čia 
įsteigtas muziejaus filialas. 
Joje pateikta naujų archyvi
nių dokumentų.

Dimitrave, primena “Švy
turys”, žuvo daugiau kaip 
pusantro tūkstančio žmonių. 
Jų atminimui skamba var
pas, iškeltas ant trijų ąžuolų.

RESPUBLIKOS 
NACIONALINIAME 
PARKE

Ignalinos rajone, praneša 
“Nauja vaga”, įgyvendina
mos respublikos vyriausybės 
numatytos šio penkmečio 
Lietuvos TSR nacionalinio 
parko tvarkymo priemonės. 
Speciali komisija, vadovauja
ma parko direktoriaus V. 
Šakalio, sudarė sąrašą parko 
teritorijoje esančių sodybų, 
kurios bus tvarkomos ir re
montuojamos. Salų ir Sumi
nu kaimuose numatoma 
įrengti etnografines sodybas 
su atitinkamomis ekspozici
jomis.

Daugelis penkmečio darbų 
susiję su žmonių poilsio ir 
turizmo poreikiais. Turis
tams Palūšėje statoma 300 
vietų valgykla, patogesnės 
taps jų nakvynės vietos. 
Poilsiautojams numatoma 
įrengti penkias kempingo ti
po stovyklavietes, išasfaltuo
ti nemažai kelių. Turistus ir 
poilsiautojus pakvies restau
ruotas Minčios malūnas. 
Stripeikiuose atvers duris 
senovinės bitininkystės mu
ziejus.

Prie Nacionalinio parko 
esančiuose ūkiuose planuoja
ma atlikti daug darbų, kad 
ūkinė veikla, ypač chemika
lai, nedarytų žalos gamtai. 
10000 OOO-OJO
BELAUKIANT

Šimtai žmonių kasdien pa
buvoja Klaipėdos jūrų mu
ziejuje. Šią vasarą jis priims 
milijonąjį lankytoją. Muzie
jaus salėse šiuo metu yra per 
6 tūkstančius eksponatų, ak
variumuose ir baseinuose — 
apie 10 tūkstančių įvairių 
žuvų, vandens paukščių ir 
gyvūnų. Šie lobynai nuolat 
turtinami, dirbamas moksli
nis tiriamasis darbas.

Muziejaus personalas, in
formuoja “Tarybinė Klaipė
da”, daug turi ir kasdieninio 
triūso. Antai vien vandens 
atsargos “gyviesiems ekspo
natams” siekia 3 milijonus 
litrų. Jį reikia valyti, keisti, 
o šis vanduo atitinkamiems 
gyvūnams ir žuvims imamas 
iš skirtingų vietų: iš Baltijos 
jūros, Kuršių marių, kitų 
gėlųjų šaltinių, dalis atveža
ma tanklaiviais iš Atlanto 
vandenyno.
ŠOKA “ŽIOGELIS”

Šio choreografinio kolekty
vo amžius
metų, bet jubiliejinius “Žio
gelio” koncertus klaipėdiečiai

i Svarbų vaidmenį pasauli- į metinių pajamų vienam gy- 
! nėję arenoje vaidina išsiva
davusios iš kolonijinės pri
klausomybės Afrikos valsty
bės, kurių šiandien yra jau 
penkiasdešimt. Vien per 
praėjusius 18 metų, kai buvo 
įkurta Afrikos vienybės or
ganizacija, vis stiprėjant na
cionalinio išsivadavimo ko
vai, Afrikoje subyrėjo Pran- Ibliką
cūzijos, Anglijos ir Portuga- Amerikos Valstijos ir jų są- 

i lijos kolonijinės imperijos, jungininkai NATO bloke. Be 
Paskutinė į nepriklausomų 
juodojo žemyno šalių šeimą 
praėjusiais metais įstojo 
Zimbabvė.

Tačiau reikia pažymėti, 
kad šios šalys nėra vienalytis 
monolitas. Kaip ir Azijos bei 
Lotynų Amerikos besivys
tančios valstybės, jos labai 
skirtingos. Ir vis dėlto yra 
daug bendrų šių šalių padė
ties, taip pat ir politikos 
bruožų. Kalbėsime apie du 
esmingiausius momentus.

Kaip žinoma, į kolonializ
mo vietą Afrikoje atėjo ne 
mažiau klastingas — Ameri
kos imperializmo vadovauja
mas neokolonializmas, kuris 
labai trokšta pelnytis, plėšti 
Afrikos tautų gamtos turtus 
ir išnaudoti jų gyventojų 
darbą. Tas neokolonializmas 
trukdo plėtoti silpnų šalių 
ekonomiką, lėtina jų indus
trializavimą ir socialinę pa
žangą. Štai kodėl Afrikos 
žemyno valstybės dabar yra 
priverstos kovoti prieš neo- 
kolonialistinę imperializmo 
politiką. Kaip pasakė Nigeri
jos 
šalies — prezidentas Š. Ža
garis, prasideda “tolesnis ko
vos už Afrikos išsivadavimą 
etapas

ventojui vidurkis.
j Kitas bendras ir labai 
i svarbus Afrikos šalių gyve
nimo ir politikos momentas 
yra jų kova prieš rasizmą, 

’ įsitvirtinusi žemyno pietuo- 
jse. Ši kova — nepaprastai 
i sunki, nes rasizmo tvirto- 
ivę — Pietų Afrikos Respu- 

j — remia Jungtinės

tik dešimt

didžiausios žemyno

etapas — mūši§ dėl jos ęko- 
nonamės nepriklausomybės”.

Tai — nelengvas mūšis. 
Juk Afrikos šalys iš koloniji
nio viešpatavimo paveldėjo 
neapsakomą ekonominį ir so
cialinį atsilikimą. Trisdešim
ties neturtingiausių pasaulio 
šalių tarpe — 20 iš Afrikos. 
Juodajame žemyne gyvena 
10 procentų planetos gyven
tojų. O jo dalis pasauliniame 
bendrajame nacionaliniame 
produkte sudaro tik 2,7 pro
cento, tuo tarpu pasaulinėje 
pramonės gamyboje — ma
žiau kaip vieną procentą. 
Čia — mažiausias pasaulyje

to Washingtonas ir Pretorija 
• stengiasi sudaryti karinę-po- 
| litinę sąjungą, kuri yra nu
kreipta prieš visą nepriklau
somą Afriką ir kurios tiks
las — įamžinti žemyno tautų 
išnaudojimą. Tai ypač išryš
kėjo pastaruoju metu, kai 
valdžią perėmė naujas JAV 
prezidentas R. Reaganas.

Reagano administracija de
monstratyviai reiškia Preto
rijai vis “draugiškesnius” 
jausmus. Pastarieji Baltųjų 
rūmų žingsniai šia kryptimi 
sukėlė didžiausią nepriklau
somos Afrikos pasipiktinimą. 
Balandžio pabaigoje Vakarų 
šalys Jungtinių Valstijų ini
ciatyva atmetė Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje re
zoliuciją, numatančią grieb
tis visuotinių sankcijų prieš 
rasistinį Pretorijos režimą. O 
gegužės viduryje preziden
tas Reaganas ir valstybės 
sekretorius Haigas Washing
tone vedė derybas su Pietų 
Afrikos respublikos užsienio 
reikalų ministru Bota. Dery
bose buvo svarstoma, kaip 
stiprinti Amerikos imperia
lizmo karinius ryšius su Pie
tų Afrikos rasistiniu režimu, 
kuris neteisėtai okupuoja 
Namibiją, be p^įoyos, vykdo 
agresuosakt,pįj>r^Įkąimy- 
nines Afrikos valstybes.

Didėjant prieštaravimams 
tarp nepriklausomos Afrikos 
ir imperializmo jėgų, tikros 
išsivadavusių žemyno valsty
bių sąjungininkės yra socia
listinės šalys, pirmiausia Ta
rybų Sąjunga. Tarybų šalis 
nuosekliai vykdo kursą, ku
rio tikslas — remti naciona
linio išsivadavimo judėjimus, 
duoti atkirtį agresyviems im
perializmo kėslams, imtis 
ryžtingų priemonių, kad ne
beliktų rasizmo ir aparteido.

V. Sereika

sutiko kaip tikrą meno šven
tę. Prie uostamiesčio Staty
bos tresto kultūros ir techni
kos rūmų susibūrusius ma
žuosius šokėjus dabar žino 
daugelio šalies miestų žiūro
vai. Jie sėkmingai koncerta
vo Maskvoje, Kremliaus Su
važiavimų rūmuose ir Di
džiajame teatre, taip pat 
Vengrijoje, Prancūzijoje. Su- 

• rengta daugiau kaip pusė 
tūkstančio koncertų.

Už plačią koncertinę veiklą 
ir meninį brandumą, prime
na “Tarybinė Klaipėda”, jau 
prieš šešerius metus mažie
siems choreografijos mėgė
jams buvo suteiktas liaudies 
kolektyvo, o jų meno vado
vei E. Bungardienei-Ana- 
polskajai — respublikos nu
sipelniusios artistės garbės 
vardas. “Žiogelis” — sąjun
ginės Lenino komjaunimo 
premijos laureatas.

PRIE VAIZDINGO 
EŽERO

Vaizdingo Sartų ežero pa
krantės žiemą ir vasarą su
traukia daug poilsiautojų. 
Tūkstančiai sporto mėgėjų 
čia suvažiuoja pažiūrėti žirgų 
lenktynių.

Neseniai pradėti stambūs 
ežero pakrantės tvarkymo 
darbai, kurių tikslas — su
teikti daugiau patogumų 
poilsiautojams bei sporto 
mėgėjams ir išsaugoti gam
tą. Zarasų rajono “Tarybinė 
žemė” informuoja, kad prie 
Sartų bus įrengta tribūna 
žiūrovams, valčių prieplau
ka, mašinų stovėjimo aikšte
lė, laikinos prekyvietės, pės
čiųjų takai.

