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KRISLAI
Prie didžiojo pavojaus 

slenksčio
V aržybos aukščiausiame 

laipsnyje
Labai pablogėję santykiai 
Jau turime pavyzdį 
Taikos jėgų atsakomybė

A. BIMBA
Kiekvienas geros valios 

rimtai galvojantis žmogus 
mato, kad šiandien pasaulyje 
brand uol inio gi n k la v i mosi 
varžybos yra aukščiausiame 
laipsnyje ir dar vis tebeaštrė- 
ja, vis daugiau ir daugiau 
didelių ir mažų šalių įsigyja 
šiuos baisius karo įrankius. 
Jeigu tarn nebus padarytas 
galas, užkirstas kelias, nebe
liks beginklio krašto . . .

Tiek prez. Reagan, tiek 
Kongreso dauguma nenori 
rimtai nė kalbėti apie prezi
dentų Reagano ir Brežnevo 
susitikimą paieškoti ir surasti 
būdus toms varžyboms pada
ryti galą. Juk toks Tarybų 
Sąjungos pasiūlymas šios ša
lies vadovybės rankose seniai 
gautas.

Ir iš viso, kaip žinia, šiuo 
laiku santykiai tarp šios ša
lies ir Tarybų Sąjungos yra 
labai pablogėję. Atrodo, kad 
šaltojo karo laikai vėl su 
mumis tikra to žodžio pras
me . . .

U
Palyginti mažytis branduo

liniai ginkluotas Izraelis jau 
parodė pavyzdį, kokioje pa
vojingoje gadynėje mes jau ir 
šiandien gyvename. Kaip ži
nome, aną dieną jis pasaulį 
papiktino ir nustebino, iš 
lėktuvų i griuvėsius pavers
damas didžiulę atominę jėgai
nę Irake.

□
Tik valandėlei sustokime ir 

pagalvokime, kas būtų galėję 
atsitikti, jeigu pasaulyje būtų 
buvę keli šimtai didelių ir 
mažų šalių, kurios būtų bran
duoliniais ginklais apsiginkla
vusios, jų tarpe ir tas pats 
Irakas! Jeigu jis tuo patimi 
tuojau būtų atsakęs tuo pat 
ginklu Izraeliuif . .

r—> 
ū-J

Nenoriu, kad iš mano šių 
pastabų apie šiandieninę pa
vojingą padėtį pasaulyje 
skaitytojas susidarytų įspū
dį, jog taikos šalininkams, 
žmonijai, trokštančiai ir sie
kiančiai pasaulio be ginklų ir 
karų, nebėra išeities, kad 
padėtis jau visiškai beviltiš
ka. Kaip tik priešingai: iš 
visos širdies trokštu, kad jos 
prisidėtų prie sumobilizavi- 
mo taikos jėgų šimteriopai 
padidinta energija stoti į 
kovą! į Kovą! Į Kovą! prieš 
nusiginklavimą.

Pirmoji moteris JAV 
aukščiausiajame teisme

Washington. — Prez. Rea-
■ gan liepos 7 d. pranešė, kad į 
i vakuojančią vietą, kuri atsi- 
i rado J AV Aukščiausiajame 
i Teisme, pasitraukiant teisė- 
, jui Potter Stewart, jis pasky- 
i rė Sandra Day O’Connor, 51 
| metų amžiaus teisėją iš Ari- 
’ zonos Apeliacijos Teismo.
i Tuo tarpu, kai vieni, ypač 
j moterų organizacijos, kovo- 
* jančios už moterų teises,
■ užgynė tą prezidento parinki- 
! mą, kiti — daugiausia kon- 
! servatoriai — pradėjo akciją 
' prieš tos kandidatės patvirti
nimą.

i Tačiau patys didieji kon- 
i servatoriai, kurių tarpe yra 
republikonas senatorius Bar- 

Į ry Goldwater ir kitas demo- 
i kratas, jau aiškiai pasisakė, 
Į kad jie remsią teisėjos O’Con
nor kandidatūrą. Dėl to jokių 

i abejojimų nereiškė ir Senato 
; republ ikonų lyderis Tennes- 
I see senatorius Howard Ba- 
' ker, kuris dar pridėjo, kad 
i Senato teisinio komiteto pir
mininkas sen. Strom Thur
mond iš Pietų Karolinos, 

’ užtikrinęs jį, jog jis pasiren- 
I gęs balsuoti, kai tik ateis 
laikas. Tikimasi, kad naujoji 
kandidatė į JAV Aukščiau- 

j siąjį Teismą būsianti patvir-

tinta po to, kai Senatas 
susirinks iš atostogų po rug
sėjo 9 d.

JAV ir užsienio spauda pla
čiai rašo apie naujosios kandi
datės gyvenimą, jos pasi
reiškimus pirmojoje tarnybo
je, kaip ji laikėsi įvairių 
klausimų sprendimo atvejais.

Prieš ją aiškiai stoja gru
puotės, kurios Amerikoje ko
voja prieš abortų legalizavi
mą ir prieš moterų teises. 
Žinovai tvirtina, kad naujo
sios kandidatės praeities 
veikla nebuvo nusižengusi 
nei vienu, nei kitu atveju, 
tačiau jie pabrėžia, jog ji 
esanti tos nuomonės, kad 
Aukščiausias Teismas turįs ! 
įstatymus aiškinti, o ne leisti : 
naujus.

Spaudos komentatoriai da- į 
bar lygina prez. Reagano 
moterų skyrimą į žymius pos
tus ir nurodo, kad per pusę 
metų jisai jau paskyręs 44 
moteris į svarbius postus, kai 
tuo tarpu buvęs prez. Carter 
per visą savo prezidentavimo 
laiką tebuvęs paskyręs mote
ris vos į 42 postus. Šalia šio 
aukšto teisėjos posto, prez. 
Reagano rekorde esanti am
basadorė į Jungtines Tautas 
dr. Jeane J. Kirkpatrick.

t— % SZXS“: ST ri s.■**-
politikoje.

RIAUŠĖS ANGLIJOJE
nubausti už rasizmo prakti-

PATVIRTINO PRANCŪZIJOS 
EKONOMINI PLANĄ

niems vietiniams bankams ir 
taupymo institucijoms.

Naujoji prezidento Mitte
rando politika pasireikš ir 
bendrame siekime sukurti 
apie 210,000 naujų viešųjų 
darbų bei sutrumpinti darbo 
valandas ir padidinti pajamų 
mokesčius šimtui tūkstančių 
Prancūzijos turtuolių 25-iais 
procentais.

BREŽNEVAS PASVEIKINO 

JUGOSLAVIJĄ
Maskva. — Tarybų Sąjun-1 prieš fašistus, 

gos vadovas Leonidas Brež
nevas pasiuntė Jugoslavijos 
Socialistinės Federatyvinės 
Respublikos prezidiumo pir
mininkui Sergejui Kraigeriui 
ir Jugoslavijos komunistų są
jungos Centro Komiteto pre
zidiumo pirmininkui Lazarui 
Moisovui sveikinimo telegra
mą sukilimo ir socialistinės 
revoliucijos Jugoslavijoje 
40-inečio proga. Jugoslavija 
minėjo 40-ąsias metines nuo 
tos dienos, kai prasidėjo visa
liaudinis ginkluotas sukilimas

Savo sveikinime Brežnevas 
pabrėžė, kad tarybiniai žmo
nės aukštai vertina broliškos 
Jugoslavijos 
kurną. Jis 
šalių tautų k 
ir savitarpio 
dies išsivada 
slavijoje turėjo ne tik nacio
nalinę, bet ir didelę interna
cionalinę reikšmę. Ji buvo 
didelė parama mūsų šalies, 
pakėlusios pagrindinę II Pas. 
karo naštą, pastangoms”, — 
pareiškė Brežnevas.

tautų didvyriš- 
priminė abiejų 
ovinę sandraugą 
pagalbą. “Liau- 

vimo kova Jugo-

Lietuvos žurnalistai susitinka

NAUJI NERAMUMAI

Mexico City. — Iš Čia pra
nešama, kad nauji neramu
mai Centrinėje Amerikoje 
pareikalavę daugiau kaip 200 
gyvybių. Salvadore kariuo
menė, kurią apmoko ameri
kiečiai ir teikia jai ginklus, 
pradėjo spausti partizanus ir 
sakėsi apie 100 jų nukovę. 
Apie 50 gyventojų buvę poli
cijos nužudyta vien tik per 
liepos 4-osios savaitgalį. Gua- 
temaloje policija kariavo su 
partizanais ir sakėsi daug jų 
nukovusi bei paėmusi iš jų 
ginklų ir amunicijos.

Paryžius. — Respublikos 
parlamentas 302 balsais prieš 
107 patvirtino šalies ekono
minį planą, kurį jam pristatė 
ministras pirmininkas Pierre 
Mauroy. Tai buvo pirmieji 
veiksmai parlamento, pirmą 
sykį kontroliuojamo kairiojo 
sparno nuo 1958 m., kada 
savo gyvenimą pradėjo taip 
vadinamoji Prancūzijos 
Penktoji Respublika. Kaip 
žinia, pereitą mėnesį parla
mentiniuose rinkimuose so
cialisto Mitterando frakcija 
laimėjo daugumą vietų.

Premjeras Mauroy parla
mentui pateikė platų naujo
sios vyriausybės ekonominį 
planą. Pagal jį numatoma 
nacionalizuoti aštuonias di
džiules Prancūzijos kompani
jas tuojau pat, o užsienio 
kompanijų nacionalizavimas 
bus vykdomas palaipsniui, 
bandant susitarti dėl sąlygų.

Mauroy taip pat pareiškė, 
kad sutinkamai su tuo planu 
bus nacionalizuoti ir du di
dieji privatūs bankai ir dau
gelis mažesnių, bet užsienio 
bankai nebūsią paliesti. Būsią 
leista ir toliau veikti mažes-

London. — Britų žemės 
ūkio ministerija nori pravesti 
eksperimentus — avims įdėti 
dirbtinius dantis, kad pailgin
tų jų amžių. Dabar, sakoma, 
avys anksti pasensta ir negali 
kramtyti žolės.

Naujas Lenkijos 
primas

Vatikanas. — Popiežius Jo
nas Paulius II į mirusio 
Lenkijos primo Vyšinskio 
vietą paskyrė vyskupą Jozef 
Glemp, kuris, kaip informuo
jama, jau apie dešimtį metų 
buvęs rengiamas toms parei
goms. Jį pažįstantys tvirtina, 
kad naujasis Lenkijos primas 
būsiantis toks pats “kietas”, 
kaip ir jo buvęs mokytojas, 
santykiuose su komunistine 
Lenkijos vyriausybe.

Lenkijos primas Jozef Glemp

London. — Visoje eilėje 
didžiųjų miestų, tame tarpe 
ir Londone, įvykusios ir tebe
sitęsiančios riaušės didžiai 
suneramino Anglijos minist
rę pirmininkę Margaret Tha
tcher, jos kabineto narius, 
parlamentą ir net pačią kara
lienę Elžbietą, kuri, kaip 
spauda praneša, “buvusi su
krėsta”.

Šimtai jaunuolių suimta, 
daug policininkų sužeista, 
valdžia ieško kelių sustabdyti 
toms riaušėms, bet politiniai 
komentatoriai aiškina, kad 
nebus taip lengva, nes tai 
nesančios rasinės riaušės — 
jų priežastis yra nedarbas, 
kuris pastaruoju metu Angli
joje nepaprastai padidėjo. 
Apskaičiuojama daugiau kaip 
trys milijonai bedarbių.

Premjerė per radiją ir TV 
kvietė gyventojus prie tvar
kos, nes “anarchija vedanti 
prie sunaikinimo visko, ką 
mes vertiname”. Bet per 
dvejus jos valdžios metus 
nedarbas šalyje padidėjo nuo 
5.4 proc. iki 11 proc.

Manoma, kad ramumo ne
bus, ligi būsiančios sudarytos 
pagrindinės sąlygos jam atsi
rasti. Taigi: kad tuojau pat 
būtų sustabdytas policijos te
roras prieš Azijos kilmės 
gyventojus ir negrus, o taip 
pat ir kitas mažumas, tame 
tarpe prieš tų grupių jauni
mą; kad būtų užplanuoti 
nauji projektai, duodantys 
galimybės naujiems dar
bams; kad būtų uždarytos 
fašistinės organizacijos ir 
suimti jų vadai; kad rasizmas 
būtų paskelbtas už įstatymo 
ribų ir kad jų vadai būtų

RINKS NAUJA T- 

PREZIDENTĄ
Teheran. — Liepos 24 d. 

čia bus naujo prezidento rin
kimai. Esama net apie 70 
kandidatų. Tuo tarpu revo
liucijos armija tebešaudo bu
vusio prez. Bani Sadro šali
ninkus ir kaltina JAV dėl 
kišimosi į jų vidaus reikalus. 
Karingasis jaunimas, kuris 
444 dienas išlaikė Amerikos 
diplomatus, į prezidentus re
mia dabartinį ministrą pirmi
ninką Rajai.

kavimą.
Tuo tarpu Margaretos Tha

tcher valdžia tik tiek nuvei
kė, kad policijai leido naudoti 
ašarines dujas prieš riauši
ninkus ir dabar ruošiasi su
grąžinti įstatymą, pagal kurį 
riaušininkai būsią griežtai 
baudžiami.

TRUMPAI
Frascati, Italija. — Mėne

siui praėjus nuo to laiko, kai 
6-erių metų berniukas Alfre
do Rampi įkrito į apleistą 
šulinį ir tenai numirė, nepa
vykus jį išgelbėti, savanoriai 
angliakasiai per septynias pa
galiau prasikasė iki to šulinio 
ir išėmė jo lavoną. Berniuko 
kūnas buvo sušalęs nuo nitro- 
geno skysčio, kuris buvo 
užpiltas, kad nekiltų epidemi
ja.