Parinko A. Petrauskas

V. Gu
Poetas Jonas Graičiūnas Poezijos pavasario šventėje.

V. Gulevičiaus nuotr.



4-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS Į

MONTREAL, CANADA
Neteko dviejų sūnų

Gegužės 29 d. mirė Jonas 
Bielskis, sulaukęs 67 metų 
amžiaus, o birželio 8 d. mirė 
Vincas Bielskis, 65 metų am
žiaus. Abu paliko seną moti
ną ir brolį. Abu buvo ligoniai. 
Pirmas mirė ligoninėje, o 
antras iš poilsio namų buvo 
atvykęs į brolio laidotuves ir 
kelioms dienos buvo apsisto
jęs pas motiną, ten ir mirė. 
Netekus dviejų savo sūnų 
motina pergyvena du skau
džius smūgius.

Gili užuojauta motinai, bro
liui ir visiems artimiesiems!

Šeimos džiaugsmas
Onutė Veršinskienė su sa

vo dukra ir jos šeima Taut- 
kais buvo išvykusios į Toron
tą, dalyvauti savo anūkėlio, o 
Tautkų sūnaus Roberto už

*

SAULĘ KIEKVIENAM 
ATEINANČIAM!

Dekoratyvinė skulptūra 
“Motinystė”, rymanti prie 
vieno iš Kauno klinikinės 
ligoninės korpusų, jau iš tolo 
praneša, kam yra skirti šie 
sveikatos namai. Iškaba pa
tikslina, jog tai Akušerijos ir 
ginekologijos skyrius. Iškil
minga ramybės atmosfera 
gaubia koridorius, holus, pa
latas ir kabinetus. Juk čia — 
ne paprasta ligoninė, čia var
tai, pro kuriuos ateina į 
pasaulį naujas žmogus. Ir kad 
pasaulis jam būtų šviesus, 
kad sveikas gimęs jis gražiai 
augtų — čia rūpinasi ne tik 
gydytojai, medicinos sese
rys, bet ir ištisas mokslininkų 
būrys. Apie praktinę pagalbą 
moterims ir naujausius moks
lo pasiekimus mes kalbamės 
su klinikos vadovu — Kauno 
medicinos instituto Akušeri
jos ir ginekologijos katedros 
vedėju, profesoriumi V. Sa
dausku.

— Ne kartą teko skaityti, 
kad buržuazijai valdant Lie
tuvą motinos ir vaiko sveika
tos apsauga buvo apgailėtino
je būklėje, kad kūdikių mir
tingumo rodiklis buvo pats 
aukščiausias Europoje?

Prof. V. Sadauskas: Tikra 
tiesa. Iš kiekvieno tūkstančio 
naujagimių mirdavo 122. Net 
ir paskutiniaisiais buržuazi
jos valdymo metais tik 12 
procentų moterų turėjo gali
mybę gimdyti ligoninėse. Vi
sos kitos gimdydavo namie. 
Netinkama aplinka, elemen
tarių higienos žinių stoka 
sąlygojo dažnas pogimdyvi- 
nes infekcijas. Nuo kraujo 
užkrėtimo bei kitų komplika
cijų kasmet mirdavo 450-500 
gimdyvių.

— Liūdni prisiminimai. O 
ką byloja šių dienų medicini
nė statistika?

Prof. V. Sadauskas: Lietu
voje dabar veikia daugiau 
kaip 100 moterų konsultacijų. 
Ligoninių akušerijos bei gine
kologijos skyriai iš karto gali 
priimti 4200 moterų. Praktiš
kai absoliučiai kiekvienai bū
simai motinai yra prieinama 
medicininė priežiūra, kvalifi
kuota akušerinė pagalba gy

MIAMI, FLA.

Sophie Stankus
Mirė

1981 m. birželio 19 d.
Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui C. Stankui ir 

sūnui Stanley. Giliame liūdesyje liko jos 92 m. 
motina ir dvi seserys.

Tebūna jai lengva žemeli Southern Memorial 
Park kapinėse.

Brolienė ELZBIETA STANKUS

baigimui mokslo su daktaro 
diplomu. Ta proga aplankė ir 
kitus savo pažįstamus.

Naujai įsigijusiam daktaro 
diplomą — Robertui Tautkui 
linkiu geriausios sėkmės jo 
naujoj profesijoj!

Atsidarys parodos
Kai šiuos žodžius skaitysi

te, tai čia jau veiks “Žmogus 
ir jo pasaulis” ir Gėlių paro
dos. Šių parodų atidarymo 
nemažai laukia nuolatiniai pa
rodų lankytojai.

Kiek anksčiau, savaitga
liais jau veikė La Ronde. 
Nors ši žaidimų vieta skirta 
jaunimui, bet labai skaitlin
gai lankoma ir senimo. Į šias 
parodas pensininkams yra 
didelis palengvinimas — įėji
mas nemokamas. Taigi pasi
naudokite šia puikia proga.

Petrė Kisielienė

dymo įstaigoje. 1980 metais, 
lyginant su 1939, kūdikių 
mirtingumas Lietuvoje su
mažėjo devynis kartus ir 
dabar yra pats mažiausias 
visoje Tarybų Sąjungoje. 20 
kartų pokario metais sumažė
jo gimdyvių mirtingumas — 
dabar šie nelaimingi atvejai 
skaičiuojami vienetais.

— Plačiai pripažinti Jūsų 
ir Jūsų vadovaujamos kated
ros specialistų nuopelnai ko
vojant dėl kiekvieno ateinan
čio piliečio gyvybės ir sveika
tos .. .

Prof. V. Sadauskas: Mes 
paruošėme ofiginalią metodi
ką, pagal kurią periferijos 
gydytojai labai lengvai gali 
išaiškinti moteris, kurioms 
gali būti kokių nors kompli
kacijų. Šias moteris gydyto
jai prižiūri ypatingai, nuola
tos ir nuodugniai tiria jų 
sveikatą, o atsakingiausiam 
momentui atsiunčia pas mus, 
į šią Kauno kliniką.

— Jūsų klinikos kabine
tuose matome labai daug 
įvairios medicininės aparatū
ros. Kuo padeda ji jums?

Prof. V. Sadauskas: Mums 
labai svarbu tiksliai žinoti 
busimojo kūdikio būklę — ar 
gerai jis vystosi, ar netrūksta 
jam deguonies. Tai nustatyti 
ir padeda mums absoliučiai 
nekenksminga ultragarsinė 
aparatūra. Turime ir specia
lių elektrokardgrafų, fono
grafų — galime užrašyti vai
siaus širdies veiklos kreivę, 
kitus gyvybinės veiklos para
metrus ir pagal gautus duo
menis imtis reikiamų išanks
tinės pagalbos priemonių.

— Jūs esate FIGO — tarp
tautinės ginekologų-akušerių 
draugijos federacijos narys. 
Kokios problemos šiandien 
jaudina pasaulio akušeriją?

Prof. V. Sadauskas: Tos 
pačios kaip ir mus: kiekvie
nas vaikas turi gimti sveikas. 
Apie tai kalbamės pasauli
niuose kongresuose, keičia
mės nuomonėmis ir praktiniu 
patyrimu. Buvome susirinkę 
Japonijoje, Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Šį rudenį 
mūsų kongresas vyks Aus
tralijoje. V. Petrauskaitė

Per tris vandenynus
“Baltijos” laivų statytojai į 

tolimą kelionę per tris vande
nynus palydėjo naują doką, 
pastatytą pagal Nikolajevsko 
prie Amūro uostininkų užsa
kymą. Plaukiojančios laivų 
remonto dirbtuvės, kurių ke
liamoji galia — 4500 tonų, 
įgalins atnaujinti iškeltų virš 
vandens didelio tonažo žvejy
bos ir prekybos laivų korpu
sas.

Dokas aprūpintas šilumine 
elektros stotimi, galingais 
portaliniais kranais ir kitais 
įrengimais, užtikrinančiais 
didelę remonto darbų spartą 
ir aukštą kokybę.

Plaukiojančios laivų re
monto dirbtuvės su Klaipė
dos ženklu sėkmingai eks
ploatuojamos daugelyje tary
binių, taip pat Suomijos, 
Kubos, Bulgarijos, Jugosla
vijos ir kitų šalių uostų.

Nauja įmonė
Pirmąją produkciją išleido 

nauja “Syrians” gamykla, pa
statyta pietinėje uostamies
čio dalyje. Šalies ir užsienio 
vartotojai gavo aukštos ko
kybės galvaninius elementus, 
skirtus radijo ir elektronikos 
pramonei, gyventojų buities 
reikmenims.

Gaminti aukščiausios koky
bės kategorijos produkciją 
įgalino naujausi technologi
niai įrengimai, gauti iš Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos. Visi darbo procesai čia 
mechanizuoti ir automatizuo
ti. Lyginant su senosios įmo
nės galimybėmis, vienas 
žmogus čia pakeičia du.

Pasiekusi projektinį galin
gumą, naujoji įmonė gamins 
pusantro karto daugiau ele
mentų ir baterijų, geriau 
patenkins Tarybų šalies ir 
užsienio valstybių pageidavi
mą.

Tiriama jūros sveikata
Į pirmąją ekspediciją po 

Šiaurės ir Baltijos jūras iš
plaukė naujas Klaipėdos hid
rometeorologinės observato
rijos laivas “Levas Titovas”. 
Per dviejų mėnesių laikotarpį 
mokslininkai ištyrinės šių jū
rų meteorologines, chemines, 
biologines savybes, numatys 
naujas priemones kovai prieš 
užterštumą.

“Levas Titovas” — antras 
observatorijoje mokslinio ty
rimo laivas. Jo pirmtakas — 
“Okeanografas” jau pabuvojo 
dešimtyje reisų, davusių 
daug vertingos medžiagos 
apie Baltiją ir jos turtus.