Cagayan de Oro, Filipi
nai. — Apie dešimt tūkstan
čių asmenų dalyvavo masi
niame mitinge, nukreiptame 
prieš prez. Marcos. Visi dė
vėjo juodus drabužius, norė
dami pabrėžti, kad demokra
tija mirusi. Jie protestavo dėl 
to, kad valdžia pašalino merą 
Aquilino Pimentel, tam pos
tui žmonių išrinktą 1980 m.

San Francisco. — Pereitą 
mėnesį per klaidą buvo pa
leistos Kalifornijoje vaisių 
musės, manant, kad jos nepa
vojingos. Betgi paaiškėjo, 
kad jos pradėjo daugintis ir 
sudarė didelį pavojų šios 
valstijos vaisių pramonei. 
Pirma gubernatoriaus įsaky
mu vaisiai buvo skinami ir 
naikinami, bet paskui pradė
ta iš helikopterių purkšti 
vaismedžius nuodais, kas su
kėlė didelio nepasitenkinimo 
gyventojų tarpe.

Belfast. — Martin Hurson, 
27 metų amžiaus airis kali
nys, Maze kalėjime numirė 
be maisto išbuvęs 45 dienas. 
Tai jau šeštas iš eilės Airijos 
laisvės kovotojas. Jau dau
giau kaip 55 dienas badauja 
kitas kalinys, 25 metų am
žiaus Kieran Doherty. Kali
niai reikalauja politinio statu
so.

Petras Griškevičius kalba su
sitikime su žurnalistais.

Vilnius. — Įvertindamas 
Tarybų Lietuvos žurnalistų, 
spaudos ir TV bei radijo nuo
pelnus, Lietuvos TSR Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto pirmasis sekretorius Pe
tras Griškevičius savo susiti
kime su Lietuvos žurnalistais 
pareiškė, kad “reikia toliau 
gerinti publikacijų, laidų idė
jinį turinį ir žurnalistinį meis
triškumą”. Jis priminė, kad 
kova už TSKP 26-ojo suvažia
vimo nutarimų įgyvendini
mą — svarbiausias spaudos 
uždavinys.

Susitikime su Lietuvos žur
nalistais dalyvavo Lietuvos 
KP CK propagandos ir agita
cijos skyriaus vedėjas Juozas 
Kuolelis. Susitikimą pradėjo 
Žurnalistų sąjungos valdybos 
prezidiumo pirmininkas,

“Tiesos” recaktorius Alber
tas Laurinčiųkas.

Dalyvavo 
miestų ir rajonų laikraščių, 
žurnalų, TV ir radijo, tele
gramų agentūros Elta, leidy
klų vadovauj 
jai. Susitikinjias įvyko Lazdi
jų rajono Kir

respublikinių,

antys darbuoto-

snos kolūkyje.

Naujieji KinijosPėking. — 
komunistų lyderiai ragina sa
vo jaunimą nepradėti lytinių 
santykių pirm vedybų.

Havanos radijo

Ruošėsi nužudyti 
Fidelį Castro

Miami. —
pranešimu tęn liepos 5 d. 
tapo suimti 
buvo iš JAV 
rįžti nužudyti Kubos prezi
dentą ir KP vadą Fidelį Cas
tro. Jie buvo kubiečių vado
vaujami, bet amerikiečių ap
mokyti. Tik visa nelaimė 
jiems, o laim& Kubai, kad jie 
buvo pagauti ir dabar bus 
atitinkamai nubausti.

Humberto Perez, kaip pra- 
neša JAV TV ir radijas bei 
spauda, kuri^ vadovavo tai 
žudikų grupei, dabar tvirti
na, kad antra grupė, 
tokiais pat tikslais, esanti 
pasiekusi Kubos teritoriją ir 
sieksianti atlikti savo uždavi
nius. Jo tvirtinimu į Kubą 
per pastaruosius kelis mėne
sius buvę pasiųsta apie 40 
smogikų.

Tuo tarpu JAV valdžia 
atsiriboja nuo bet kokių san
tykių su tais smogikais, nors 
sunku žinoti, kaip iš tikrųjų 
yra.

smogikai, kurie 
teritorijos pasi-

ISTORINIS ĮVYKIS

su

Taip atrodo pirmasis pasaulyje lėktuvas, . sukonstruotas 
taip, kad jis galėtų judėti tik saulės energijos varomas. 
Liepos? d. iš Prancūzijos jis perskrido Anglijos kanalą, 180 
mylių padarydamas per 5 vai. ir 22 minutes. Nuotraukoje: 
tas lėktuvas leidžiasi Anglijoje. Jo laukia — to lėktuvo 
konstruktorius Paul Maccready. Lėktuvą vairavo pilotas 
Steve Ptacek. Sunku iš anksto atspėti, kiek šis atradimas 
padės sutaupyti degalų naudojimą aviacijoje, bet tai yra vis 
tiek istorinis įvykis.

i
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Kairioji koalicija
Naujajame Prancūzijos parlamente kairiosios partijos 

sudaro galingą jėgą: socialistai, komunistai, smulkios 
ultra-kairiosios grupuotės ir pro-kairios nuosaikiosios 
“Gamtos apsaugos” grupės turi arti 60°/o visų deputatų. 
Socialistai, kaip mes žinome, sudaro stipriausią frakciją.

Kadangi antriniuose rinkimuose kandidatai buvo bendri, 
tai yra, kur, sakysime, socialistas kandidatas turėjo 
daugiausia balsų pirmuosiuose rinkimuose, už jį balsavo 
komunistai ir kiti kairiečiai, tai frakcijų nuošimčiai 
neatspindi partijų palyginamo pajėgingumo, nors nėra 
abejonės, kad tame liaudies fronte socialistai sudaro 
vadovaujamąją jėgą.

Bet čia dar ne viskas. Komunistai lieka vadovaujamąja 
jėga industriniame proletariate. Prancūzijoje egzistuoja 
trys profsąjungų (unijų) konfederacijos. Vienai vadovauja 
socialistai, kitai katalikai, trečiąjai komunistai. Ta trečioji, 
CGT (Confederation General de Travail), Generalinė darbo 
konfederacija, yra stipresnė, negu abi kitos sudėjus, ir ji 
organizuotai darbininkijai faktinai vadovauja: ekonominių 
kovų lauke kitos dvi konfederacijos beveik visuomet 
bendradarbiauja su CGT.

Norisi tikėti, kad Mitterandas komunistus į savo valdžią 
įjungė nuoširdžiai, pageidaudamas visų kairiųjų jėgų 
vienybės. Atsiminkime, kad jis ir jo bendraminčiai tai 
pradėjo, tai yra pradėjo sukti partiją link bendradarbiavimo 
su komunistais beveik prieš dešimtmetį, ir jis laikui bėgant 
perėmė vadovybę iš aršiųjų dešinių socialdemokratų. Bet 
jeigu Mitterandas ir nebūtų nuoširdžiai to norėjęs, 
gyvenimo faktai jį vertė ta linkme eiti. Mat, pravesti 
socialines reformas galima tiktai turint Generalinės Darbo 
konfederacijos paramą, o tas reiškia — Komunistų paramą. 
Taškas.

Ko artimoje ateityje galima tikėtis Prancūzijoje? Tą labai 
sunku pasakyti. Stebuklų nereikia laukti — šalis nepakeis 
savo santvarkos iš kapitalistinės į socialistinę. Buržuazija 
dar nemato pavojaus savo pagrindiniams interesams, nors 
susirūpinimo yra: kai kurie kapitalistai jau slaptai perkėlė 
santaupas į bankus Šveicarijoje. Bet atmosfera šalyje 
viltinga. Valdžios dekretu pakeltos algos mažiausiai 
uždirbantiems, pakeltos pensijos vargingai senuolių kartai. 
Šiokios tokios pakaitos vyksta net ginkluotose pajėgose: į 
kareivines dabar įleidžiami visokie kairūs laikraščiai. 
Mitterandas reiškia simpatiją Trečiojo pasaulio antikolonia- 
linėms aspiracijoms. Pavyzdžiui, jis remia demokratinių 
liaudies pajėgų koaliciją Salvadore, kas reiškia, kad šiuo 
klausimu jis diametriškai priešingas Washingtono politikai. 
Kaip jis derins tą anti-kolonialę politiką su ištikimybe 
NATO sąvokai, tai kitas klausimas. Taipgi klausimas, ką jis 
darys su pačios Prancūzijos neokolonializmu Afrikoje. 
Oficialiai Prancūzija neturi ten kolonijų, bet neoficialiai jos 
pirštai dar jaučiami bent pustuzinyje naujųjų Afrikos šalių.

Pagyvensime—pamatysime.

Irano pasauliečiai
Anądien Teherano gatvėse įvyko kruvinas susirėmimas 

tarp kelių tūkstančių Liaudies Muchahedinų ir tokio pat 
būrio taip vadinamos “Dievo partijos” narių. “Dievo partija” 
yra kraštutinis klerikalijos politinis sparnas ir turi valdžios 
paramą. Muchahedinai buvo priversti trauktis.

O kas tie Muchahedinai? Jie irgi Islamo sekėjai, bet 
pažangesni, bandą Islamo dėsnius derinti su marksizmu. 
Kartu su pasaulietiškais kairiečiais jie sudarė kovos prieš 
Šacho diktatūrą nugarkaulį. Dabar jiems veikti uždrausta, 
bet veikia nelegaliai.

Kas dedasi Irane? Prezidento Bani-Sadr pašalinimas rodo, 
kad ultraortodoksinė klerikalija pasiryžusi šalį valdyti pilnai 
savo nuožiūra. O tam kelyje stoja visi kiti: buržuaziniai 
pasauliečiai, kaip Bani-Sadr; pasaulietiški kairiečiai; Mucha
hedinai, kurie patys religingi, bet nenori gražinti Irano į 
archaišką teokratinę Islamo santvarką, kokia egzistavo 
prieš šimtmečius ir šimtmečius.

Ko nori “Dievo partija”? Ji nori, kiek tai galima, šalį 
tvarkyti pagal gilioje senovėje nubrėžtas Korano taisykles. 
Ypatingai tos taisyklės aprėžia moterų teises: jos verčiamos 
vis daugiau ir daugiau vilkėti tradicinius chadorus, tai yra, 
drabužius, kurie dengia visą kūną, įskaitant veidą. Nuo jų 
atimama teisė siekti pasaulietiško mokslo, o pats pasaulie
tiškas mokslas vis labiau aprėžiamas visiems, 
kristalizuojasi dvi stovyklos: dabartis prieš praeitį.

“Atostogos” pas mus
Kaip eilinis amerikietis darbo žmogus praleidžia vasaros 

atostogas? Statistikos apie tai beveik nėra, bet bendras 
vaizdas labai liūdnas. Spauda pripažįsta, kad eilinio JAV 
darbo žmogaus vasaros laisvalaikis negali lygintis su 
Vakarų Europos kraštų laisvalaikiu, jau nekalbant apie 
socialistinių šalių.

Paimkime mūsų didmiestį, New Yorką. Visų pirma — 
vaikai. Tarybų Sąjungos didmiesčiuose vasaros metu vaikų 
beveik nematyti — jų didi dauguma praleidžia atostogas 
vaikų stovyklose, kurias išlaiko fabrikai, įmonės įstaigos, 
profsąjungos ir 1.1. Kapitalistinėje Vakarų Europoje žymiai 
blogiau, bet vis dėlto nemenkas nuošimtis Paryžiaus, 
Londono ir Romos vaikų praleidžia laiką užmiestyje, jeigu 
ne visą vasarą, tai bent jos dalį.

Amerikos indėnai 
Keliaujant po JAV 
Koks nacionalistas? 
Pučia nauji vejai. . .

R. BARANIKAS

Praleidus kelias atostogų 
savaites Pietvakarinėse val
stijose, ypatingai Naujojoje 
Meksikoje, šalia taip skirtin
go gamtos peisažo ir klimato į 
akis metasi ir socialinis skir
tumas: kaip mes Šiaurryčiuo
se (arba ir Pietuose) kalbėda
mi apie rasines mažumas tu
rime minty juoduosius, taip 
Petvakariuose mintyje turi
mos dvi kitos grupės: meksi
kiečiai ir Amerikos indėnai.

Pietvakariuose indėnai nė
ra praeities pasakų arba ne
tolimos istorijos dalykas. Čia 
kalnynuose, tyruose ir pus
dykumėse dar išmėtyta dau
gybė rezervacijų, kuriose de
šimtys tūkstančių įvairių 
genčių indėnų tebegyvena 
savo gyvenimą.

Tose rezervacijose siaučia 
skurdas. Indėnai nustumti į 
pačias nederlingiausias kraš
to dalis, ir jie kaip nors 
išsikala pragyvenimą iš suve
nyrų gamybos, šiokios tokios 
gyvulininkystės, amatų. Bet 
rezervacijose reiškiasi ir ki
tas fenomenas: auga jaunoji 
karta, kuri vienu metu yra ir 
labai amerikietiška ir nacio- 
naliniai-indėniška. Jauni in
dėnai, nors pilnai asimiliuoti 
kaip amerikiečiai, stengiasi 
atgaivinti savo protėvių kal
bas, vilkėti tautinius tradici
nius drabužius, reikalauja, 
kad rezervacijų mokyklose 
būtų mokoma jų tautosaka, 
istorija. . .

Kalbantis su tais jaunais 
indėnais gaunasi įspūdis, kad 
jie jungia savo kovą su visų 
prispaustų rasių kova, kad jie 
save skaito “Trečiojo pasau
lio” dalimi.