Gražėja senoji Klaipėda
Centrinėje uostamiesčio V. 

Lenino aikštėje pradėta nau
jo viešbučio “Klaipėdos” sta
tyba. Originalus pastatas, su
sidedantis iš trijų skirtingo 
aukščio korpusų, vienu metu 
priims 400 pajūrio miesto 
svečių. Jų paslaugoms duris 
atvers restoranas, kavinė, 
kitos aptarnavimo įstaigos. 
Centrinio bokšto dvyliktame 
aukšte bus įrengta miesto 
panoramos apžvalgos aikšte
lė.

Šiemet mieste duris atvers 
Žvejų kultūros namai su 1200
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Jauniausio Lietuvoje Sniečkaus miesto, augančio Ignalino rajone prie Visagino ežero, 
panorama. - ■>,.! V. Gulevičiaus nuotr.

KLAIPĖDOS NAUJIENOS
vietų žiūrovų sale, naujas 
gyventojų buitinio aptarnavi
mo kompleksas, 25-oji viduri
nė mokykla, vaikų lopšelis 
darželis, baldų prekybos pa
viljonas. O architektų kūry
biniuose planuose ryškėja 
naujų statybų gairės. Jau 
paruoštas pirmojo penkioli
kos auktštų pastato, kuriame 
gyvens LTSR Valstybinės 
konservatorijos Klaipėdos fa
kultetų studentai, projektas. 
Numatoma pradėti statyti 
pionierių ir moksleivių rū
mus, vaikų meno mokyklą, 
originalų gyvenamąjį kvarta
lą “Rambynas”.

Namuose — 
Neptūno karalystė

Milžiniška kriauklė, sve
rianti pusšimtį kilogramų, 
neseniai papildė klaipėdiečio 
jūreivio Felikso Rimkevi
čiaus asmeninę kolekciją. 
Aistringam pasaulio okeano 
gyvūnų mėgėjui nuo Fidži 
salyno krantų ją pargabeno 
žvejai. Perlų ieškotojams nuo 
seno kelianti siaubą didžiau
sioji kriauklė užėmė ypatingą 
padėtį tarp kelių tūkstančių 
įvairenybių, kurias per dvi
dešimt metų surinko buvęs 
įvairių laivų šturmanas, o 
šiandien Klaipėdos jūrų pre
kybos uosto bocmanas Felik
sas Rimkevičius.

Šeimininkas — puikus pa
sakotojas, konchiologijos ži
novas. Jis bendradarbiauja 
su Klaipėdos jūrų muzie
jaus — akvariumo, kuriam 
padovanojo per 400 moliuskų 
kiaukutų, darbuotojais, skai
to paskaitas jūreiviams ir 
žvejams įvairių šalies uostų 
kapitonų klubuose, laivuose, 
palaiko glaudžius ryšius su 
TSRS Mokslų akademijos 
akustikos ir kitų institutų 
darbuotojais.

Dabar aistringas kolekcio- 
nuotojas susidomėjo filateli
ja. Jis renka pašto ženklus su 
kriauklių atvaizdais.

Alf. Pipiras
RUOŠIAMASI PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMUI

Varšuva. — Liepos 14 d. 
čia prasideda specialus Ko
munistų partijos suvažiavi
mas, kuriame bus svarstomi 
šalies gyvybiniai politiniai ir 
ekonominiai reikalai. Jau iš
rinkti 1,957 delegatai. Jų 
tarpe apie pusantro tūkstan
čio priklauso profesinėms są
jungoms — apie 60 proc. nuo 
seniau egzistavusioms ir apie 
21 proc. — neseniai susikūru
siai “Solidarnosc” unijai.

Suvažiavime bus išrinktas 
Centro Komitetas ir Politbiu- 
ras. Taip pat turės būti pa
tvirtintas ir naujosios vyriau
sybės sąstatas, kurią nese
niai pertvarkė min. pirm. 
Jaruzelski.

Dėl politinės padėties, prie 
kurios pablogėjimo privedė iš 
užsienių kurstomos “Solidar
nosc” unijos kai kurie išpuo
liai prieš tvarką krašte, buvo 
atvykęs pasitarti Tarybų Są
jungos užsienių reikalų mi
nistras Gromyka. Jis buvo 
susitikęs su Komunistų parti
jos vadu Stanislawu Kania ir 
ministru pirmininku Woj
ciech Jaruzelski.

Du^ų kainos 
Lietuvoje

Pasirodo, kad dabar Lietu
voje sunaudoja 3 milijonus 
kubinių metrų dujų. Daug ar 
maža? Apie tai galvoti dabar 
netenka, ypač jei žinai, kad 
po penkerių metų dujų su
vartojimas Lietuvos respu
blikoje padidės dar 2 milijo
nais kubinių metrų. Ir visgi, 
jeigu mane paklaustų, kiek 
aš užmoku už sudegintas 
virtuvėje dujas, tai atvykė
liai iš kitų šalių, išgirdę 
mano atsakymą, nepatikėtų. 
Aš, mat, net nežinau, moku 
už jas, ar visiškai nemoku. 
Susidaro įspūdis, kad nemo
ku, nes degtų jos dieną ir 
naktį, ar visai nedegtų, ma
no mokestis už butą vistiek 
pasiliktų nepakitęs — žienios 
metu, kai jis apšildomas cen
tralizuotai, kiekvieną mėnesį 
moku po 13 rublių ir 65 
kapeikas, o vasaros laiku, 
kai apšildymas nereikalin
gas, moku 8 rublius ir 10 
kapeikų.

Tad linkęs sakyti, kad man 
dujos nekainuoja. Tačiau 
taip tikriausiai nėra ir dujų 
kairia “paslėpta” kaihojė ūž 
butą. Tačiau tikras esu, kad 
nei vienas ekonomistas nepa
sakys, kiek asmeniškai man 
ar mano kaimynams kainuo
ja, sakysime, sudegintų dujų 
kubinis metras. Nepasakytų 
todėl, kad nei aš, nei jie 
nežinome, kiek daug jų sude
giname.

Tačiau dujos —- ne oras ir 
jų kelias į Lietuvą labai 
ilgas, riet iš tolimos šiau
rės — per Minską, Rygą. Tik 
respublikoje dujotekių bend
ras ilgis viršija 800 kilomet
rų. Sako, ateityje Vilnius de
gins Tiumenės dujas, iš kur 
tiesiamas dujotiekis Uregno- 
jus — Novopskovas. Vadina
si jų kelionė į Lietuvą dar 
pailgės ir todėl tenka susi
mąstyti, jog šimtai tūkstan
čių žmonių užimti tuo, kad 
Vilniuje, mano bute degtų ta 
melsva dujų ugnis. Vadinasi, 
ir mano sudegintos dujos 
kainuoja. Na, bet kiek? To 
kol kas niekas negali pasaky
ti. P. K.

Geri audiniai

Iš 46 perspektyvinių mar
gintų šilko audinių, kurie 
specialiame stende reprezen
tuoja Tarybų šalies šilko 
fabrikų artimiausių metų 
produkciją, 7 yra iš “Kauno 
audinių” įmonės. Tai “Rau
donė”, “Vyturėlis”, “Žioge
lis” ir kiti audiniai. Visi jie, 
informuoja “Kauno tiesa”, 
bus audžiami jau ateinančiais 
metais.

Sąjunginei meninei techni
nei tarybai, kuri susirenka 
kas dveji metai, kauniečiai 
pateikė 75 margintus audi
nius. Iš jų 69 įvertinti aukš
čiausia kategorija.

Už pasiekimus gaminant 
valstybiniu kokybės ženklu 
pažymėta produkciją dešim
tojo penkmečio metais “Kau
no audinių” kolektyvas apdo
vanotas VPSCT ir TSRS 
valstybinio standartų komi
teto diplomu.

Vengrų choras Vilniuje
Vilniuje, Filharmonijos sa

lėje, koncertavo Ferenso Šap- 
sono vadovaujamas Vengri
jos Liaudies Respublikos te
levizijos ir radijo mišrus 
choras. Šis apie 80 daininin
kų profesionalų kolektyvas, 
įkurtas prieš tris dešimtme
čius, šiandien gerai žinomas 
visoje Etiropoje. Choras ap
dovanotas Vengrijos Liaudies 
Respublikos Raudonosios vė
liavos ordinu, o jo dirigen
tas — F. Listo premija.

Svečių dviejų dalių kon- 
'certe Vilniuje girdėjome vi
są pluoštą įvairių epochiį ir 
stilių chorinių kūrinių. .Pir
mojoje koncerto dalyje vy
ravo italų senoji chorinė mu
zika (Dž. Palestrina, K. Mon
teverdis, Dž. Gastoldis), o 
antroji buvo paskirta vengrų 
kompozitorių kūrybai. Čia 
turėjome progos išgirsti ir 
giliau pajusti, kaip choras 
interpretuoja savo krašto 

Abejinga žvaigždė
Viršum audringų jūros plotų 
Padangėj spinkčioja žvaigždė. 
Regėdams laivas ją miglotai 
Mėgina audrą nugalėt.

■ - }; Žvaigždė ta rodo kryptį burei, 
Kur laukia uostas jos puikus, 
Bet laivui plaukt prieš vėtrą niūrią 
Atrodo žygis per sunkus.

Paleisti burę nešt pavėjui 
Jūreiviams norisi labai,—

K Geriau žvaigždės būt neregėję, 
Pasukę pasroviui aklai!

0 žvaigždei kas? Ramiai ji žėrį, 
Jiems rodo, kaip išvengt žūties,— 
Jeigu nuskęs jie neištvėrę, 
Jinai, kaip Svietus, toliau švieš . . .

J. Subata

Įkurtuves atšventė Klaipėdos gimdymo namai. Ši 
medicinos įstaiga, pastatyta iš komunistinių šeštadienio 
talkų lėšų, aprūpinta naujausia aparatūra, čia sukurtos 
geros sąlygos tiek personalui, tiek gimdynėms ir mažy
liams.