Keliaujant po plačiąją 
Ameriką, kalbantis su sanke- 
leiviais lėktuvuose, autobu
suose, traukiniuose, susidaro 
tvirtas įspūdis, kad žmonės 
prarado savo pasitikėjimą 
prezidentu Reagan. Juk tai 
tik trumpas laikas, kai dau
guma tų žmonių už jį balsavo, 
o dabar sunku surasti žmogų, 
kuris ji užtartų! Tiesa, kriti
kos dar nėra labai daug. Ne 
tik didmiesčiuose, bet po visą 
plačiąją Ameriką žmonės gi
liai nusivylę, neramūs, netik
ri, lyg laukia ko tai, patys 
nežino ko. Tik vienas dalykas 
aiškus — visi nori taikos, 
nors daugybė žmonių dar 
nesusiorientuoja, kaip tos 
taikos galima siekti.

Irane

Kitaip New Yorke. Išvykti į stovyklą visai vasarai 
kalnuose į Šiaurę nuo miesto arba gretimoje Naujojoje 
Anglijoje gali tiktai pasiturinčių tėvų vaikai. Neblogai 
uždirbančios vidurinės klases vaikai laiką praleidžia “dienos 
stovyklose” pačiame mieste, kur vaikai dienos metu gali 
maudytis plaukiojimo baseine ir žaisti sodelyje, bet vakare 
grįžta namo. Bet didžiulė dauguma darbo žmonių vaikų ir to 
neturi: jie paliekami žaisti tvankiose, karštose miesto 
gatvėse. Tarp kitko — tie vaikai užsiima nuolatiniu žaidimu: 
apgauti policiją, — vaikai atidaro vandens hidrantus — 
atsivėsinti, pabraidžioti šaltame vandenyje, o policija 
patruliuoja gatves ir tuos hidrantus uždarinėja. Mat, 
miestui neužtenka vandens . . .

0 kaip su suaugusiais? Eilinė New Yorko darbo žmonių 
šeima gauna dviejų savaičių atostogas. Bet jie niekur 
neišvažiuoja. Jeigu jie turi seną automobilių, jie-kelis kartus 
per savaitę bando pasiekti vieną ar kitą pliažą Long Island 
saloje. Bet susikimšusiame popiečio trafike grįžti į miestą 
užtrunka apie dvi valandas. Tokia šeima grįžta namo labiau 
pavargusi, negu išvyko. Kurie neturi automobilių (dauguma 
New Yorke) požeminiu traukiniu pasiekia Coney Island 
Rockaway ir kurį kitą pliažą, labiausiai proletarinį, kas 
reiškia, susikimšusį, visoje didmiesčio apylinkėje blogiau
siai prižiūrimą.

Beje, kalbant apie atostogų ilgį: didmiestis pilnas jaunų 
žmonių, kurių atostogos tęsiasi ištisą vasarą. Bet tai 
“atostogos” iš prievartos, — tai jauni biednuomenės 
žmonės, kurie negali rasti darbo, kiek jie to darbo beieško
tų .. .

Tai tokios vasaros mūsų turtingoje Amerikoje ....

Kuomet prieš kelias savai
tes Vytautas Sirvydas mirė, 
mūsų laikraštis pažymėjo, 
kad šis senas “Vienybės” 
redaktorius savo jaunatvėje 
buvo linkęs į kairę, bet mirė 
kaip aršus kairiečių ideologi
jos priešas. Tiesa, bet čia dar 
ne viskas pasakyta.

Per metų eilę skaičiau Sir
vydo savotiškus, tam tikru 
nacionalizmu persunktus raš
tus. Bet gal terminas “nacio
nalizmu” ne visai tinkamas. 
Sirvydas buvo ne tiek politi
nis nacionalistas, kiek siauro 
akiračio izoliuotas savo tau
tos mylėtojas — pagal jo 
supratimą. Pagal jo siaurą 
supratimą tautiškumas nega
lėjo derintis su tarptautinio 
mąsto socialinėmis idėjomis, 
kurios faktinai yra tautos 
daugumos — liaudies, mei
lės pamatas.

Lietuviškumas Sirvydui 
buvo ne savo tautos, žmoni
jos dalies, meilė, o centrinis 
visos galvosenos mitas. Tuo- 
mi jis skyrėsi nuo labiau 
politiniai-klasiniai galvojan
čių veiksnių, ir aš dėl to jį 
visuomet laikiau nuoširdes
niu, nors ne mažiau klaidin
gu.

Kuomet Prancūzija po an
trojo pasaulinio karo tapo 
išlaisvinta iš nacinio okupan
to jungo, beveik visa inteli
gentija buvo palinkusi į kai
rę: poetai Aragonas ir Eluar- 
das, dailininko Picasso ir 
Leger, filosofai Sartre ir 
Mauriac, — jie visi buvo į 
kairę nuo centro, — dešinieji, 
kurie kolaboravo su okupan
tu, lyg išnyko.

Dabar Prancūzijoje vyksta 
kaip ir kairumo atgimimas 
inteligentijoje, kaip ir visuo
menėje bendrai. Nauji vėjai 
pučia Paryžiaus kultūriniame 
gyvenime;

Jungtinės Tautos. — Tuo 
pačiu metu, kai čia prasidėjo 
JT konferencija Kampučijos 
klausimu, šimtai newyorkie- 
čių demonstravo prie JT 
patalpų, reikalaudami paša
linti Pol Pot režimo atstovus 
iš šios tarptautinės organiza
cijos.

Varšuva. — Lenkijos parti
jos specialiam suvažiavimui 
paruoštajame pranešime pri
pažįstama, jog antisocialisti- 
nis elementas krašte plečia 
savo veiklą ir kuria anarchi
ją, statant į pavojų socialisti
nę sistemą.

Geona, Italija. — Šiame 
uoste žaibas trenkė į japonų 
tankerį ir uždegė. Laivas 
buvo ką tik išpylęs savo kro
vinį. Žuvo du jūreiviai ir 
keturi sužeisti.

ALYTUI—400 METŲ

Dzūkai visa Lietuva 
didžiuojasi

Šventiškai pasipuošęs Aly
tus birželio 21 d. savaitkaga- 
tlyje sutiko daug svečių, atvy
kusių kartu pažymėti miesto 
įkūrimo 400-ųjų metinių.

Darbštieji dzūkų krašto 
žmonės Tarybų valdžios me
tais čia per palyginti trumpą 
laiką sukūrė stambų šiuolai
kinį pramonės mazgą, pasta
tė modernius Dainavos, Puti
nų, Vidzgirio gyvenamuosius 
mikrorajonus. Čia atvėrė du
ris dešimtys naujų švietimo, 
kultūros, sveikatą,..apsau
gos, prekybos ir buities tar
nybos įmonių, darbininkų 
poilsio centrų. Šiemet Alytu
je gimė 60,000-asis pilietis.

Per pastarąjį dešimtmetį 
miesto pramonės gamybos 
apimtis, išaugo beveik penkis 
kartus. Didelis dėmesys 
miesto vystymui skiriamas ir 
vienuoliktajame penkmetyje.

Birželio 19 d. įvyko iškil- 
Jmingas Lietuvos KP Alytaus 
miesto komiteto ir miesto 
Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto posėdis. 
Šventiškai papuoštuose LKP 
60-mečio medvilnės kombina
to kultūros rūmuose susirin
ko atsakingi partiniai ir tary
biniai darbuotojai, revoliuci
nių kovų veteranai, Didžiojo 
Tėvynės karo ir partizaninio 
'judėjimo dalyviai, darbo pir
mūnai, inteligentijos ir jauni- 
Imo atstovai.

Posėdį įžanginiu žodžiu 
pradėjo Alytaus miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas 
A. Grigaitis.

Žodis suteikiamas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininkui 
A. Barkauskui.

— Sukako keturi šimtme
čiai, — pažymėjo draugas A. 
Barkauskas, — kai pradėjo 
savo istoriją Alytaus mies
tas, kuriam nuo seno prigijęs 
škaiHfeu^ tižukijos sostinės 
vardas.

Jūsų miestui buvo lemta 
žengti Pietvakarių Lietuvos 
materialinės, politinės ir kul
tūrinės pažangos priešakyje. 
Iš čia sklido organizuoto dar
bininkų judėjimo už socialinę 
teisybę idėjos. Alytuje — 
viename iš revoliucinės kovos 
židinių — grūdinosi tokie 
žymūs Lietuvos Komunistų 
partijos veikėjai, kaip Anta
nas Sniečkus, Juozas Vitas, 
Bronius Pušinis, Balys Bara
nauskas, Juozas Stimburys. 
Jų atminimą, kovą ir svajo
nes įkūnija socialistinės sant
varkos metais išaugęs Aly
tus, visos Dzūkijos nūdienos 
gyvenimas. Tačiau šio gyve
nimo aušra buvo nutvieksta

Daug mokančios rankos
Sušyla širdis, kai klausaisi 

sodrios, liaudiškos Varėnos 
rajono Marcinkonių miškų 
ūkio staliaus Igno Adomavi
čiaus kalbos. Kaip jis jaučia 
žodžio spalvą! Kaip įdomiai, 
metaforiškai mąsto! Iš jo gali 
pasimokyti rašytojas, — gal
voji. Ir ne tik kalbos vaizdin
gumo iš šio paprasto Kabelių 
kaimo žmogaus galima iš
mokti. Jo požiūris į darbą, 
žmogaus vertės, gyvenimo 
prasmės suvokimas, noras 
tobulėti kaip žmogui ir kaip 
darbininkui — ryškūs L Ado
mavičiaus bruožai, kuriais 
negali nesižavėti.

Jau beveik trisdešimt me
tų, kai I. Adomavičiaus spe
cialybės įgudimas pažymėtas 
aukščiausia, šeštąja kategori
ja. Ir jau dvidešimt dveji 
praleisti Marcinkonių miškų 
ūkio dirbtuvėse. Ne vien 
staliaus darbą jis dirba — 
tenka mūryti, geležį kalti, 
stiklinti.

— Smagu, kai padarai ką 
nors, ir žmogus patenkintas. 
Tad jam vienas džiaugsmas, 

karo gaisrų. Jį teko ginti 
žūtbūtinėje kovoje Didžiojo 
Tėvynės karo mūšiuose. Nuo 
pakibusios sunaikinimo grės
mės Alytų, visą mūsų tautą 
išgelbėjo Tarybinė Armija.

Pastaraisiais dešimtme
čiais Alytus augo labai spar
čiai. Vieną po kitos jūs pasta- 
tėte modernias gamyklas, 
kuriose išaustos drobės, pa
gaminti namai, buitiniai prie
taisai, ir kitos prekės — tai 
gėrybės, laukiamos mieste ir 
kaime, jos reprezentuoja 
mūsų respubliką šalyje ir 
užsienyje. Kaip ir kiti Lietu
vos regionų centrai, Alytus 
šiandien garsėja susiforma
vusia darbininkų klase, gau
siais ir veikliais kolektyvais. 
Jie perėmė estafetę iš poka
rio kovos žaizdre užgrūdintų 
socializmo kūrėjų, dėjusių 
pirmąsias naujo Alytaus 
kvartalų plytas. Jų patirtis, 
kasdieninė veikla ir jos vai
siai darniai įsilieja į visos 
socialistinės Lietuvos darbo 
kolektyvų pastangas stiprinti 
ekonomiką, socialinę ir kultū
rinę pažangą, kurios progra
mines gaires ir perspektyvą 
nubrėžė TSKP XXVI suva
žiavimas ir Lietuvos Komu
nistų partijos XVIII suvažia
vimas.

Drg. A. Barkauskas pa
skelbė Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo įsaką ir įteikė garbės 
raštą, kuriuo Alytaus mies
tas apdovanotas už laimėji
mus ūkinėje ir kultūrinėje 
veikloje.

LKP Alytaus miesto komi
teto pirmasis sekretorius S. 
Apanavičius, LKP 60-mečio 
medvilnės kombinato audėja, 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatė V. 
Dailidienė padėkojo partijai 
ir Tarybinei'vyriausybei už 
nuolatinį rūpinimąsi naujojo 
pramonės centro vystymu, 
papasakojo apie miesto darbo 
žmonių planus ir užmojus.

Jubiliejaus proga alytiškius 
pasveikino Udmurtijos Auto
nominės Respublikos Debio- 
su rajono, Baltarusijos TSR 
Gomelio ir Svisločiaus rajo
nų, Lenkijos Liaudies Respu
blikos Suvalkų miesto, kai
myninių rajonų atstovai.

Švenčių dienomis Alytuje 
atidengtas paminklinis ak
muo, atidarytas naujas kraš
totyros muziejus, įvyko tary
binių karių, žuvusių vaduo
jant Alytų, pagerbimo cere
monialas, sporto šventė, kar
navalinės eitynės, dainų ir 
šokių šventė. ELTA

Ignas Adomavičius
V. Kapočiaus nuotr.

o tau — du, — sako I. 
Adomavičius. — Dirbdamas 
aš dienų dienas galiu būti 
vienas, ir man nė kiek nenu
sibosta. Detalė detalę varo, 
vis žiūrau į priekį. Šitą 
pridėsiu, matysiu, kas bus, 
paskui — aną . . . Staliaus 
darbe, kaip ir kiekviename, 
svarbu kruopštumas. Kitas 
pasakytų — et, krepštinėjasi

Iug ką mokėti — 
liti, ir mašiną

nas kaimo žmo- 
avičius savotiš-

rytoj laukia

■ smulkmenose, o juk iš smulk
menų susideda dideli dalykai.

Miškų ūkio dirbtuvių darbi
ninkai turi daį 
ir inkilus kį 
remontuoti.

Kaip ir daž 
gus, I. Adom 
kas filosofas:

— Šiandien tu dirbi juo
desni darbą 
kitas, šviesesnis, ir pralinks- 
mėji, galvoji 
Žmogaus g 
gamtoj — 
nebus ir šviesios.