Nuotraukoje: gimdymo namų medikai išlydi pirmąjį 
naujagimį. B. Aleknavičiaus nuotr.

Tradicine tapo Šiaulių “Vairo” gamyklos rengiama 
dviračių šventė. Neseniai į ją buvo susirinkę tūkstančiai 
šiauliečių. Sportinėje programoje dalyvavo daugiau kaip 
300 dalyvių. Veikė dviračių mugė.

Nuotraukoje: dviračių paroda K. Požėlos kultūros ir 
poilsio parko estradoje. A. Dilio nuotr.

kompozitorių 
harmonizuotas 
nas. Savo 
išsiskyrė B. Bartoko kūriniai 

chorui ir išplėtotos
liaudies dainos mišriam cho- 

Bardošo Rapsodija 
Z. Kodajo „Ferencui

kūrinius ir 
liaudies dai- 

monumentalumu

moterų

rui, L. 
Nr. 1 ir 
Listui".

Koncerte prieš mus stovė
jo aukštos muzikinės kultū
ros, profesionalių choristų 
kolektyvas. Šį chorą drąsiai 
galima lyginti su simfoniniu 
orkestru, kuris paėmęs į ran
kas natas (choras visus kūri
nius dainavo iš natų), gali 
įveikti bet kokius vokalinius- 
techninius sunkumus. Platus 
choro artistų balsų diapazo
nas, aukšta vokalo kultūra, 
geras intonavimas, derinimas 
įgalina dijrigentą klausyto
jams meistriškai perteikti 
chorinėse partitūrose įkūny
tas autorių mintis.

Boleslovas ZUBRICKAS
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Praėjusio dešimtmečio pa
baigoje Vatikane pradėjo pa
stebimai ryškėti tendencija, 
kurią užsienio pažangioji 
spauda pavadino krikščioniš
kuoju ekspansionizmu. Tai 
iš esmės patvirtina ir vado
vaujantys bažnyčios sluoks
niai. Aiškindamas šiuolaiki
nio Vatikano vadovybės 
strateginius uždavinius, Itali
jos episkopato žurnalas ne
seniai rašė, kad bažnyčios 
misija — „ne vien tik skelbti 
Evangeliją vis platesniuose 
geografiniuose plotuose bei 
vis didesnei žmonių masei: 
būtina, kad evangelinės do
rybės taptų mąstymo bei el
gesio normomis, vertinimo 
kriterijais; žodžiu, persunktų 
visą žmogaus kultūrą" („La 
rivista del clerd", 1981, Nr. 
n.

Vatikanas, katalikų bažny
čia visuomet siekė ideologi
nės ekspansijos, pretendavo 
būti visos žmonijos dvasiniu 
vadovu. Tačiau mūsų laikais 
ši tendencija vis aštriau susi
kerta su objektyviais veiks
niais (mokslo ir technikos pa
žanga, revoliuciniu masių ju
dėjimu ir kt.). Jie griauna 
pačius religinės pasaulėžiūros 
pagrindus, skatina pasaulio 
sekuliarizacijos bei ąteizacl- 
jos procesus. Dabartinio po
piežiaus pirmtakas Povi
las VI viešai pripažino, kad 
šiuolaikiniame nuolat kintan
čiame pasaulyje vis labiau 
Įsigali antikrlkščioniikos ide
ologijos, o bažnyčios pozici
jos silpnėja.

Todėl katalikų bažnyčios 
vadovai skiria ypatingą dė
mes! ateizmo problemai. Kaip 
žinia, prieš šešiolika metų Va
tikane buvo įkurta speciali 
įstaiga — netikinčiųjų reika
lu sekretoriatas, kurio užda
vinys, kaip pažymėjo buvęs 
jo vadovas kardinolas Kioni- 
gas, — tirti „ateistinių judė
jimų šaknis ir šaltinius". 1970 
metais šis’ sekretoriatas pa
skelbė Vatikano oficialioje 
spaudoje, kad ateizmas „kas
dien vis labiau stiprėja" ir 
„apima vis platesnius liaudies 
masių sluoksnius", ir paskati
no bažnytines organizacijas 
suaktyvinti prieš jį kovą.

Tačiau nepaisant didelių 
bažnyčios pastangų užkirsti 
kelia ateizmui, per praėjusį: 
aštuntąjį dešimtmetį pasaulio 
ateizacijos procesas toliau pli
to ir gilėjo. Praėjusių metų 
pabaigoje (spalio mėn.) ateiz
mo problema buvo plačiai ap
svarstyta specialiai tuo rei
kalu Romoje sušauktoje tarp
tautinėje teologų konferenci
joje. Štai ką pareiškę savo 
kalboje šios konferencijos da
lyviams popiežius Jonas Po
vilas II: „Ateizmas vis labiau 
supa mus iš visų pusių: jis 
plinta iš Rytų į Vakarus, iš 
socialistinių šalių j kapitalis
tines šalis, iš kultūros pasau
lio į darlro pasaulį". Taigi 
pats popiežius pripažįsta, kad 
bažnyčios pastangos sustab
dyti ateistiniu idėjų plitimą 
iki šiol nedavė laukiamų re
zultatų.

Šią iMŽnyrios nesėkmę mi
nėtos konferencijos dalyviai 
aiškino tuo, jog kovoje prieš 
ateizmą buvo vadovautasi pa
senusia strategija. Kovoje 
prieš ateizmą kaip karo lau
ke reikalinga tobuliausia 
strategija ir naujausi ginklai, 
-- pabrėžo kardinolas Rosts, 
atidarydamas šią konferen
ciją. Konferencijos dalyviai 
savo kalbose aiškino, kad 
bažnyčia privalanti priimti 
ateizmo iššūkį ir kovoti prieš 
jį visomis jai prieinamomis 
priemonėmis. Šioje konferen
cijoje neapsieita ir be piktų, 
šmeižikiškų išpuolių prieš 
ateizmą. Pavyzdžiui, teologas 
Augostas del Noče tvirtino,

RAMUTĖ GIRKONTAITĖ

ATSIMINK MANE
Leidžiasi saulė
j Žemaitijos baltus rugius.
Toje šviesoj^ kaip sieloj gyvensi, 
mano sapno mažas kolibri.
Iš nakties — 
lyg sietuvos juodo lango 
žiūrės lik motinos veidas. 
Taip suskausta kojose 
tos žemės supimas.
Alksnio plazdanti bure, 
atsimink mane bent lietumi.
Leidžiasi saulė
Į Žemaitijos baltus rugius, 
tokius baltus — kaip vienuma.
Iš ko šitos gėlės 
prie motinos veido?
Iš tavo kalbos ir kvėpavimo, 
iš tavo auksinio miego 
baltuos rugiuos, 
mažas vaike kolibrio sparneliais?
Leidžiasi saulė.
Lyja i vaikišką delną po alksnio

bure..

JONAS STRIELKŪNAS 
f

KLAUSIMAI

Koks amžius buvo, kada jie praėjo? 
Ir kas jie patys buvo tuo melu? 
Kariai? Medžiokliai? Elgetos aklieji? 
Kodėl jų pėdas iki šiol juntu?

Ar buvo čia tada nors rėžis javo?
Ar švietė žiburėliai iš trobų?
Iš kur jie spalio šunkeliais keliavo? 
Iš šventės? Iš nelaisvės? Iš kapų?

Ką sakė jiems tie ūkanoti kloniai? 
Kaip jie vadino tas upes, miškus? 
Ką nešėsi jie toj sunkioj kelionėj? 
Nukautus žvėris? Mirusius vaikus?

Kaip meldės jie? Kaip jie nuo priešų 
gynės?

Ar jautė, kur galų gale nueis?
Ar esame mes tos pačios tėvynės?
Ar gailina šnekėtis su jais?

kad nesulaikomas ateizmo 
plitimas „veda pasauli prie 
katastrofos".

Ypač didelj nerimą Vatika
ne kėlia katalikų bažnyčios 
situacija ir jos ateities per
spektyvos Europoje, kurioje 
krikščionybė buvo įleidusi gi
liausias šaknis ir daugelį am
žių vaidino dominuojantį 
vaidmenį šio žemyno gyveni
me. Europos kultūra po Pran
cūzijos revoliucijos, — rašo 
Vatikano laikraštis, —- „da
rėsi vis labiau sekuliarizuo
ta, o kai kuriose tautose aiš
kiai ateistinė. Dievas pamažu 
išnyko iš visų visuomenės 
kultūros apraiškų: iš filosofi
jos ir politikos, literatūros ir 
meno, moralės ir teisės, mu
zikos ir teatro, mokyklos ir 
darbo; prieita iki to, kad kai 
kurie keistuoliai pradėjo gal
voti, jog reikia pašalinti die
vą net ir iš teologijos" 
(„L'Osservatore Romano", 
1981.1.24.).

IDEOLOGINĖS KOVOS FRONTUOSE ----------------------------

ŠIUOLAIKINIO munio STBATE6IJA: 
KRIKŠČIONIŠKASIS EKCIKMIIZMIS
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Pačių Vatikano oficialių 
įstaigų liudijimu daugelis Va
karu Europos gyventojų žiūri 
i bažnyčią ne tik abejingai, 
bet net ir priešiškai. Prieš 
kurį laiką netikinčiųjų rei
kalu sekretoriato periodinis 
leidinys „Ateizmo e dialogo" 
(1974 m., Nr. 2) paskelbė 
straipsnį, kuriame konstatuo
jama, kad tarp Vakarų Euro
pos darbininkų, inteligentų, o 
ypač studentų, plinta nuomo
nė, jog „religija yra susveti
mėjimo šaltinis ir revoliuci
jos trukdytoja", o „bažnyčia 

kapitalizmo natūrali sąjun
gininkė", Vakarų Europos 
žmogus, - - toliau pažymima 
šiame straipsnyje, — žiūri į 
bažnyčią kaip į „dogmatinį ir 
autoritunnk.organizmą", kuris 
tvirtai laikosi „sęnų, tradici
nių pozicijų" ir „nesugeba 
suprasti naujų laikų bei pri
sitaikyti prie šiuolaikinio pa
saulio reikalavimų".