Devynių g 
auksinių ran 
taip vadina 
kaimynai. O 
filosofas ir pbetas. Juk ir į 
paprastą lentų jis žiūri poeto 
akimis:

— Vartau nuobliuotą len
tą, — graži, lygi, bet aš ja 
dar nesidžiauįfiu. Ji man dar 
nieko nesakc. Kai aš ją 
prikalsiu, matysiu, kad gerai 

apie rytdieną, 
yvenime kaip 
riebus tamsos,

alų meistras, 
<ų žmogus — 
I. Adomavičių 
aš pridurčiau:

ir jo žmona

jau užauginti, 
trečiasis, pats 
nūs Juozas — 
Adomavičienė

įsistačiusi.
iuotis Adoma- 

kur kiekvie- 
-- saviškiui ir

rbas aukštyn

tinka, — tada lenta man 
prašnekės. . .

Darbštuolė
Marytė. Ji -j- garsi kaimo 
audėja. Vaikai 
išmokslinti, 
jauniausias sū 
studentas. M.
tik šaudo šaucyklę, tik mina 
pakojas, portatyvinį radijo 
aparatą šalia p

Malonu sveČ 
vičių šeimoje, 
nam žmogui - 
svečiui — vierias matas: dar
bas. Žmogus čia suprantamas 
kaip darbą dirbantis. Darbas 
jį augina. Du 
pakelia. Darbus atveria pla
tesnį langą į pasaulį.

0 kai ateinu vakaras, kai 
gyvuliai jau pąšerti, kai lau
kiama kitos 
mėgsta pastov 
pasiklausyti miško ir vakaro 
tylos. Mėgstamiausias jam 
pavasario vakaras, kai žemė 
garuoja, medžiai „ 
klostę, sakais pakvipę . .
... <— Įdomiai tas žmogaus gy- 
venimas ' ėina,
žiūrėk-, tokį vakarą Adomavi
čius. *— Daug 
padaryti, dau 
džiaugti... E

iienos, Ignas 
iniuoti kieme,

ai rūkais apsi- M

pasakys,

žmogus gali 
.g kuo pasi- 
miiija Liegutė

DUOS

ris dienas lie- 
Liietuvos TSR

<hari kartu su 
arlamento na-

Lietuvą atly-

o pratęsimas 
• vizito po Ta

arimus, kaip

SVEČIAI IŠ IN 
LIETUVOJE

Vilnius. — T 
pos pradžioje 
viešėjo Indijoj teisingumo 
ministras Shan 
Indijos dviem p 
riais ir savo asmeniniu sekre
torium. Juos į 
dėjo Tarybų Sąjungos teisin
gumo ministraš V. Terebilo- 
vas. Tai buv< 
indų draugiško 
rybų Sąjungą.

Svečiai susipdžino su Lietu
vos TSR pasiekimais ekono
mikos, kultūros ir mokslo 
srityse. Jie taip pat patyrė, 
kaip Lietuvos darbo žmonės 
įgyvendina Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos 26-ojo 
suvažiavimo nu 
kovojama už tdikos ir tarp
tautinio bendradarbiavimo 
stiprinimą.

Svečius priėmė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininkas 
Antanas Barkauskas, 
lydėjo Lietuvos TSR užsienio 
reikalų ministras Vytautas 
Zenkevičius ir L 
teisingumo ministras Petras 
Kūris.

Svečiai susipažino su Vil
niaus įžymybėmis, aplankė 
Trakus ir kitas Lietuvos vie
toves. Pasidžiaugta, kad šis 
vizitas padės to] 
Indijos ir TSRS 
gystę, tame ta 
Orisos valstijos 
Lietuvos bendradarbiavimą.

juos

ietuvos TSR

iau stiprinti 
tautų drau- 
rpe Indijos 

ir Tarybų

Tikimasi, kad 1983—1984 m. 
jau bus pardavinėjamos rašo
mosios mešinėll 
spausdins balsu 
tekstą. JAV ir Japonijos firmos 
sukūrė eksperime 
mašinėlių pavyzd; 
namą tekstą jos pateikia dis
plėjaus ekrane, ir 
ar mašininkė gali 
teisingai ,,suprastus" žodžius.

kurtos 
skaitomą

utinius tokių' 
liūs. Sausdi-

operatoriui 
ištaisyti ne
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ŽMOGAUS TEISES 
DVEJUOSE PASAULIUOSE

Kuo teisėtai didžiuojamės?
Kalbant apie tarybinių 

žmonių laisves ir teises, ypač 
norisi išskirti vienų, kurios 
veltui ieškotume kapitalisti
nių šalių konstitucijose. Tai 
netgi ne teisė, o valstybės 
įsipareigojimas nuolat kelti 
mūsų žmonių gerovę. Jis 
užfiksuotas 39-jame Tarybų 
Sąjungos Konstitucijos 
straipsnyje, kur sakoma: 
“Socialistinė santvarka užtik
rina piliečių teisių ir laisvių 
plėtimą, nepaliaujamą gyve
nimo sąlygų gerinimą pri
klausomai nuo socialinio-eko
nominio ir kultūrinio vysty
mo programų vykdymo”.

Kalbėdamas TSKP 26-jame 
suvažiavime, mūsų šalies va
dovas Leonidas Brežnevas 
konstatavo, kad partijos leni
ninė generalinė linija keliant 
liaudies materialinę gerovę 
tvirtai įgyvendinama, užda
viniai, kurie buvo iškelti 
ankstesniame suvažiavime, 
sėkmingai išspręsti.

O dabar pabandykime su
konkretinti — ką minėtų 
uždavinių įvykdymas davė 
paprastam darbo žmogui? 
Pasidomėkime paskutiniųjų 
dešimties metų mūsų ūkinės 
veiklos rezultatais. Tai buvo 
sėkmingi metai. Nacionalinės 
TSRS pajamos per tą laiką 
išaugo 57 proc., tuo tarpu 
Jungtinių Valstijų — 33 
proc., pramonės produkcija 
pas mus padidėjo 72 proc., 
Jungtinėse Valstijose — 41- 
nu procentu. Šiandien nacio
nalinės mūsų šalies pajamos 
sudaro du trečdalius Ameri
kos nacionalinių pajamų. 
Kaip matote, mus skiriantis 
atstumas nuolat mažėja. Ke
turi penktadaliai Tarybų Są
jungos nacionalinių pajamų 
buvo paskirta darbo žmonių 
gerovės kėlimui. Rezultatai 
akivaizdūs — 31-jam milijo
nui mūsų piliečių (arba, ki
taip skaičiuojant, kiekvienam 
ketvirtam) buvo 15 proc. pa
keltas darbo užmokestis, ko
lūkiečių uždarbis padidėjo 
net 26 procentais. Šis proce
sas žada nesustoti ir ateity. 
Komunistų partijos 26 suva
žiavimo priimtuose dokumen
tuose planuojama XI penk
metyje darbo žmonių paja
mas padidinti dar 16-18 pro
centų. Bet apie tai pakalbėsi
me kiek vėliau, o dabar pasi
domėkime, kas jau padaryta.

Praėjusiais metais visuo
meninio vartojimo fondai vie
nam gyventojui išaugo 20 
proc. ir sudarė 438 rublius. 
Nežinantiems paaiškinsime, 
kad visuomeniniai vartojimo 
fondai yra išlaidos, kurias 
sumoka valstybė. Pavyz
džiui, vieno vaiko išlaikymas 
vaikų darželyje valstybei kai
nuoja arti šimto rublių per 
mėnesį, tuo tarpu tėvai, net 
ir nemažas pajamas beturį, 
moka tik apie dvylika rublių. 
Likusios išlaidos padengia
mos iš visuomeninio vartoji
mo fondų. Taigi, praėjusiais 
metais valstybė lengvatų pa
vidalu iš minėtų fondų kiek
vienam Lietuvos gyventojui 
sumažino išlaidas net 438 
rubliais.

Pastaruoju metu pasaulyje 
labai pablogėjo ekonominė 
konjuktūra. Tai savo ruožtu 
apsunkino mūsų šalies kuria
mąjį darbą. Staigus kainų 

v kilimas, ginklavimosi varžy
bų didėjimas — nemaža našta 
užgulė ir mus. Tačiau Tarybų 
Sąjungai pavyko išvengti in
fliacijos bei išsaugoti gana 
stabilias ir prieinamas pa
grindinių maisto produktų 
kainas. Šiandien daug kam 
tai gali nuskambėti fantastiš
kai — per pastaruosius de
šimt penkiolika metų pas mus 
nepasikeitė kainos mėsai, 
paukščiams, taukams, cuk
rui, duonos gaminiams. Gali 
kilti klausimas — negi tokią 
padėtį pavyko išsaugoti vi

siems gaminiams? Žinoma, 
ne. Pakilo kainos naftos pro
duktams, taip vadinamoms 
prabangos prekėms — kai
liams, porcelianui, aukso ir 
sidabro gaminiams ir pana
šiai. Nemaža kas per mini
mus dešimt metų ir atpigo. 
Pavyzdžiui, visumoje 8 proc. 
atpigo trikotažo gaminiai, 4 
proc. — kojinės, Vienu proc. 
rūbai ir baltiniai, dvylika 
proc. — kanceliarinės pre
kės, ir mokykliniai sąsiuvi
niai, vienu proc. — guminė 
avalynė — 5 proc. — moto
ciklai ir motoroleriai, net 34 
proc. atpigo televizoriai.

Per pastaruosius penkis 
metus 40 milijonų Tarybų 
Sąjungos piliečių (arba be
veik šeštoji viso gyventojų 
skaičiaus dalis) įsikėlė į nau
jus butus. Kiekvienais metais 
šalyje pastatoma daugiau 
kaip du milijonai butų. O per 
15 metų naujus butus gavo 
didesnė pusė Tarybų Sąjun
gos gyventojų. Taip praktiš
kai įgyvendinama pirmą kar
tą žmonijos istorijoje Konsti
tucijoje užfiksuota tarybinio 
piliečio teisė į butą. Pridursi
me, kad mokestis už butą 
Lietuvoje, kaip ir visoje šaly
je, tesudaro 3 proc. šeimos 
biudžeto. Nemanykit, kad 
pas mus taip pigiai kainuoja 
butų eksplotacija — tiesiog 
du trečdalius šių išlaidų pa
dengia valstybė.

Kai kam gali kilti klausi
mas: statote tiek daug, o 
buvo pastatyta 63 milijonai 
butų. Kitaip kalbant, jais 
aprūpinta jau 80 proc. šalies 
gyventojų. Netrukus ši pro
blema bus visiškai išspręs
ta — tai liudija nemažėjantys 
mūsų statybų mastai. Kodėl 
tiek daug metų pareikalavo 
šios problemos sprendimas? 
Antrasis pasaulinis karas, 
davęs Jungtinių Valstijų ka
rinėm korporacijom daugiau 
50 milijardų dolerių pelno, 
atnešė begalę nelaimių mūsų 
šaliai. Buvo sudeginta tūks
tančiai miestų ir miestelių, 
dešimtys tūkstančių kaimų, 
20 milijonų tarybinių žmonių 
pasiliko be pastogės. Mūsų 
šalis negalėjo iškart imtis 
spręsti šios problemos — 
pirmoje eilėje reikėjo atsta
tyti suniokotą liaudies ūkį ir 
aprengti žmones. Tik po to 
atėjo eilė gyvenamųjų namų 
statybai.

Praktika rodo — Tarybų 
Lietuvos piliečių realiosios 
pajamos skaičiuojant vienam 
žmogui padvigubėjo kas 15 
metų. Bet pajamos auga ne 
visai vienodai. Greičiausiai 
jos didinamos mažai uždir
bančioms šeimoms. Vyriau
sybės pastangomis, nuolat 
suartinami didžiausio ir ma
žiausio uždirbio lygiai. Jeigu 
1955 metais mažiausias ir 
didžiausias uždirbis buvo iš- 
reiškiams santykiu vienas 
prie aštuonių, tai šiandien šis 
santykis išreiškiams kaip vie
nas prie keturių. Tai nemažas 
socializmo pasiekimas, ir mes 
juo teisėtai didžiuojamės.

Rūpestis žmogumi, 
jo gerove

Apžvelkim, ką numatė 
TSKP 26-asis suvažiavimas 
nuveikti keliant liaudies ge
rovę per artimiausius penkis 
metus.

Visų pirma, numatė ir to
liau kovoti už pačią svarbiau
sią žmogaus teisę — teisę 
gyventi be karų, sumažinti 
karo grėsmę, apriboti ginkla
vimosi varžybas. Kalbėda
mas TSKP 26 suvažiavime, 
Tarybų Sąjungos vadovas 
Leonidas Brežnevas pasakė: 
“apginti taiką — mūsų parti
ja, mūsų liaudis, ir visos 
planetos tautos dabar neturi 
svarbesnio tarptautinio užda
vinio. Gindami taiką, mes 
dirbame ne tik dabar gyve
nančių žmonių, ne tik mūsų 

vaikų ir vaikaičių labui, — 
mes dirbame dešimčių būsi
mų kartų laimės vardan”.

Toks yra pagrindinis mūsų 
šalies uždavinys, tokia yra 
istorinė socializmo misija. 
Per visą savo egzistavimo 
laikotarpį socializmas nė kar
to nesukėlė karinio konflikto, 
netapo karo priežastimi. No
rint išspręsti uždavinius, ku
riuos mes sau keliame, mums 
būtina tvirta ir ilgalaikė tai
ka. Tai kokie šie uždaviniai?

TSKP XXVI suvažiavimas 
priėmė plačią sistemą prie
monių, kurios padės nuosek
liai kelti mūsų liaudies gero
vę, sudaro palankesnes sąly
gas visapusiškam asmenybės 
vystymuisi, labai našiam dar
bui, sveikatos stiprinimui, 
poilsio gerinimui, švietimo, 
mokslo ir kultūros vystymui. 
Pabandykime visa tai sukon
kretinti.