Panašios pažiūros plinta ne 
tik Vakarų Europoje. Tai ži
nodami, Vatikano vadovau
jantys sluoksniai laiko labai 
svarbiu strateginiu uždaviniu 
pakelti bažnyčios prestižą ak
tyviau atsiliepiant į opiausias 
musų epochos socialines pro
blemas. Būtinumą priartinti 
bažnyčią prie mūsų epochos 
iškėlė, kaip žinoma, Antrasis 
Vatikano susirinkimas (1962 

1965 m.), kurio dokumen
tuose nurodoma, kad „bažny
čia privalo ištirti laiko ženk
lus", t. y. „pažinti ir suvokti 
pasaulį, kuriame gyvename, 
jo lūkesčius, sickfYną ir daž
nai dramatišką jo pobūdį".

Patvirtindamas šią strategi
nę liniją, popiežius Povilas 
VI 1975 m. paskelbė progra
mini dokumentą — apaštališ
ką ekshortaciją „Evangelii 
nuntiandi", kurioje nurodė: 
bažnyčia, skelbdama Evange
liją, turi reikalą ne su abst
rakčiu žmogumi, o su žmo
gumi, kurį veikia įvairūs eko
nominiai ir socialiniai veiks
niai, todėl bažnyčia, vykdy
dama savo evangelinę misi
ją, negali nesidomėti proble
momis, kurios jaudina šiuo
laikinį žmogų. Dabartinis po
piežius Jonas Povilas II pa
brėžia, kad bažnyčia laiko 

savo pareiga padėti mūsų 
laikų žmonėms įgyvendinti 
socialinį teisingumą ir pa
siekti, kad pasaulis taptų ge
resnis ir žmoniškesnis.

Bet juk dar taip neseniai 
bažnyčia skelbė, kad geram 
katalilftii nedera per daug 
rūpintis žemiškais reikalais. 
„Dievas juk sukūrė žmogų ne 
šiems nykstamiesiems ir eina
miesiems dalykams, bet dan
gui ir amžinybei. Žemę gi da
vė kaip ištrėmimo vietą, o ne 
kaip pastovią būstinę", — 
skaitome enciklikoje „Rerum 
novarum" — šiame progra
miniame Vatikano dokumen
te, kuriame popiežius Leonas 
XIII išdėstė bažnyčios socia
linės doktrinos pagrindus.

Skleisdama šias idėjas, skie
pydama jas jaunimui, bažny
čia faktiškai padėjo buržuazi
jai slopinti darbo žmonių kla
sinę sąmonę, jų socialinį ak
tyvumą. Tačiau šiandien, kai 
kapitalistinį pasaulį drasko 

aštriausi prieštaravimai ir gi
lėja revoliuciniai procesai, 
tikinčiųjų masės nėra linku
sios pasyviai laukti „dangaus 
karalystės", jos vis plačiau 
įsitraukia į klasių kovą, da
lyvauja pažangiuose visuo
meniniuose judėjimuose, ko
vojančiuose prieš socialinę 
priespaudą, už taiką ir socia
linį teisingumą. Kaip pažy
mima tarptautinių komunis
tų forumų dokumentuose, 
rimtai paaštrėjus kapitalizmo 
socialiniams prieštaravimams, 
tikinčiųjų masės vis daugiau 
linksta bendradarbiauti su ko
munistais ir tampa aktyvia 
antiimperialistinės kovos ir 
socialinių pertvarkymų jėga.

Šių gilių poslinkių negali 
ignoruoti šiuolaikinis, Vatika
nas. Jo pastangas aktyviau 
atsiliepti į aktualias epochos 
problemas būtų sunku vertin
ti vienareikšmiškai. Komunis
tai, suprasdami ir remdami 
visas organizacijas bei parti
jas, siekiančias užkirsti kelią 
karui, teigiamai vertina Vati
kano vadovų akcijas už tal
kos stiprinimą, tarptautinio 
įtempimo mažinimą ir nusi
ginklavimą.

Tačiau reikia turėti galvo
je lai, kad Vatikanas, aktua
lindamas savo socialines kon
cepcijas, siekia ne vien tik 
pakelti bažnyčios prestižą. 
Pastaruoju metu katalikų 
spauda vis dažniau su dide
liu nerimu rašo apie stiprė
jančią marksizmo socialinių 
ir politinių koncepcijų įtaką 
tikintiesiems. „Prie įstabiau
siu mūsų laikų reiškinių, — 
rašo artimas Vatikano oficia
liems sluoksniams jėzuitų žur
nalas, — reikia, be abejo, pri
skirti marksizmo prasiskver
bimą į plačius katalikiško pa
saulio sluoksnius" („La Cb 
vilta Cattolica", 1976.1.17.).

Tokiu būdu, vadovaujantys 
bažnyčios veikėjai ir ideolo
gai iš esmės pripažįsta, kad 
galutinai sužlugo Vatikano 
pastangos visiškai izoliuoti 
tikinčiųjų mases nuo mark
sistinių idėjų įtakos taikant 
draudimų, grasinimų ir bau
ginimų metodus. Todėl Vati
kanas keičia kovos prieš 
marksizmą strategiją irtakti- 

ką: dabar bandoma neutrali
zuoti marksistinių idėjų įtaką 
priešpastatant marksizmui va
dinamąją krikščionišką alter
natyvą. Krikščionys neturi 
leisti, kad marksistams pri
klausytų iniciatyva realizuo
jant socialinį teisingumą, — 
rašo Italijos episkopato orga
nas „Avvenire" (1976.1.14.). 
Kapitalizmo socialinių ydų 
kritika, kuri pastaruoju metu 
dažniau pastebima bažnyčios 
vadovų pasisakymuose, yra 
susijusi su Vatikano pastan
gomis susilpninti marksizmo- 
leninizmo idėjų patrauklumą 
ir pagrįsti bažnyčios preten
zijas būti dvasiniu žmonijos 
vadovu.

Būdingas šiuolaikiniam ka
pitalizmui socialines ir mora
lines ydas dažnai kritikuoja 
ir popiežius Jonas Povilas II. 
Jis ragina krikščionis „kurti 
teisingesnį pasaulį". Šiuose 
aukščiausio bažnyčios vado
vo pasisakymuose savaip at- 

sispindi tikinčiųjų masių pa
žangūs lūkesčiai. Tačiau šie 
pasisakymai nemobilizuoja 
mąslu į kovą už revoliucini 
kapitalizmo likvidavimą, Prie
šingai, popiežius ir kiti baž
nytiniai vadovai savo kalbo
se nuolat smerkia marksisti
nes klasių kovos ir revoliu
cijos koncepcijas, t. y. moks
liškai pagrįstas gaires, nuro
dančias darbo žmonių ma
sėms tikrąjį kelią, kaip lik
viduoti socialinę priespaudą 
ir kapitalistinį išnaudojimą.

Dar daugiau. Socialinės 
ydos ir piktžaizdės, -- tvirti
na Vatikano ideologai, — yra 
globalinis mūsų epochos reiš
kinys, o jų svarbiausias šalti
nis esąs... ateizmas, materia
listinė civilizacija. Socialinės 
blogybės, —- rašo Vatikano 
laikraštis, --- „pasireiškia įvai
riomis formomis beveik viso
se pasaulio šalyse ir sistemo
se" („L'Osservatore Romano", 
1980.XII.27—28.). Šių blogy
bių šaknys, tvirtina laikraš
tis, glūdi praktiniame ir ideo
loginiame materializme. Anot 
Jono Povilo II, abi sistemos 
— „kapitalizmas ir marksisti
nis komunizmas".— reikalau
ja esminių pertvarkymų.

I lokio „pertvarkytojo" bei 
socialinio gyvenimo „tobu
lintojo" vaidmenį kaip tik ir 
pretenduoja bažnyčia. „Baž
nyčia užima ypatingą strate
ginę padėtį kovoję už teisin
gumą ir pažangą. Jos nalsą 
galima išgirsti visuose kon
tinentuose", -••• pabrėžia Va
tikano laikraštis („L'Osserva
tore Romano", 1980.XII.25.). 
Bažnyčia, aiškina Jonas Po
vilas II, nesiūlo konkrečių 
visuomeninės santvarkos mo
delių, , bet ji nurodo kelią, 
kaip įgyvendinti socialinį tei
singumą.

Koks gi yra šis kelias? 
„Tikrąjį socialinį teisingumą 
galima įgyvendinti, — atsa
ko Vatikano laikraštis, — 
tiktai, vadovaujantis Evange
lijos, krikščioniškos antropo
logijos ir bažnyčios sociali
niu enciklikų principals" 
(„L'Osservatore Romano", 
1980.VIII.4—5.).

Bet juk bažnyčia jau dau

gelį šimtmečių skelbia Evan
geliją, tačiau visai nesutruk
dė bažnytinėms institucijoms 
glaudžiai bendradarbiauti su 
viešpataujančiomis išnaudoto
ju klasėmis kaip feodalinėje, 
taip ir kapitalistinėje visuo
menėje, ir net su pačiais re
akcingiausiais kapitalistinių 
šalių režimais (fašistinėmis 
bei militaristinėmis diktatūro
mis), o bažnyčios socialines 
enciklikos, skelbusios priva
tinės nuosavybės neliečiamu
mą ir smerkusios klasių kovą 
bei revoliucinius judėjimus, 
faktiškai padėjo stiprinti ka
pitalizmą. Savo socialinėje 
enciklikoje („Quadrage.simo 
anno") popiežius Pijus XI tie
siog tvirtino, kad kapitalisti
nė sistema „savo prigimtimi 
nėra žalinga", ji darosi blo
ga lik tada, „kai iškrypsta iš 
normalių vėžių". Visos be 
išimties bažnyčios socialines 
enciklikos, kad ir kaip jos 
bekritikuotų kapitalizmo so
cialines ydas, skiepija ma
sėms reformistines iliuzijas, 
kad esą socialinį teisingumą 
galima įgyvendinti „patai
sant kapitalistinę sistemą".

Taigi čia paminėti Vatika
no spaudos pasisakymai aki
vaizdžiai liudija, kad ir šian
dien bažnyčia siūlo tikintie
siems reformistinį kelią. Be
je, Vatikano spaudos liudiji
mu, dabartinis popiežius, 
kaip ir jo pirmtakai, mano, 
kad socialinės reformos yra 
„vienintelis kelias pašalinti 
revoliucijos grėsmę" („L'Os
servatore Romano", 1980.XI. 
15.).

Paminėtinas dar vienas, ga
na esminis šiuolaikinio Vati
kano ideologinės stiategijos 
aspektas. Bažnytinė propa
ganda dažnai pabrėžia, kad 
krikščionybė stovinti aukščiau 
visų ideologijų ir jų savitar
pio kovos. Pagrindinė ideolo
ginė kova, kurioje sprendžia
ma mūsų ateitis, rašo kardi
nolas Kolombas, vyksta tarp 
„krikščioniškos ir sekuliari
zuotos antropologijos", t. y. 
tarp krikščioniškosios ir ne
krikščioniškosios žmogaus 
koncepcijų. Tvirtindamas, kad 
tik krikščionybė galinti „su
teikti žmogui absoliučią ver
tę ir nepriklausomybę", kar
dinolas atmeta ir liberalizmą, 
ir marksizmą. Artimas Vati
kano sluoksniams katalikų so
ciologas Renė Kostas, komen
tuodamas popiežiaus encikli
ką ,,Dives in Misericordia", 
pažymi, kad evangelinė kri
tika yra nukreipta prieš 
„abi ideologijas, dabar domi
nuojančias industrinėje vi
suomenėje: komunizmą ir li
beralinę ideologiją".

Tačiau ši kai kurių autorių 
pavadinta „trečiosios pozici
jos" strategija iš esmės yra 
nukreipia prieš mokslinį ko
munizmą. Pastaraisiais metais 
Vatikano spaudoje pasirodė 
straipsnių, kuriuose ban
doma diskredituoti komuniz
mą skelbiant, kad ateistine 
pasaulėžiūra ir pastangos su
kurti naują, teisingesnę visuo
meninę santvarką be dievo 
pagalbos neišvengiamai veda 
į totalitarizmą, kuris visiškai 
sukausto ir pavergia žmogaus 
asmenybę. Panašūs antikomu
nistiniai išpuoliai dažnėja. Tai 
rodo, kad, aštrėjant ideologi
nei kovai tarp kapitalizmo ir 
socializmo, stiprėjant tarptau
tiniu antikomunistinių centrų 
puolimui prieš socializmą, 
bažnytinės hierarchijos viršū
nėse taip pat aktyvėja ultra- 
dešinieji klerikaliniai elemen
tai, kurie norėtų vėl atgaivin
ti karingojo antikomunizmo 
atmosferą, viešpatavusią Va
tikane „šaltojo karo" metais.

Vladas NIUNKA
“Tiesa”, birželio 6 d.

ALGIRDAS VERBA

Gimtinės dangūs būtini abu.
Abudu — pripilti žvaigždėto žvyro. 
Užverst į vieną galvą po darbų, 
J kitą — jau pati galva nusvyra

Nuo Žemaitijos rentinio apleisto, 
Kur gaivalai, kur liulanti gelmė. 
Ir man nebesumot, katra apvaizda 
Su chorais angelų sutiks mahe...

Tik knarkia tyliai mano sesės — 
varlės,

Tik išsiardo ratilais žvaigždė.
Iš kur tas balsas: vargšas terliau, 
Dviejų bedugnių kūniška jungtie...

Iš atminties per pragarišką karštį 
Tarsi žirgai iš stainių — padrikai 
Ir viską trypdami, pasiuto veržtis 
Jau sudūlėję, pamiršti daiktai.

v

Pakilt, ištirpt, išnykt, išeit išeiti 
Birželio kvepiančioj nakty.
Raudojo mano siela lyg mergaitė 
Su ašaromis — aš pati...

Kunigas it "Cukrinių i 
runkelių"

Iš spaudos išėjo J. Baltušio | 
raštų pirmasis tomas ir pir
majame jo apsakyme “Cukri
niai runkeliai” (1934 m.) yra 
nupieštas godaus, sukto, be
širdžio, kerštingo, klebono 
Vaišnoro portretas. Jis juo 
labiau įsimintinas, kad jį 
matome savo aukomis pasi
rinkus vargingiausias Var
niškės kaimo gyventojas — 
našlę Kirdienę ir jos 15-16 
metų dukterį Liuciją. Už 
gudriai pažadėtus tūkstantį 
ir du šimtus klebonas prie 
savo žemės prisiplakė Kirdų 
sklypą. Pagaliau Kirdienė 
priversta pasisiūti krepšį ir 
išeiti elgetauti. Neišgyveno 
kunigo rojuje ir Liucija. Ji 
pabėga. Apie tai klebonui 
pranešusi Kirdienė išgirdo iš 
jo:

— Kaip tai išėjo? Pats 
linamynis, o ji išėjo. Kas čia 
dirbs viską? Juk aš samdinę 
mergą išvariau dėl jos.

Arba štai kiti Vaišnoro 
žodžiai:

— Tai šitokia jūsų padėka, 
motin! Priglaudžiau, sušel
piau, duonos gabalą daviau, 
o jūs man? Jeigu šitaip, tai ir 
tu išeik iš špitolės! Man 
nereikia jūsų nė vienos!

Negražus, bjaurus, didžiai 
buožiškas, nešventeiviškai 
nusikalstamas žmogiškumui 
Vaišnoro portretas, o visgi 
kažkodėl kaimo žmonės tikė
jo jam. Juk ne kas kitas, o ir 
pati Kirdienė savo dukrai 
dažnai kalbėjusi:

— Klebonėlis blogo mums 
nelinkės, jis geriau žino.

Arba pačiam klebonui:
— Tikru tėvu taip netikė

čiau, kaip tamsta, kunigė
li .. .

O dabar galvoju, kad neat
sitiktinai išeivijos kunigija, 
kurią girdėjau, sudaro apie 
600 dievo pasiuntinių žemėje 
taip labai gailisi senosios 
Lietuvos. Kaip nesigailėsi, 
jeigu ji jiems iš tikrųjų 
dosniai teikė kirdienių, jeigu 
ji joje turėjo ne tik dievą, 
bet ir nemažai turtų, su
kauptų išnaudojimu. P. K.

“Gimtasis kraštas” rašo:II

PAŽANGŪS UŽSIENIO 
LIETUVIU VEIKĖJAI 
GIMTINĖJE

Vis daugiau pažangiųjų 
tautiečių atvyksta j gimtinę 
susipažinti su Tarybų Lietu
vos gyvenimu. Kaip jau buvo 
pranešta, respublikoje vieši 
žymus pažangiųjų JAV lietu
vių veikėjas, Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikėjas, 
“Laisvės” bendroves direkto
rių tarybos pirmininkas Povi
las Venta. Šiomis dienomis į 
tėvų žemę atvyko žinomi 
pažangiųjų JAV lietuvių vei
kėjai, “Laisvės” laikraščio 
administratorė, Lietuvos 
TSR nusipelniusi kultūros 
veikėja Ieva Mizarienė ir 
“Vilnies” laikraščio vyriausis 
redaktorius, Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikėjas 
Jonas Stanislovas Jokubka.

Birželio 18 d. su I. Mizarie- 
ne ir J. S. Jokubka susitiko 
Lietuvos KP Centro Komite
to pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas A. 
Barkauskas ir Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirminin
kas R. Songaila. Pokalbio 
metu svečiai iš JAV buvo 
supažindinti su Tarybų Lie
tuvos ekonomikos, mokslo, 
kultūros laimėjimais, su dide
liais uždaviniais, iškilusiais 
respublikos partinei organi
zacijai, visiems darbo žmo
nėms, įgyvendinant TSKP 
XXVI suvažiavimo nutari
mus. Svečiams buvo papasa
kota apie respublikos liaudies 
ūkio ir kultūros vystymo 
vienuoliktajame penkmetyje 
perspektyvas. Buvo pažymė-

Kruvinos riaušės 
Liverpooly
Liverpool. — Britų policija, 

kuri anksčiau ašarines dujas 
naudodavo tiktai Šiaurinėje 
Airijoje, dabar pirmą sykį 
Anglijos istorijoje jas panau
dojo ir prieš savo piliečius. 
Pereitą savaitgalį čia prasi
dėjo didelės riaušės, kurių 
metu sužeista daug jaunų 
juodukų ir juos sustabdyti 
bandžiusių policininkų.

Liverpoolio neramumai 
prasidėjo po to, kai prieš dvi 
dienas Londone buvo susirė
mę baltieji su tenai gyvenan
čiais indais ir pakistaniečiais. 
Sakoma, kad tas riaušes iš
provokavę baltieji, priklau
santys neonacių partijai, Na
tional Front.

Viską naikindami ir degin
dami, riaušininkai Liverpooly 
reikalauja darbo. Nors kai 
kurie policijos pareigūnai 
tvirtino, jog tų riaušininkų 
tarpe esama daug “chuliga
nų”, bet parlamento narys 
Enoch Powell sako, kad tai 
dar tik pradžia to, kas gali 
įvykti vėliau. Jis jau 13 metų 
darbuojasi už tai, kad tie 
imigrantai būtų sugrąžinti į 
savo kilmės kraštą.