Šiandien vis dar nepatenki
namas poreikis kai kurioms 
padidintos paklausos pre
kėms. Todėl valstybinės ir 
kooperatinės prekybos pre
kių apyvartą numatyta padi
dinti 22-25 procentais. Bus 
toliau gerinama gyventojų 
aprūpinimo maisto produk
tais programa. Bus daugiau 
parduodama įvairiausių rūšių 
audinių, jų gaminių, trikota
žo, vaikiško asortimento pre
kių, kultūrinių-buitinių ir 
ūkinių reikmenų. Numatyta 
plėsti ir atnaujinti prekių 
asortimentą, gerinti jų koky
bę ir — kas svarbiausia — 
užtikrinti valstybinių mažme
ninių kainų stabilumą.

Darbininkų ir tarnautojų 
mėnesinio darbo užmokesčio 
didinimui bus išskirta maž
daug 10 milijardų rublių. Tai 
leis padidinti algas maždaug 
13-16 procento. Kolūkiečių 
darbo užmokestis per penk
metį padidės 20-22 procen
tais. Pripliusavus gaunamas 
pajamas iš asmeninio pagal
binio ūkio, kolūkiečių paja
mos susilygins su darbininkų 
ir tarnautojų pajamomis.

Visuomeniniai vartojimo 
fondai per penkis metus Ta
rybų Sąjungoje pasieks 138 
milijardus rublių. Kitaip ta
riant, vidutiniškai vienai šei-. 
mai iš keturių asmenų valsty
bė sumažins išlaidas maždaug 
2 tūkstančiais rublių.

Labai daug dėmesio mini
mu laikotarpiu bus skiriama 
moterims. Vienuoliktajame 
penkmetyje bus įgyvendinta 
priemonių sistema, sutei
kianti didesnę pagalbą šei
moms, turinčioms vaikų, o 
taip pat jaunavedžiams. Pa
vyzdžiui — numatyta įvesti 
vienkartines valstybines pa
šalpas gimus pirmajam kūdi
kiui 50 rub. dydžio, ir 100 
rub. dydžio — gimus antra
jam ir trečiajam kūdikiui. 
Moterims darbininkėms, tu
rinčioms du ir daugiau vaikų, 
bus 3 dienom padidintos kas
metinės atostogos, vienišoms 
motinoms dar šiais metais 
bus padidintas mėnesinės pa
šalpos. Šiems tikslams jau 
pirmajame etape numatoma 
paskirti daugiau kaip 9 mili
jardus rublių. Kalbant apie 
valstybės paramą mote
rims — motinoms, reikia 
pridurti, jog bus dar spartes
niais tempais plečiamas iki
mokyklinių vaikų įstaigų 
tinklas, kad kiekvienas norin
tis galėtų naudotis jų paslau
gomis.

Per penkmeti valstybė pa
pildomai paskirs 6 milijardus 
rublių gyventojų socialiniam 
aprūpinimui gerinti. Bus pa
didintas minimalios senatvės 
ir invalidumo pensijos, pensi
jos netekus maitintojo, nu
matytos naujos II pasaulinio 
karo dalyvių materialinio — 
buitinio aprūpinimo priemo
nės. Visų šių priemonių dėka 
padidės pajamos maždaug 
50-čiai milijonų Tarybų Są
jungos piliečių. Ir ateityje 
plačiu mastu bus statomi gy
venamieji namai. 530-540 mi
lijonų kvadratinių metrų gy
venamojo ploto — toks užda

vinys yra keliamas mūsų 
statybinikams. Na, o butų 
paskirstymo principas išlieka 
tas pats: kiekvienai šeimai — 
atskirą butą.

Išvardinome toli gražu ne 
viską, už ką balsavo Tarybų 
Lietuvos pasiuntiniai TSKP 
26 suvažiavime. Tačiau ir šių 
kelių pavyzdžių pakanka no
rint įsitikinti, kad svarbiau
sias Komunistų partijos, Tar. 
S-gos vyriausybės politikos 
bei praktinės veiklos tiks
las — pastovus rūpinimasis 
liaudies gerove.

Kontrastas, jeigu palygin
sime su Vakarų šalių ekono
mine būkle, akivaizdus. Štai 
jau aštuntus metus iš eilės 
išsivysčiusios kapitalistinės 
šalys niekaip neišbrenda iš 
infliacijos liūno, Baidydama 
įveikti krizinę būklę, Jungti
nių Valstijų administracija 
mažina išlaidas socialinėms 
reikmėms ir siūlo amerikie
čiams stipriau susiveržti dir
žus. Prezidento Ronaldo Rea- 
gano žodžiais tariant, jeigu 
beveik aštuonis milijonus 
Amerikos bedarbių išrikiuoti 
į eilę, ji nusidriektų per visą 
šalį—nuo Atlanto iki Ramiojo 
vandenyno pakrantės. 0 ir ar
timiausioj ateity ekonomistai 
neįžiūri nieko gero. Tuo tar
pu išeitis yra, Kalbėdamas 
TSKP 26 suvažiavime, TSRS 
Ministrų Tarybos Pirminin
kas Nikolajus Tichonovas pa
sakė: “Ne mūsų kaltė, kad, 
pavyzdžiui, su JAV prekyba 
mažėja, arba yra stagnacijos 
būklėje. Taip yra dėl to, kad 
Jungtinės Valstijos vykdo 
politiką, kuria siekiama nau
doti prekybą negražiais tiks
lais, svetimais lygiateisio 
tarptautinio bendradarbiavi
mo interesams”. Tarybų Są
junga, pasakė Nikolajus Ti
chonovas, yra pasirengusi 
plėtoti prekybinius santykius 
lygiateisiu ir savitarpiškai 
naudingu kursu. . (>q c , 
, e Muku; • 1
tarptautinį ekonominį ^ben
dradarbiavimą nesikeičia, 
nes tai yra principinis kursas, 
tuo pačiu padedantis mums 
spręsti pagrindinius — taikos 
išsaugojimo, įtempimo maži
nimo, liaudies gerovės kėlimo 
uždavinius. Manome, kad 
toks kursas naudingas ne tik 
mums.k Kazys Bagdonavičius

M AVALYNE IS ŽUVIES
ODOS

Italų specialistai rado būdų 
išdirbti vienos vandenyno žu
vies odų. Nudažyta ji tampa 
tvirtesnė ir gražesnė nei gy
vatės oda, o gyvačių, kaip ir 
krokodilų, odos labai trūksta- 
Žuvies oda labai gerai dera 
su nailonu ir kitais tvirtais au
diniais. Vadinasi, iš jos bus 
galima gaminti ne -tik ranki
nukus, bet ir avalynę.

PASMERKTI LIGOMS IR MIRČIAI
SLOGIĄ

PRAEITĮ

PRISIMINUS

Buržuazines Lietu- 
vos konstitucija skel
bė, kad ,.valstybė rū
pinasi piliečių sveikata. Vals

tybė siekia, kad negalintie
ji aprūpinti savęs ir savo 
šeimos piliečiai butų aprū
pinti", tačiau tikrovėje nie
ko panašaus nebuvo. Vals
tybinės gydymo įstaigos plė
tėsi labai pamažu, lėšų tam 
buvo skiriama mažai. Svei
katos apsaugos reikalus tvar
kė miestų ir apskričių savi
valdybės, privatūs asmenys. 
Jie plėšė iš gyventojų pini
gus už gydymą ir medika
mentus.

Kaip „rūpintasi" darbi
ninkų ir valstiečių sveika
tos apsauga, rodo šis , Ute
nos apskrities savivaldybės 
1930 m. gruodžio 5 d. nuta
rimas: „Perspėti visas ap
skrities valdybas, kad Utenos 
apskrities neturtingus ligo
nius priiminėtų į savo ligo
nines gydytis tik su valsčių 
ar miesto savivaldybių suti
kimais, išskyrus staigius ar

POPIEŽIUS
LIUTERIO ŠALYJE

PASKUTINĖ šalis, ku
rią 1980 m. aplankė 
popiežius Jonas Po
vilas II, buvo Vokietijos Fe

deratyvine Respublika. Tai 
buvo sunkiausia kelionė iš 
visų, kurias Jonas Povilas II 
atliko per pirmuosius dvejus 
popiežiavimo metus. Neleng
va dėl daugelio priežasčių, 
bet svarbiausia — reikėjo 
katalikų bažnyčios galvai 
akis į akį susidurti su Liute
rio pasekėjais, kurie šimtus 
kartų Vatikano buvo iškeik
ti ir pasmerkti.

Liuteris 1517 m. paskelbė 
95 tezes prieš katalikų baž
nyčią? • Liuteronai smerkia 
vienuolystę, negarbina ne 
tik šventųjų, bet ir Marijos. 
Todėl jų bažnyčių altoriuose 
nėra šventųjų paveikslų, ki
tų relikvijų. Čia nepraktikuo
jama išpažintis, nėra šventi
nimų į kunigus. Pastorių ren
ka parapija.

Apsilankymo Vakarų Vo
kietijoje metu popiežiui te
ko su liuteronų atstovais dis
kutuoti aktualiais krikščionių 
bažnyčių vienybės klausi
mais. Tam popiežius, žino
ma, ruošėsi iš anksto. Mat 
1980 m. gegužės mėnesį liu
teronų bažnyčia šventė savo 
450-ąsias metines. Ta proga 
popiežius pabrėžė, kad jis 
giliai pergyvena šią datą ir 
per pačią liuteronų metinių 
dieną — gegužės 31 — pasa
kė pamokslą vokiškai.

Vakarų Vokietijoje šiuo 
metu 49 procentai gyvento
jų protestantai, o apie 45 
procentus — katalikai. Bet, 
kaip nurodo patys vokie
čiai, religijos tyrinėtojai, tiek 
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Kėdainių rajono Šėtos kolūkio naujieji kultūros rūmai. M. Baranausko nuotr.

pavojingus gyvybei susir
gimus. Už gydymą gi betur
čių, priimtų be savivaldybės 
sutikimo, apmokama nebus". 
Vadinasi, beturčiai, nega
lintys sumokėti už gydymą, 
atsidūrė už įstatymo ribų.

Sklaidome vidaus reikalų 
ministerijos savivaldybių 
departamento bylą, kurioje 
pasakojama apie Raguvos 
valsčiaus Tumagalių kaimo 
gyventoją Jurgi Jurėną, ku
ris, sprogdindamas akmenis, 
sunkiai susižeidė abi akis ir 
buvo paguldytas į Kauno 
universiteto akių kliniką. Iš 
jo už gydymą pareikalauta 
390 litų. Guldamasis ligonis 
sumokėjo klinikai už 10 die
nų 75 litus. Kad nriimtų sun
kiai sužalotą ligonį, jį prista
tęs palydovas Antanas Vai- 
zengofas davė pasižadėjimą 
sumokėti likusius 315 litų vė
liau. Tačiau nei Jurėnas, nei 
Vaizengofas tų pinigų sumo
kėti negalėjo, nes abu buvo 
beturčiai. Raguvos valsčiaus 
savivaldybė šią skolą mokėti 
atsisakė.

Šitokiu būdu atsiradusios 
beturčių skolos už gydymą 
būdavo gana didelės, ir bur
žuazinė valdžia pavesdavo 
policijai jas išreikalauti. Štai 
Marijampolės apskrities ap
saugos vado pasirašytas raš

katalikai, tiek protestantai, 
Vakarų Vokietijoje jau vi
siškai atitrūko nuo krikščio
niškos tradicijos.

Teologas Neuneris tvirtina, 
kad daugelyje Vakarų Vo
kietijos miestų praktikuojan
tys katalikai sudaro tik 10 
procentų, o naujuose miestuo
se nesiekia ir 5 procentų. 
1974 m. tik 52 procentai 
katalikų tuokėsi bažnyčioje, 
Miunchene 1971 m. ketvirta
dalis katalikų vaikų liko ne
pakrikštyti bažnyčioje, o jau 
1974 metais — net 42 pro
centai katalikų vaikų liko be 
krikšto.

Pasaulėjančioje Vakarų 
Vokietijoje jau 75 metai 
veikia nemaža įvairių lais
vamaniškų organizacijų, 'ku
rios leidžia laikraščius, ko
voja prieš klerikalų pries
paudą.

Protestantizmo įtakoje Va
karų Vokietijoje labai stipriai 
reiškiasi teologai, kurie ne 
tik nenori pripažinti popie
žiaus Kristaus vietininku ir 
katalikų bažnyčios galva, 
bet ir Kristi} laiko tik žmo
gumi. Tarp jų ir buvęs Tiu
bingeno universiteto teologi
jos fakulteto profesorius Han
sas Kiungas. Jis užpernai 
popiežiaus įsakymu buvo at
leistas iš profesoriaus parei
gų. Teologas Friesas iš Miun
cheno 1980 m. pavasari irgi 
pateko popiežiaus nemalo
nėn, nes, remiamas kitų dva
sininkų, pasisakė už tai, kad 
ir vedusieji galėtų būti ku
nigais, kaip tai yra liuteronų 
ir kitose protestantų bažny
čiose. Be to, prieš atvykstant 
popiežiui į Vakarų Vokieti

tas Veiverių valsčiaus savi
valdybei: „įsakau išreika
lauti 210 litų nuo Elzbietos 
Ozupiūtės, Bielevičių kaimo 
Veiverių valsčiaus gyvento
jos, ar nuo jos artimiausių 
giminių už gydymą ir išlai
kymą Marijampolės ligoni
nėje".