Šios riaušės laikomos di
džiausiomis Anglijos istorijo
je. Kai kurie valdžios parei
gūnai jas vadina “vargšų 
sukilimu”.

Belfast. — Britų valdžia 
sutiko leisti katalikų sudary
tai delegacijai aplankyti 
Maze kalėjime laikomus airių 
laisvės kovotojus ir tarpinin
kauti dėl jų bado streiko 
nutraukimo. Norima surasti 
formulę, kuri būtų priimta 
abiem pusėm. Kaliniai reika
lauja politinio statuso, o val
džia spiriasi. Tikimasi, kad 
bus prieita tam tikro kompro
miso.

GĖLĖS |R ffclUKSMAS

Amerikiečių mokslininkai at
rado, kad triukšmas 47% iš
lėtins gėlių augitną. Viena gė
le buvo bandoma 100 dB 
triukšmu; apytikriai tokį triukš
mu kelia netoli pradundantis 
traukinys. Po 10 dienų gėla 
nuvyto.

tas JAV pažangiųjų lietuvių 
laikraščių “Laisvė” ir “Vilnis” 
indėlis į kovą už taiką, ben
dradarbiavimo ir tautų savi
tarpio supratimo stiprinimą.

I. Mizarienė ir J. S. Jokub
ka papasakojo ąpie pažangių
jų JAV jėgų, tarp jų pažan
giosios lietuvių išeivijos bei 
jos organizacijų, pastangas 
kovoje už socialinę pažangą, 
taiką, valstybių ir tautų ben
dradarbiavimą. Jie pabrėžė, 
kad lietuvių pažangiosios or
ganizacijos Jungtinėse Val
stijose siekia kuo plačiau 
propaguoti Tarybų Lietuvos 
laimėjimus, supažindinti vi
suomenę su Tarybų Sąjungos 
vidaus ir užsienio politika. 
Svečiai perdavė nuoširdžiau
sius pažangiųjų Amerikos lie
tuvių linkėjimu^ Tarybų Lie
tuvos darbo žmonėms, padė
kojo už galimybę susipažinti 
su gimtuoju kraštu.

Pokalbyje dalyvavo Lietu
vos KP CK sekretorius L. 
Šepetys, CK užsienio ryšių 
skyriaus vedėjas F. Strumi
las, Lietuvos T 
reikalų ministrą^ 
čius, “Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirįnininkas P. 
Petronis, Lietuvos TSR žur
nalistų sąjungas valdybos 
pirmininkas, “Tiesos 
raščio redaktorius A. Laurin- 
čiukas, kiti atsakingi darbuo
tojai, žurnalistai.

SR užsienio
V. Zenkevi-

laik-

MOKSLO
IR TECHNIKOS 
TEATRAS

Londone įsteigtas teatras, 
kuriame bus slatbmos komedi
jos vien tik mokslo ir techni
kos temomis. Jai įvyko spek
taklių apie mikroelektroniką, 
genetinę inžineriją ir bran
duolinę energetiką premjeros.
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Brooklyn© tiltas, nesulaukęs Ar iis mus 9'rdite?
100 metų, braška

WT ' • * Wjj .4^

Vargšas tas Brooklyno tiltas. Savo laiku buvęs technikos 
pažiba ir 1984 metais besiruošiantis paminėti savo 100 metų 
sukaktį, dabar pradėjo braškėti. Pereitą savaitę krisdamas 
metalinis kabelis pataikė į pėsčiųjų taku einantį japoną 
fotografą Akira Arini ir jį sunkiai sužeidė. Nuvežtas į 
ligoninę, žmogus pasimirė. New Yorko miestas yra 
paskyręs $115 milijonų šito it kitų tiltų remontui. Darbai 
žada užtrukti apie 10 metų.

New York. — Gus Hall, 
i JAV Komunistų partijos gen. 
i sekr. Daily World laikraštyje 
I analizuoja padėtį Lenkijoje, 
i Jis rašo, kad JAV korporaci
jų ir ČIA gobšumas nesustoja 
vien ties politine veikla. Jie 
laiko Lenkiją prietilčiu į kitas 
socialistines šalis. Jie siekia 
sunaikinti Lenkiją, kuri geo
grafiškai yra socialistinės 
tautų bendruomenės širdyje. 
Jie nori ten sunaikinti socia
lizmą, kad paskui imtų jį 
naikinti ir kitur.

Neįmanoma galvoti, kad ; 
Vakarų pasaulio žmonės iš i 
buržuazinės propagandos ru
porų nebūtų girdėję apie 
vadinamąją “geležinę uždan
gą”, kuri anot jos, atskiria 
socialistinių šalių — ir ypa
tingai Tarybų Sąjungos — 
gyventojus nuo viso to, kas 
vyksta Vakaruose, Apie to
kia “geležinę uždangą” jau 
tiek ir tiek prišnekėta, prira
šyta, prilinksniuota, kad iš 
tikrųjų įtarti, jog kapitalo 
šalyse yra bent vienas kitas 
gyventojas to negirdėjęs, 
mums tiesiog atrodo labai 
nerimta.

Tačiau štai ką sužinojau. 
Pasirodo, kad, pavyzdžiui, 
JAV ir Kanados šiaurės gy
ventojai praktiškai neturi 
galimybių klausyti laidų iš 
užsienio, kadangi radijo 
technikos monopolijos spe
cializuojasi radijo imtuvų ga
myboje, kurie turi tik viduti
nių ir ultratrumpųjų bangų 
diapazonus. Na, o kodėl gi 
nėra trumpųjų bangų diapa
zono? Kodėl būtent nėra to 
bangų diapazono, per kur 
girdimos kitos šalys, kiti 
žemynai?

Manau, kad to kažkuo kitu 
nepaaiškinsi, o tik ta “geleži
ne uždanga” kuri, kaip, rodo 
šis konkretus faktas, dirba ir 
yra nuleista JAV ir Kanado
je. Atsitiktinumo čia jokio!

JAV Komunistų partijos gen. sekr. Gus Hali priima dovaną 
iš Young Workers Liberation League tautinio komiteto 
narių. Ta organizacija New Yorke birželio 26-29 dienomis 
turėjo savo konvenciją. Šalia amerikiečių, dalyvavo svečiai 
iš 15 kraštų. Gus Hali pasveikino konvenciją ir pasakė 
turiningą kalbą, pabrėždamas, kad šioji generacija esanti 
pirmoji kapitalistinėje sistemoje, kuriai graso ekonominis ir 
socialinis akligatvis.

AFL-CIO ruošia demonstracijas
New York. — 16 milijonų j stracijoje. Manoma, kad pri- 

unijų narių atstovaujanti sijungs apie šimtas tokių 
AFL-CIO federacija paskel- ; organizacijų.
bė, kad rugsėjo 19 d., šešta- “Solidarumo diena’’, kaip 

vadinamas šis protestas, išei-dienį, organizuojamos de
monstracijos Washingtone, na prieš prez. Reagano admi- 
Tikslas — protestuoti prieš nistracijos apkarpymą fondų 
blogėjančias ekonomines są
lygas Amerikoje.

Federacijos prezidentas, 
Lane Kirkland paskyrė John 
Perkins koordinuoti demon-, 
stacijos reikalus. Savo atsi-; 
šaukime federacijos vykdo- j 
masis komitetas kviečia ir 
kitas organizacijas, kurios 
pritaria, dalyvauti demon-'

gyvybinėms socialinėms pro
gramoms.

Raginkite savo 
pažįstamus prenu
meruoti "Laisvę"

BRIEFS

and 
the 
the 
the

Around the country speak
ers called 
mobilizatio 
has not yet

Šitaip daroma, kad žmonės 
būtų atstumti nuo informaci
jos iš socialistinio pasaulio, 
kad kuo mažiau ar ir nieko 
nežinotų apie žmonių gyveni
mą socializmo šalyse, paga
liau, kad būtų netrukdomai 
veikiami tik buržuazinės 
ideologijos. O radijas mūsų 
epochoje visgi yra RADIJAS 
ir informacija per ją žmogų 
lydi kiekviename žingsnyje.

Norėtųsi paklausti: ar jūs 
mus girdite? Ir savo ruožtu 
pasakyti, kad mes, Tarybų 
Lietuvoje, jus girdime. Žino
ma, trumpųjų radijo bangų 
diapazone. P. K.

* * *

New York. — Miesto Tary
ba išleido įstatymą, pagal 
kurį kiekviename apartamen
te ir viešbučio kambaryje 
būtų įrengtas dūmų detekto
rius. To paties bus reikalau
jama ir vienos bei dviejų 
šeimynų namuose, kurie bus 
statomi po 1982 m. sausio 1,

LIETUVOJE MIRĖ 
KOMP. PROF. JUOZAS KAROSAS

S. m. birželio 6 d. mirė 
Lietuvos TSR liaudies artis
tas, LTSR valstybinės premi
jos laureatas, profesorius, 
kompozitorius Juozas Karo
sas.

J. Karosas gimė 1890 m. 
liepos 16 d. Anykščių rajono 
Spraguičio kaime, valstiečių 
šeimoje. Gimtuosiuose na
muose buvo mėgiama muzi
ka, liaudies daina. Lemiamą 
įtaką pasirenkant muziko 
profesionalo kelią jam pada
rė kompozitorius Juozas 
Gruodis, pakvietęs jaunuolį 
mokytis muzikos.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais pasitraukęs į Rusijos 
gilumą, J. Karosas Maskvo
je dainavo choro kapeloje, 
su koncertais apkeliavo dau
gelį Rusijos miestų, dėstė mu
ziką, organizavo chorus. Su 
vienu iš jų, paruošęs specia
lią programą, jis dalyvavo 
iškilmingame Spalio revoliu
cijos pirmųjų metinių minė
jime.

pėdą okupavus hitlerinin
kams, muzikos mokykla bu
vo perkelta į Šiaulius, ir J. 
Karosas toliau įai vadovavo.

Išvadavus Tarybų Lietuvą 
iš vokiškųjų okupantų, J. Ka
rosas vėl dirbo Klaipėdoje 
muzikos mokyklos direkto
rium ir pedagogu, vėliau 
Valstybinėje konservatorijoje

Tolimos 
saviveiklininkų 

kelionės

iš-

Rygos konservatoriją, mokė
si vargonavimo, dirigavimo 
ir kompozicijos, o nuo 1930 
m. Kaune dirigavo chorams, 
buvo pirmasis Kauno radio
fono simfoninio orkestro di
rigentas.

1937 m. J. Karosas paski
riamas Klaipėdos muzikos 
mokyklos direktoriumi. Klai-

P. GRIŠKEVIČIUS, 
L. DIRŽINSKAITE,
J. ČIURLIONYTĖ,
J. JUZELIŪNAS. J. KARNA VlClUS. K. KAVECKAS, A.
V. LAURUSAS, V. NOREIKA, A. RACIONAS, S. SONDECKIS, S. SlMKUS, D. TRIN
KŪNAS, S. VAINIŪNAS, H. ZABULIS

J. Karoso nuopelnai 
Lietuvos chorinei 

Daugelis buvusių 
mokinių šian-

gavimą.
Dideli 

Tarybų 
kultūrai, 
profesoriaus
dien yra žinomų respublikos 
chorų vadovai. Jis buvo be
veik visų Respublikinių dai
nų švenčių vyriausiasis diri
gentas, tų švenčių repertua-

A. BARKAUSKAS, R. SONGAILA, 
E. MIEŽELAITIS, A. CESNAVlClUS, E. 
J. DOMARKAS, J, GAUDRIMAS, A.

re nuolat skambėjo jo dai
nos.

Reikšmingas yra J. Karoso 
indėlis į lietuvių muzikinę 
kūrybą. Pagrindinę ir di
džiausią J. Karoso kūrybos 
dalį sudaro kūriniai, sukurti 
Tarybų valdžios metais.

Plati buvo J. Karoso visuo
meninė veikla. Jis buvo visų 
svarbiausių Kompozitorių są
jungos renginių, koncertų, 
susitikimų su klausytojais 
aktyvus dalyvis. Ilgus metus 
jis ėjo LTSR kompozitorių 
sąjungos revizijos komisijos 
pirmininko pareigas. Jauno
sios kartos auklėjimui dide
lės reikšmės turi jo knyga 
„Nueitas kelias".

Komunistų partija ir Tary
binė vyriausybė aukštai 
įvertino J. Karoso nuopelnus. 
Jam buvo suteiktas LTSR nu
sipelniusio meno veikėjo ir 
LTSR liaudies artisto garbės 
vardas.“ Jis apdovanotas Tau
tų draugystės ir „Garbės 
ženklo" ordinais bei’ meda
liais, LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo garbės 
raštais.

Prasmingas J. Karoso gy
venimas, įvairialypė muzikinė 
veikla ir kūryba yra neatsie
jama Tarybų Lietuvos muzi
kinės 
rūs
mūsų ir ateinančių kartų at-

Gastrolių į Kubą buvo 
vykęs liaudies kolektyvas 
miesto prekybos valdybos 
choras “Volungė”. Laisvės 
saloje jis surengė dešimtis 
koncertų, pabuvojo daugely
je šios šalies miestų ir gy
venviečių. Saviveiklininkų 
repertuare, su kuriuo susipa
žino Kubos klausytojai, — 
lietuvių liaudies dainos, tary
binių ir užsienio klasikų kūri
niai.

Gražinos Viržonienės vado
vaujami saviveiklininkai šie
met pažymės choro gyvavi
mo dvidešimtmetį. Per tą 
laikotarpį kolektyvas aplan
kė daugelį Lietuvos vietų, 
dalyvavo visose respubliki
nėse dainų šventėse.

Saviveiklinis menas vis la
biau prilygsta profesionalių 
atlikėjų lygiui. Neatsitiktinai 
vis daugiau saviveiklinių ko- 

• lektyvų iš Panevėžio pagal 
kultūrinių mainų su užsienio 

I šalimis programą pakviečia
ma gastrolėms. Darbo rau
donosios vėliavos ordino 
“Ekrano” gamyklos, Van
dens ūkio projektavimo in
stituto Panevėžio skyriaus 
estradiniai ansambliai, mies
to kultūros namų lėlių liau
dies teatras su savo progra
momis pabuvojo Anglijoje, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje, 
Vokietijos Demokratinėje 

i Respublikoje ir kitose sve
čiose šalyse. A. Ambraška

or an emergency 
•n such as there 
been.* ♦

Doug Walgren, Chairman, 
House Subcommittee on Sci
ence, Research and Techno
logy says in his letter to the 
editor of 
Times:

The New York

the chaos caused

programs. Many

I appreciated the Times’s 
coverage of 
by the Administration’s sud
den budget cuts in internatio
nal science
in Congress share this con
cern. Cooperative efforts in 
space, dim 
ment have 
bridges with the rest of the 
world, applying the best 
scientific minds to economi
cally solve 
problems.

We will 
build Congressional support 
for the notion that small 
dollar savings targeted in 
this area are not worth the 
disruption 
relationships and the loss to 
the world’s Economy.

ate and environ- 
! been our best

mankind’s basic

try our best to

in international

kultūros dalis. Jo tau- 
darbai ir vardas išliks

V. SAKALAUSKAS, L. ŠEPETYS, 
BIELINIS, 

JOZENAS, 
KLOVA,

BALSYS, 
JAKAITIS, 
KLENICKIS,

A.

to 
or 
to

a

New York. — Devyni kon- 
traktoriai, šeši vyrai ir trys 
moterys, areštuoti už vadina
mų prakaito šapų laikymą. 
Jie kaltinami, kad savo dra
bužių siuvyklose laikę apie 
400 darbininkų nežmoniškose 
sąlygose, temokėję skur
džiausią atlyginimą. Jie bus 
atitinkamai nubausti. Baus
mės siekia nuo $500 baudos 
iki metų kalėjime.

Denver. — Čia vykusioje 
72-ojoje metinėje NAACP 
konvencijoje Dr. Luther 
King našlė Coretta kvietė 
paskelbti masinę, karingą, 
bet be smurto tiesioginę akci
ją prieš prez. Reagano admi
nistracijos politiką. Ji tvirti
no, kad prezidento ekonomi
nis planas skelbia karą netur
te skendintiems negrams.

Detroit. — The United 
Automobile Workers unija, 
kuri prieš 13 metų buvo pali
kusi AFL-CIO federaciją, da
bar vėl į ją sugrįžo. Jos 
daugiau kaip milijonas narių 
įsijungs į arti 15 milijonų 
narių, turinčią federaciją. 
Tuo norima sustiprinti darbo 
žmonių pozicijas Amerikos 
pramonėje ir politikos srity
je.

Tuesday, July 21 will be 
the day when thousands of 
seniors, trade unionists 
their allies from around 
country will rally at 
Capitol steps outside
U. S. Congress to demand an 
end to all cuts in Social 
Security and other people’s 
programs. 

* * *
A week of action against 

nuclear weapons and suppor
ting creation of a nuclear-free 
zone in Northern Europe 
took place in Norway recent
ly-

The action was sponsored 
by the Norwegian “No to 
Nuclear Weapons” organiza
tion, supported by political, 
trade union, youth, women’s 
and other groups.

* * *
Most health care facilities 

in the United States are 
privately owned and medical 
care is very expensive.

Every year, thousands of 
visitors to the United States 
require emergency medical 
treatment, hospitalization 
and medical evacuation to 
their home country. Hospital 
costs can average $1,000 per 
day, Appendectomies up 
$4,000 and major illness 
injury could cost $25,000 
$50,000. * * ♦

“It is going to take
miracle to get it,” said one of 
the speakers, “but the Equal 
Rights Amendment is more 
important now than it ever 
was. If we ever had any 
illusions that we didn’t really 
need it, that it was just a 
symbol, that illusion was de
stroyed by the Supreme 
Court last week.”

On the steps of the main 
branch of the New York 
Public Library, at Fifth Ave
nue and 42nd Street, last 
week, political, show busi
ness and other celebrities 
took turns at the micro
phone. The speakers inclu
ded such longtime women’s 
rights activists as Bella S. 
Abzug, Betty Friedan, Carol 
Bellamy and Elizabeth Holtz
man.

Betty Ford, the former 
First Lady, spoke in Denver 
and her daughter, Susan 
Ford Vance, showed up in 
Washington with Alan Alda 
and Polly Bergen to demon
strate across the street from 
the White House. And there 
were demonstrations to rati
fy the Equal Rights Amend
ment other places.

My committee would ap
preciate advice from the sci
entific comitiunity about how 
to structure these programs 
to best serv e our priorities in 
a period of 
gets. The 
failure to co: 
fic and the 
munity abput the drastic 
program ch 
the cuts has
the wrong course, jeopardiz
ing our relations and our 
position abroad. I hope the 
Congress will not repeat this 
mistake in its own actions on

very tight bud- 
Administration’s 
nsult the scienti- 
diplomatic com-

inges implicit in 
set the U. S. on

roposals.
* ♦
when Amanda 

anced June 25th

V.

Amanda McKerrow

the budget p:
♦

They say 
McKerrow d 
at the Bolshoi Theater, the 
audience sunįmoned her back 
for bows at c< 
times. Miss 
17-year-old 
ton, was awarded a gold 
prize for junior women in the 
fourth Mosccw International 
Ballet Competition.*

The Ralph Bunche Insti
tute of the City University, 
which is devoted to studies of 
the role of t 
tions, annoui 
that it would give its 1981 
Peace Award to President 
Urbo Kekkon

enter stage five 
McKerrow, a 

from Washing-

he United Na- 
nced June 17

sn of Findland.
Ilse

Dr. Urho Kekkonen