Utenos apskrities Zavie- 
tos vienkiemio gyventoja 
Marcelė Šatkauskienė rašė 
apskrities savivaldybei, kad 
sūnus nuo 1926 m. serga kau
lų džiova: „Kadangi aš esu 
visai beturtė, gyvenu sveti
moje grytelėje, sūnus mano 
tėbeserga ir jam reikalinga 
nuolatinė priežiūra ir kaipo 
sergančiam chroniška liga 
reikalinga sulyg išgales duo
ti pagerintą maistą. Tikiu, 
kad gerbiama apskrities val
dyba įeis į mano sunkią pa
dėtį ir skirs man pašalpą".

O štai Utenos apskrities 
Daugailių valsčiaus gyven
tojo Juozo Ramelio prašy
mas, rašytas tais pačiais me-“ 
tais: „Pagal mano prašymą 
Sveikatos departamento raš
tu aš, kaipo beturtis, buvau 
patalpintas į švento Luko Ii- 

kgoninę Kaune, kurioje išbu
vau tris mėnesius. Kadangi 
man dabar yra ne atvira džio
va, iš švento Luko ligoni
nės mane išrašė, nurodyda

ją, teologijos profesorė Uta
Ranke-Heineman (beje, pir
moji teologijos daktare — 
moteris katalikų bažnyčioje)
pareiškė, kad jei popiežius 
nori, kad šiame krašte jis 
butų tinkamai sutiktas, turi 
atsiprašyti liuteronų už ne
malonumus, kuriuos popie
žius Leonas X 1520 m. buvo
protestantams padaręs. Ji pa
brėžė, kad vokiečiai yra 
Martyno Liūtei 
del popiežius

io tauta, 
Martyną 1

to
il ir

to, 
mi- 
po-

tei j turėtų reabilituoti. Be 
ji pareiškė, kad tuos 
lijonus markią, išleistų
piežiaus kelionei ii jo iškil
mėms Vakarų Vokietijoje, 
goriau reikėjo atiduoti Af
rikos gyventojams, kurie 
kenčia badą.

atvy- 
pa- 

smenų pasira- 
į pasirašė ir 

protestantai, 
jama revizuo-

Maža to, popiežiaus 
kimo išvakarėse buvo 
skelbtas 135 a 
sytas laiškas. „ 
katalikai, ir 
Laiške reikalai] 
ti katalikų bažnyčios kunigų 

leisti tuoktis
Išsiskyrusioms,
vedusius ku-

šventinimą, 
bažnyčioje 
leisti šventinti
nigais, taip pat kunigais 
šventinti ir moteris.

Kaip rašo Vakarų Vokie
tijos spauda, popiežius Jo
nas Povilas II Vakarų Vo
kietijoje pabuvo 50 valandų. 
18 valandų užėmė pamaldos 
ir eucharistinės iškilmes. Po
piežius susitiko su studentais 
ir mokslininkais, su labdarin
gų organizacijų atstovais, 
su dvasininkais ir klierikais, 
vienuoliais, su jaunimu, ar
tistais ir publicistais, taip pat 
su žydais, lenkais ir kitų tau
tų, gyvenančių Vokietijoje, 
atstovais. Tai buvo sunki 
kelionė, nes popiežius susi
dūrė su daugybe problemų, 
kurių sprendimui katalikų 
bažnyčia neranda išeities. Ir 
toliau Vakarų Vokietijoje 
tuštėja bažnyčios, mažėja 
vienuolių, dvasininkų gretos.

p. pf.CiOra
V VU dėstytojas

mi gydytis sanatoriniai. To 
dėlei maloniai prašau gerbia
mos Utenos apskr. savival
dybės suteikti man savo ma
lonę —■ mane, kaipo beturtį, 
patalpinti į kurią nors I ;r- 
tuvoje esančią Įdžiovm -Tų 
sanatoriją bent trijų rm nė
šių laikui".

Šiedu, kaip ir daugybė ki
tų panagaus turinio prašv- 
mų, Utenos apskrities savi
valdybės atmesti.

Kai kurie, neturėdami išei
ties ir, matyt, galvodami, 
kad apskrities savivaldybe ne
nori ar negali suteikti pa
galbos, kreipdavosi j vidaus 
reikalų ministeriją. „Kadan
gi aš mažažemis, — rašė Ute
nos apskrities Molėtų vals
čiaus Sikoriškiu 1 vienkiemio
gyventojas Me<y> 
kas, o žmonos k 

Kazį a U3- 
, < nura

vimas ir gydymus 
lauš daug lėšų, t - k
garbes prašyti v d im
lų ministeriją sute.kti man 
pašalpą operacija: ir gydi
mui apmokėti." Ministerija
Kazlausko prašymą atsiuntė
Utenos apskrities savivaldy
bei, nurodydama, kad „gydy
mo skolą apmokėti uii-.tu 
bės lėšom's

J. G!
LTSR centrinio valstvhmio. 

archyvo vyr. moksline 
bendradarbė



4-TAS PUSLAPIS

SOCIALIZMAS 
IR RELIGIJA

“LAISVĖ”

'ca alistmė visuomenė — 
ankstesnių formacijų socialinio 
ir kultūrinio vystymosi rezulta
tas, todėl kai kurias — taigi ir 
religines tam tikrų žmonių gru
pių pažiūras paveldėjo drauge 
su senąja psichologija, tradici
jomis, papročiais, įpročiais bei 
vertinimais.

Klasinio tipo visuomeninės 
santvarkos buvo ir yra suintere
suotos, kad jų politiką, ekono
miką, moralę, kultūrą, meną ir 
kita gintų istoriškai buvusi ga
linga visuomeninė institucija — 
bažnyčia. Pastaroji ryškiai at
spindi žemiškąją religijos misiją 
bei galutinius teologinės dog
matikos tikslus. Religija, kaip 
savita visuomeninės sąmonės 
forma bei ideologija turi sudė
tingą vidinę struktūrą. Tam 
tikrame visuomenės vystymosi 
etape ji yra neišvengiama. Šiuo 
atveju religiją galime lyginti 
su klasinio tipo visuomene, kuri 
irgi yra neišvengiama visuome
nės raidoje. Visuomenė, matyt, 
neturėjo kito savo vystymosi ke
lio, kaip per klasinio tipo vi
suomenių kaita ir religinio mąs
tymo etapus. Šia prasme religi
ja vystosi, keičiasi kaip ir ki
tos ideologijos rūšys.

Religijos raida yra glaudžiai 
susijusi su žmonių sąmonės rai
da, jos sugebėjimu daugiau ar 
mažiau adekvačiai arba iškreip
tai aiškinti pasaulį. Žmogiškasis 
intelektas, žmonių sąmonėji
mas ilgai klaidžiojo vingiuotais 
ir prieštaringais klystkeliais, pa- 
gimdydamas įvairių iliuzijų, 
fantastinių vaizdinių, kurie il- 

’ą 'dėti’ 
garri ir prieštaringam proto ir 
vaizduotės vaisiui —- religinei

t naj ats - Pastaroji
velkiu tapo net visą gyvenimą
aprėpiančia religine ideologija.

Tai, kad pasaulis sudėtingas,
painus, pilnas neaiškumų, žmonės 
suvokė intuityviai. Jie patys 
bandė atskleisti pasaulio paslap
tis, bet neturėdami mokslu pa- 
grįstoąv (jjos^f^ps; neįstengė pa- 

s^XUfhtjnaterwlistiskai. 
Kitaip“ tariant, tikroji pasaulio 
būtis buvo suvokiama ir aiški
nama remiantis įvairia gerųjų 
ir piktųjų dvasių veikla.

Aiškindamas pasaulio atsira
dimą, jo reiškinių prasmę, vys
tymąsi, žmogus susiduria su 
įvaikiais pažinimo paradoksais, 
kurie jam kliudo sukurti ne
prieštaringą objektyvios tikrovės 
vaizdą. Be to, žmogus gyvena 
istoriškai ribotą laiką. Kiekvie
nam, bandančiam suvokti pa
saulio atsiradimo priežastis, ky
la klausimas, kaip žmogus, gy
vendamas labai trumpą laiką, 
gali teisingai suvokti pasaulio 
begalybę — tai, kas vadinama 
materija ir jos judėjimu. Dievo 
sukūrimas žmogui buvo neiš
vengiamas, nes tai pirmoji jo 
pasaulio atsiradimo sandaros ir 
prasmės hipotezė. Dievas, kaip 
visko pradas, pirminė priežas
tis, tam tikrame žmogaus sąmo
nėjimo etape daug ką žmogui 
paaiškino. Religinės dogmos tvir
tina, kad dievas nedavęs žmo
gui tiek proto, kad suvoktų 
visatos sandarą ar paties die
vo esmę. Tuo ir toliau vado
vaujasi tikėjimo ir religijos gy
nėjai, kurie tiki, kad dievas pa
sireiškia kaip demiurgas, abso
liučios tiesos reiškėjas, išanksti
nis tikslingumas, neišvengiama 
lemtis ar fatališkumas. Tiesa, 
šiuolaikinės religinės filosofijos 
šalininkai pripažįsta mokslo tie
sas, jų vertingumą, bet laiko jas 
tik empirinio lygio pažinimu, 
o ne fundamentaliu, t. y. virš- 
jutiminiu pažinimu. Pavyzdžiui, 
anot neotomistų, religija susie
ta su gilesniais būties klodais, 
jos sritis — absoliuto pasaulis, 
kuris esąs už empirijos ribų. 
Taigi religija ir mokslas turi 
skirtingas savo sferas, kurios, 
taip suprantant, tiesiog yra ne- 
susijusios.

Marksistinis požiūris į religi
ją remiasi kitokiu tiesos objek
tyvumo supratimu. Iš pastarojo 
išplaukia materialistinių pažiūrų 
būtinumas, t. y. poreikis įveik
ti religinę ideologiją, jos vietą 
užleidžiant pasaulietinei dvasinei 
kultūrai.

Tik nekritiškam religijos at
žvilgiu žmogui gali atrodyti, 
kad religija ir kultūra yra tapa
tūs dalykai. Mokslo plėtra bei 
materialistinės filosofijos įtaka 
nuolat mažina religijos įtakotų 
žmonių -skaičių. Tačiau manyti, 
kad religinė pasaulėžiūra išnyks 
savaime, netikslinga. K. Marksas 
nuolat pabrėždavo, kad religijos 
klausimus studijuoti reikia rim
tai ir giliai. Religijų įveikimo 

keliai nėra labai paprasti. Žmo
gaus įsitikinimai formuojasi be
veik visą jo gyvenimą, jie lie
čia visą žmogaus egzistenciją, 
todėl juos pakeisti nėra lengva.

Socializmo sąlygomis religija 
bando prisitaikyti prie naujų 
gyvenimo aplinkybių. Dabar 
teologai neretai ieško ,.giles
nių" praeities ir dabarties są
sajų. Pasak jų, ideologijos yra 
ir krikščionybė, ir marksizmas- 
leninizmas, todėl jos artimos 
viena kitai. Šio teiginio nepa
grįstumą parodo elementariausia 
religijos komponentų analizė. 
Religija susideda iš tokių ele
mentų: vaizdinių (mitologija,
dogmatika); veiksmų (kultas, 
apeigos, ceremonialas); nuotaikų 
(jausmai). Visi jie savitai veikia 
tikinčiojo sąmonę.

Religijų nėra be mitų. Mitas 
čia reiškia religinį pasakojimą 
apie dievus, velnius, angelus, 
šventuosius ir pan. Religinė mi
tologija pranoksta liaudies mi
tologiją savo magiškumu — žo
džiu, visa nežemiškąja atributi
ka. Dievo vaizdinys žmonių są
monėje formavosi šimtmečius, 
pradedant gėrio ir pikto dvasio
mis, pusdieviais, genties dievais, 
dievu — Mėnuliu, dievu — Sau
le, galų gale — vieninteliu die
vu.

Antras religijos komponentas 
yra veiksmai. Sąlyginai juos ga
lime laikyti savarankiškais. Juos 
atspindi religijos kultas, apeigos, 
ceremonialas. Religiniai veiksmai 
tikintiesiems turi magiškos ga
lios. Jie sukuria sudėtingą reli
gijom kulta Religijos kultas — 
tai atitinkamos žmonių elge
sio formos, turinčios magiškos 
galios. Kiekviena religija turi 
tradicinį, savo kultą. Čia didelį 
vaidmenį vaidina pirminiai reli
gijos elementai — magija, fe- 
tišizmas, animizmas, totemizmas. 
Religiniais veiksmais siekiama 
antgamtines jėgas paveikti sa
vo' naudai. Kultas pradeda for
muotis kaip įvairūs užkeikimai, 

„ritualipiąkišokiai,Ar,.baigiasi mal
da, .prašymų. Kultas religinius 
žmonių vaizdinius sujungia su 
jų emocijomis, įjungia žmogų i 
religinę akciją. Religiniai veiks
mai yra atsiradę kartu su reli
gija. Religinis kultas yra grin
džiamas magija.

Religinė magija skirstoma į 
visiško panašumo ir dalinio pa
našumo magiją. Remiamasi tuo, 
kad panašūs reiškiniai sukelia 
ir panašiąs pasekmes. Tai per
keliama į religinį mąstymą, kaip 
antai; „Jeigu kas ko neturi, tai 
duoti negali". Tarkime, kad ma
terija neturi dvasios, vadinasi, 
ji negali būti pirmąja visatos 
priežastimi. Panašiai esą su žmo
gumi — protas, siela laikomi ne
materialios dvasinės reikšmės 
dalykais, kurių negalėjo žmo
gui duoti materija.

Žmogaus jausmų (emocijų) pa
saulis yra labai sudėtingas. Re
liginis jausmas yra savo rūšies 
emocija. Ji atsiranda žmogui 
mąstant ar stebint įvairius re
ligijos kulto objektus, kurie 
nebūtinai turi atrodyti gražūs 
ar didingi. Religinių emocijų, 
nuotaikų pasaulis susijęs su 
žmogaus intelektu, tačiau pasta
rajam nėra visiškai pavaldus. 
Savo dogmatikai įtvirtinti religi
ja labai plačiai naudojo ir nau
doja įvairių rūšių meną. Meno 
panaudojimas sąlygojo greitą 
religijos plitimą, nes darė stip
rų estetinį poveikį žmogaus 
jausmams ir protui. Bažnyčiai 
kūrė talentingiausi menininkai, 
tokie, kaip Rubliovas, E. Grekas, 
Mocartas, Bachas, Leonardas da 
Vinčis, Mikelandželas, nekal
bant jau apie liaudies meninin
kus. Be estetinio elemento reli
ginė dogmatika žmogui sukeltų 
nemalonumo, o greičiau siaubo, 
bejėgiškumo ar chaoso jausmą. 
Tai, kas estetiška, yra ne ant
gamtiška, taigi tai, kas antgam
tiška, paslaptinga, baugu, este
tišku jutiminiu vaizdu priartina 
prie įprasto paisaulio suvokimo.

Literatūroje plačiai paplitusi 
nuomonė, kad pirmvkščius žmo
nes, kol jie neturėjo susikūrę 
dievų, nuolat persekiojęs bai
mės jausmas, o jų sukūrimas 
padėjęs to baimės jausmo atsi
kratyti. Religijos sukūrimas iš 
tiesų reiškia žmogaus sąmonėji
mo pakopą. Būdama vaizdinga, 
religija darė stiprų poveikį ti
kinčiojo jausmams, jo pasaulo 
ir savęs suvokimui, atliko savo
tišką nuotaikos skaidrintojo 
vaidmenį. Žmogui neretai pa
lengvėja ir nuo narkotikų, niko
tino. Panašų poveikį patiria ir 
tikintysis. Pažintinės ir sociali

nės religijos šaknys slypi to 
meto žmonių sąmonę Įėmusiose 
sąlygose: klasinio tipo visuome
ninė struktūra ir menkas pasau
lio pažinimo laipsnis. Vergai 
buvo visiškai bejėgiai prieš 
vergvaldžius ekonominiu, kultū
riniu ir politiniu požiūriu, todėl 
vergi} ideologai sukūrė komp
romisinį išsigelbėjimo kelią —• 
pomirtinį gyvenimą. Vėliau tai 
buvo modifikuota ir pritaikyta 
valstiečių ir feodalų poreikiams.

Socialistinė visuomenė religi
ją paveldi iš klasinio tipo vi
suomenės drauge su senąja so
cialine psichologija, dvasine 
kultūra, tradicijomis, šventėmis, 
papročiais ir — svarbiausia —- 
per aktyvius religijos propa
guotojus — jos ideologus, kul
to tarnus.

Mus religijotyros sociologai 
skirsto tikinčius žmones pagal 
tikėjimo gilumą į tris grupes. 
Pirmą grupę sudaro tikintieji, 
kurių gyvenime religinė orienta
cija laikoma esminiu dalyku. 
Antrai grupei priklauso visi ti
kintieji, kuriems religinė orien
tacija yra reikšminga, bet ne 
visalemianti. Trečią grupę su
daro tikintieji, kuriems religinė 
orientacija yra šalutinė. Jie tiki 
dievu paviršutiniškai, yra pra
radę esminius religinio tikėjimo 
aspektus. Pagrindiniai jų veik
los motyvai yra nereliginio po
būdžio.

Kad šiandien religija pergyve
na krizę, visiškai nereiškia, jog 
religija jau nepajėgi veikti žmo
nių jausmus bei galvoseną. 
Žmonių religingumui išlikti yra 
priežasčių ir socializmo sąlygo
mis. K. Marksas teigė, kad tik 
radikalus visuomenės kultūrinis 
pertvarkymas užtikrina sąlygas 
visiškam religijos įveikimui. Jis 
rašė, kad religinis tikrovės pa
saulio atspindėjimas gali išnykti 
tik tada, kai kasdieninio prakti
nio žmonių gyvenimo santykiai 
taps perregimais ir suvoktais ry
šiais jų tarp savęs ir gamtos, 
vysvoremiini'"' r'”’°’ūmo proce
so kūrimas, t y. materialinis 
gamybos procesas iš savo tam
saus mistinio apvalkalo išsiva
duos tada, kai jis taps laisvos 
visuomeninės žmonių sąjungos 
vaisiumi ir bus jų sąmoningai, 
planingai kontioliuojamas. Si K. 
Markso mintis turi gilią meto
dologinę reikšmę. Ji pagrįstai 
orientuoja į visą kompleksą re
ligijos išlikimo priežasčių, kurių 
panaikinimas yra socializmo, 
kaip naujo tipo visuomenės, val
dymo ir organizavimo, uždavi
nys.

Naujų socialistinių gamybos 
santykių plėtojimas automatiš
kai dar neužtikrina materialisti
nės galvosenos, naujos, socialis
tinės, žmonių dvasinės ir kultū
rinės orientacijos. Tarp žmonių 
psichologijos ir socialinių-ekono- 
minių santykių yra nemaža tar
pinių senosios kultūros elemen
tų, čia nėra vienareikšmio atitik
mens, tuo labiau, kad kai kurios 
žmonių grupės yra stipriai vei
kiamos senosios religinės ideolo
gijos. Reikia nepamiršti ir to, 
kad religinė ideologija irgi vys
tosi, ji modernėja, įgydama nū- 
dieniškesnj pavidalą ir tikinčia
jam atrodo esanti pagrįsta.

Nemažą vaidmenį religinių, pa
žiūrų palaikyme atlieka religin
ga šeima. Ateistinis darbas yra 
efektingas tuo atveju, jeigu jis 
grindžiamas rimta filosofine po
zicija, išplaukiančia iš gamtos 
mokslų, material istinės-dialekti- 
nės pasaulio sampratos, kai ji 
moksliškai atskleidžia religinio 
mąstymo ribotumą, be to — ri
botumo priežastis.

Materializmas prieštarauja re
ligijai, nes aiškina tikrovę, rem
damasis jos dėsningumais. Ma
terialistai atmeta pasaulio trans- 
cendentalumą. Tarp religinio 
idealizmo ir ateizmo vyksta 
ideologine konfrontacija. Religi
jos įveikimas neįmanomas be 
visiškos socialistinės dvasinės 
kultūros percales.

Nikodemas JURŠĖNAS
Docentas

■ ATSKLEISTA 
PASLAPTIS

VFR chemijos inžinierius 
Frederikas Džunamenas (F. 
Junamen) paskelbė atskleidęs 
Stradivarijaus smuikų paslap
tį. Atlikęs seriją eksperimentų, 
jis priėjo išvadą, jog Sfradi- 
varijus pirmiausia pašalindavo 
iš medienos sakingas medžia
gas. Kaip tik jos ir iškreipia 
garsą.

F. Džunamenas ėmė daryti 
muzikos instrumentus rastuoju 
metodu. Kai kurie jo smuikai 
neatskiriami nuo autentiškų 
„stradivarijų".

* ŽUVIS
SU PROŽEKTORIUMI

Mokslinė ekspedicija Kari
bų jūroje aptiko labai retą 
žuvj, kuriai tarp akių yra 
šviečiantis organas. Iki šiol ji 
buvo sugauta tik kartą 1907 
m. prie Jamaikos krantų. Švie
sos šaltinis — šviečiančios 
bakterijos. Žuvis apšviečia 
prieš save 15 m kelią.
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„LAISVAI PRIEINAMAS IDĖJŲ STALAS“
Yra pasaulinėje kultūroje reiškinių, kurie nulemia tolimesnes 

jos kryptis, įkūnija naują civilizacijos lygį. Vienas iš Jų — 
spaudos išradimas, spausdintos knygos paplitimas, kuris XV am
žiaus pabaigoje ir XVI amžiaus pradžioje sudrebino pasaulį sa
vo galia kur kas labiau negu tuometinio ginklo gausmas.

Žmogus visais laikais buvo neišsenkamai išradingas, nuolat be
siveržiąs kurti, šviestis ir šviesti kitus. Šių kilnių jausmų skati
namas, jis išmoko spausdinti knygas surenkamomis metalinėmis 
raidėmis. Knyga sekė knygą. Ir taip susidarė ištisi knygų rinki
niai, dalis kurių yra išlikę iki mūsų dienų. I juos mes šiandieną
Žiūrime, kaip į mūsų bibliotekų

Pirmasis dokumentas apie bib
liotekas Lietuvoje pažymėtas 
1510 metų data. Tai Lietuvos di
diko ir Lietuvos kanclerio A. 
Goštauto knygų sąrašas, kuriame 
suregistruota daugiau kaip 70 
knygų. Be to, yra manoma, kad 
į Lietuvą pirmosios knygos yra 
patekusios dar XIII—XIV am
žiuje, nes didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas ir kiti, feoda
lai palaikė politinius, prekybi7 
nius ir diplomatinius santykius 
su kitomis valstybėmis.

Šiuo metu pasaulio biblioteko
se jau sukaupta per penkis mili
jardus knygų. Bibliotekoms la
bai trūksta patalpų.

Žmogaus mintis, susidūrusi su 
šia problema, ieško optimalių 
sprendimų. Vis dažniau kyla idė
ja ,,sumažinti" knygą, t. y. per
kelti jos tekstą į tokias formas, 
kurios būtų kur kas talpesnės.

Tai ne šios dienos sumanymas. 
Pavyzdžiui, „Britų parlamento 
aktų ir dokumentų rinkinys už 
1800—1900 metus" yra didžiau
sia pasaulyje knyga, išleista 1200 
tomais.

Rinkinys sveria 31 toną, kurio 
įrišimui buvo sunaudota 34 000 
ožkenos kailių. Tiesa, ši knyga 
išleista gana kukliu, vos 500 eg
zempliorių tiražu.

Neįkainojamas yra bibliotekų 
vaidmuo žmonijos kultūros isto
rijai. Įžymaus rusų revoliucinio 
demokrato A. Gerceno žo
džiais, ,,. .. biblioteka ■— tai 
laisvai prieinamas idėjų stalas, 
prie kurio yra pakviestas kiek
vienas, ant kurio kiekvienas at
ras saw ieškomo maisto; tai at
sargų sandėlis, į kurį vieni su
dėjo savo mintis ir išradimus, o 
kiti juos imasi skolon."

Bibliotekų uždavinys — kaupti 
ir saugoti įvairių epochų rašti
jos paminklus. Jų dėka mūsų 
epochos žmonės gali plačiai nau
dotis tais išminties lobiais, kurie 
buvo kaupiami ir kristalizuoja
mi šimtmečiais.

Bibliotekų skaityklose gimė 
daug įžymių žmogaus išminties 
laimėj i mų^ybuVosuiaTrta nemaža 

r Pasaulinės reikšmės ykūrinių.
Štai Britų muziejaus \biblio
tekos skaitykloje buvo kuįjamas 

PRANAS RASCIUS

PRIE MERKIO INTAKU

Arnoldo Baryso nttotr.

Prie Spenglos
Nulėkim paukščiais 
prie Spenglos 
ieškoti spengiančios 
tylos.
Ieškot pradžios 
versmėj tyroj 
ir melsvo vakaro* 
žaroj.

Apklos pečius 
lengva migla, 
šlaitus stačius 
liūliuos Spengla. 
Mėnulis rausvas 
kaip gaidys 
patsai užmigs 
ir mus migdys. <«

Ir bus ramu.
Ramu. O gal 
pažvelgus tylo-je 
atgal ■— 
/ savo nueitus 
kelius — 
nulinks galva, 
širdis nulius.

O gal giliai joje 
nuspengs 
aidai 
artėjančio rudens. 
Ir lyg anglis 
Spengla juoduos 
ir kaip angis 
nurimt neduos.

Nulėkim paukščiais 
prie Spenglos 
ieškoti spengiančios 
tylos. ..
Į vakaro 
miglas gaivias — 
suprast kitų, 
ieškot savęs. ..

užuomazgą.

genialus Karlo Markso veikalas 
„Kapitalas". Bibliotekoje didysis 
mokslininkas K. Marksas "dirbo 
po devynias valandas per die
ną; per šį darbo procesą jis iš
studijavo ir sukonspektavo per 
1500 knygų. įtempto darbo bib
liotekoje dėka buvo sukurti vi
si svarbiausi V. Lenino veika
lai. N. Krupskaja rašė, kad 
jis labai daug laiko praleisdavo 
bibliotekose. Atvažiavęs į Peter
burgą, Leninas ištisas dienas pra
leisdavo viešojoje bibliotekoje.

Senojo Vilniaus universiteto 
bibliotekos skaityklose kaupė 
medžiagą savo būsimiems kūri
niams didysis lenkų poetas — 
demokratas Adomas Mickevi
čius, lietuvių istorikas Simonas 
Daukantas ir kiti.

Taigi Lietuvos bibliotekų isto
rija yra glaudžiai susijusi su vi
sa krašto kultūros istorija, su 
daugelio žymių asmenybių veik
la.

Darbas su knyga neįmanomas 
nesusipažinus su jos teorija, su 
bibliotekų darbo savybėmis, su 
bibliografijos paslaptimis.

Nelengva susigaudyti šiuolaiki
niame knygų sraute, išsirinkti 
sau tokias, kurios labiau domi
na ar traukia. Į pagalbą čia atei
na specialios knygos. Tai knygos 
apie knygas. Svarbiausios iš jų 
— L. Vladimirovo „Knygos is
torija", ,,Pranciškus Skorina", 
„Vilniaus universiteto biblioteka", 
G. Raguotienės „Šimtas knygos 
mįslių", K. Papečkio „Nuo strė
lės iki knygos", E. Laucevičiaus 
„Popierius Lietuvoje XV—XVIII 
a."

Minėtos knygos padės „elekt
ronikos kartos" jaunimui nusta
tyti teisingą kryptį bekraštėje 
knygų jūroje. Mūsų amžius pag
rįstai yra laikomas ,,informacijos 
sprogimo" amžiumi. Taip, XX 
amžiaus žmogus suprato, 
kad pasikliauti vien sa
vo atmintimi — rizikinga. O 
apie tai byloja šiandieninis kny
gų srautas, bibliotekų tinklas.

Po Sp"’:o socialistinės revo
liucijos pergalės iki 1970 metų 
mūsų šalyje išleista 2 milijonai 
356,3 tūkstančio pavadinimų 
knygų bendru 36,5 milijardų eg"

6,8 proc. viso 
pagal

visos pasaulio

zempliorių tirasni. Tarybų 
jungojų gyvena 
pasaulio gyventojų, 
JUNESCO statiĮstiką, TSRS ten
ka 15,6 proc. 
knygų produkcijos.

Šiuo metu 
apie XX amžių 
informacijos pertekliaus, knygų 

„sprogimo 
daugely 
šiol yra 
Pagal J 
2225 ir

labai mėgstama
kalbėti, kaip apie

amžių. Iš 
je pasaulio rajo- 

labai nedaug 
UNESCO duome- 
ilijonų suaugusių

leidimo 
tikrųjų 
nų iki 
knygų, 
nis, iš 
pasaulio gyventojų apie 800 mi
lijonų yra ners 
gurno rykštė plaka net tokias iš
sivysčiusias valstybes, kaip JAV. 
„Niujork taįm 
JAV yra apie 
kų beraščių ir 2 
cionalių analfabetų", tai yra to
kių, kurie vargais negalais su
skiemenuoja reklamų tekstus ir 
pasirašo, bet negali laisvai skai
tyti ir rašyti. Mūsų šalyje, 
mėjus Spalio 
Liucijai, neraštingumo 
negresia. Dar c augiau, mes sie- 

mūsų šalies pi- 
įdurinį išsilavini- 
iiktuoja pats gy- 
augiau kaip 200 
casmet išleidžia

štingi. Neraštin-

is" duomenimis, 
2 milijonus visiš- 
4 milijonai „funk- 

lai- 
jocialistinei revo- 

pavojus

išleidžiama 18
— beveik 2000

bėti, ir ne todėl, 
^bal daug, kad

kiame, kad visi 
liečiai turėtų v 
mą. Tai mums 
venimas, nes d 
TSRS leidyklų 
85 tūkstančių pavadinimų knygų 
ir brošiūrų bendru 1,8 milijardo 
egzempliorių tiražu. Kasmet Ta
rybų Lietuvoje 
milijonų knygų 
pavadinimų.

Yra ką skaitylti. Yra ką pasiū
lyti. Sunku pasiūnkti. Apie kny
gą sunku ir kai 
kad jų dabar 1 
žmonija sukaupė ištisus milijar
dus tomų; sun|ku 
knyga, rašytojo 
čiaus žodžiais tlariant, 
ma yra dvasini^ vienos 
palikimas kitai, 
nių išpažintis, 
pradedantiems gyventi; 
— tai pačių tai 
staibiausių, jautriausių 
glausiu žmonių 
je susikristaliza 
nebaigtos veiklos 
Dabar be knygos 
įmanoma gyvent 
bertas Einšteiną;:, atimkit iš ma
nęs knygą, ir aš 
kis: nei atmintięs, nei išminties, 
nei proto, nei 
mūsų amžiaus žlmogui 
ne mažiau apkarstų gyvenimas, 
jeigu jis 
šiuolaikinės, 
bibliotekos, 
jsivaizduoti

todėl, kad 
Vytauto Petkevi- 

visų pir- 
kartos

gyvenusių žmo- 
estamentas tik 

knyga 
i|entingiausių, p' - 

ir protin- 
darbo praktiko- 

vusi išmintis, jų 
dienoraštis, 

jau nebūtų 
i. Kaip sako Al-

vėl liksiu kūdi-

vilties. Tačiau 
šiandien

ranka neturėtų 
organizuotos 

būtų 
andieninę moks-

Po 
gerki

Sunku mums
ir š

lo mintį be starpbių mokslinių 
bibliotekų.

Augnstlnas ICKEVlClUS

ka

Prie Ver,sekos
Verčias verpetas, 
verčias ir se 
kitą verpetą 
vasaros me 
Pušys šešėli 
upėn vis meta, 
bet ji nebijo, 
teka ir šneka:

lą. ..
JS

erseką 
arsi ką 
švento 
nto

„Perbriski V 
lyg būtum t 
brangaus ir 
ant kito kra 
laukti palikęs, 
kur eglės ty 
Kur saulės š 
tik ūgliai sa 
kur žaibo bl 
temato samanos. 
Išvyski skrii 
kylantį paukštį, 
kai vėjas pū 
į svaigų auk 
Išvyski viską: 
dirvas ir mišką, 
ir šviesų spi 
ir žiedą min 
Pažink iš lėt 
brastą ir siei 
kiekvieną p^dą 
ir visą Lietuvą''.

klos. . . 
ypsnj 
vinas, 
yksnį

zdėlę,

sieli 
štį.

mdulį, 
domų..
'o
i'uvą,

Verčias verpetai, 
verčias ir sukas, 
dingsta lyg metai 
ar palšas rūkas. 
Rytas ir vakaras, 
vakaras... rytas... 
Dienos ir naktys, 
naktys ir dienos.. . 
------------ Eisiu prje upės, 
dangui pražydus, 
prisišienauti 
baltos mėnesienos.

OOOOOOOOO
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NUOTRAUKOJE; po apdovanojimo. y, Žebrausko (ELTA) nuotr

VILNIUS, liepos 3 d. 
(ELTA). Šiandien Lietuvos 
TSR .\ukšči<ius:<»s!<>s Tary
bos Prezidiume įlrikti valsty- 
biniai apdovanojimai labiau
siai pasižymėjusiems studen
tu burių ’dalyviams ir orga
nizatoriams. TSRS ordinais 
ir medaliais jie apdovanoti 
už dešimtajame penkmetyje

S tok holm, Švedija. [TASS- 
ELTA]. Liepos 8 d. dideliu 
pasisekimu Švedijoje koncer
tuoja Lietuvos TSR valstybi
nės filharmonijos styginis 
kvartetas, vienas geriausių 
Lietuvos kamerinių kolekty
vų.

Lietuvos muzikantai čia 
yra pagal Tarybų Sąjungos ir 
Švedijos skultūrinių mainų 
programą, realizuojamą salėje neleido likti abejin-! muzika, rusų, estų, ukrainų kad kvartetas iš Lietuvos 
TSRS kultūros ministerijos ‘ gam”. j autorių kūriniai. 1 neabejotinai yra vienas ge-
linija. Laikraštis ypač pažymi lie-1 Daugelis jų, taip pat Betho- j riaušių pasaulyje.

Ant gražaus Platelių ežero kranto Plungės rajone įvyko tradicinė medžio drožėjų 
šventė. Joje savo meną demonstravo daugiau kaip 200 liaudies menininkų, atvykusių iš 
įvairių Lietuvos kampelių.

Konkurse dalyvavo ir žinomi meistrai, ir pradedantys drožėjai. Gausiai susirinku
siems žiūrovams koncertavo mėgstami liaudies muzikos kolektyvai.

Nuotraukoje: Žinomas medžio meistras iš Zarasų V. Ulevičius [centre], pelnęs 
geriausio Lietuvos drožėjo titulą, su savo pagalbininkais vilniečiu K. Jurėnu [kairėje] ir 
liaudies meistru iš Panevėžio V. Griauzda. R Aleknavičiaus nuotr.

LIETUVOS TSR 
NUSIPELNĄ EKONOMISTAI

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1981 m. gegužės 7 d. įsaku 
už ilgametį vaisingą darbą ir aktyvų daly
vavimą visuomeniniame gyvenime respub
likos nusipelniusio ekonomisto garbės var
das suteiktas Lietuvos TSR liaudies kontro
lės komiteto pirmininko pavaduotojui LE
VUI MOLOTOKUI

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1981 m. balandžio 30 d. įsaku 
už vaisingą darbą valstybinės statistikos 
srityje ir aktyvų dalyvavimą visuomeninia
me gyvenime šis garbės vardas suteiktas 
Lietuvos TSR centrinės statistikos valdybos 
Vyriausiosios skaičiavimo darbų valdybos 
viršininkui ALEKSANDRUI KAULAVlClUI.

pasiektus gerus gamybinius 
rezultatus ir laimėjimus 
moksle, mokslinėje bei vi
suomenine je veikloje.

A pd o va no j i mu s įteikė
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas A. Barkauskas. Jis 
pas vei k i no a pdo va not uosi us

Z

Lietuvos ansamblio pasisekimas Švedijoje
Lietuvos meno pasiuntiniai i 

i jau koncertavo Estersund! 
mieste, taip pat Stokholme, ! 
ir visur Švedijos publika juos : 

! šiltai sutiko.
Nepaprasta programa, — j 

rašo Estersundo laikraštis: 
“Lenstidningen”, — virtuo- į 
ziškas Haidno, Šostakovi- i 

' čiaus, Prokofjevo kūrinių at į 

likimas nė vienam buvusių; 

ir palinkėjo jiems sėkmės 
šių metu. ,,trečia |ame semest
re" auditorijose įgytas ži
nias kūrybiškai pritaikyti 
praktiniame darbe, būti pir
mosiose komunizmo statyto
jų gretose.

Statybinių burių dalyvius 
taip pat pasveikino LLKJS

tuvių kompozitoriaus Vytau
to Laurušo Pirmąjį kvartetą, 
vadindamas jį “. . . puikiu 
kūriniu, įnešančiu didelį indė
lį į tautinę liaudies muziką”.

Vilniaus kvarteto progra
moje ■— klasikinė ir šiuolaiki
nė tarybinė muzika. Jo re
pertuare — visi 83 Haidno 
kvartetai, visi Prokofjevo į 
kvartetai, Šostakovičiaus

CK sekretorė S. Vaškevičie
ne.

Už aukštus apdovanojimus 
partijai ir vyriausybei padė
kojo Kauno Antano Snieč
kaus politechnikos instituto 
komjaunimo komiteto sekre
torius D. Masilioms, Vilniaus

veno, Ravelio ir lietuvių mu
zikos klasiko Čiurlionio kūri
niai Švedijos publikai pateik
ti taip pat reikliai.

Aukštai vertindamas Lie
tuvos muzikantų koncertus, 
Stokholmo laikraštis “Svens- 
ka dagbladet” kvarteto stilių 
vadina “elegantišku ir jaudi
nančiu”. Laikraštis pabrėžia,

• MUZIEJUS
BERINGO SALOJE

Beringo sala, pagarsėjusi 
vertingųjų kotikų bei karčiuo
tųjų ruonių gulyklomis, tam
pa istoriniu muziejumi. TSRS 
MA Tolimųjų Rytų centro ar
cheologai čia aptiko įžymio
jo Rusijos laivyno kapitono 
komandoro V. J. Beringo eks
pedicijos oėdsakus.

Vitaus Jonaseno Beringo 
vardas įrašytas į didžiųjų 
geografinių atradimų istorijų. 
Jis vadovavo pirmajai (1725— 
1730) ir antrajai (1733—1741) 
Kamčiatkos ekspedicijoms. 
1741 m., plaukiant nuo Siau
rės Amerikos krantų, prie ta
da nežinomos salos sudužo 
ekspedicijos laivas. Ekspedi
cijos dalyviams teko toje sa
loje, vėliau pavadintoje Be
ringo vardu, žiemoti. V. J. 
Beringas čia mirė.

Aptikę Beringo eksoedici- 
jos dokumentus, mokslininkai 
ėmė ieškoti ir daiktų. Radinių 
buvo daugybė. Svarbiausia, 
kad po atkastomis jūreivių 
žeminėmis rasta mūsų eros 
pradžioje gyvenusių jūros 
medžiotojų senovinių /būstų. 
Taigi senovėje sala buvo gy
venama. Medžiotojų būstai, 
Beringo ekspedicijos dalyvių 
žeminės ir bus Šio lauko mu
ziejaus pagrindas, — rašoma 
„Izvestijose".

va įsi \ lėni io pedagoginio ins
tituto studento L). Labanaus
kaite, Lietuvos respublikinio 
studentų būrio vadas J. Sija- 
vibiu s.

įteikiant apdovanojimus 
dalyvavo Lietuvos KP CK 
mokslo ir mokymo įstaigų 
skyriaus vedėjas A. Jakai
tis.

į Statoma jūreivių
i mokykla Klaipėdoje

Klaipėda. Pietinėje uosta
miesčio dalyje pradėta staty-

• ti Lietuvos jūrų laivininkys
tės jūreivių mokykla. Origi
nalų kompleksą sudarys mo
kymo ir gamybos korpusai,

1 424 vietų moksleivių bendra- 
‘ būtis, sporto salė, valgykla.

Nauja mokykla ruoš preky
bos laivynui plataus profilio 

j jūreivius ir motoristus, uos- 
i tui — dokininkus-mechaniza- 
■ torius, septintąją! laivų re- 
1 monto įmonei — įvairių spe
cialybių darbininkus. Elta

Ordininkas
i “Vilniaus statybos” tresto 
; aštuntojoje statybos valdy
boje per daug metų dirba 
veteranas Jonas Zarauskas. 
Daugelį metų jis vadovauja 
kompleksinei brigadai. Jis — 
vienas pirmųjų Socialistinio 
Darbo Didvyrio Nikolajaus 

į Zlobino pasiūlyto brigadinės 
į rangos metodo pasekėjų res- 
i publikos sostinės statybos 
organizacijose.

Už šaunų darbą, už daugelį 
puikių statinių, kuriuos pa

istale J. Zarausko ir jo drau
gu darbščios rankos, brigadi
ninko krūtinę beveik dešimt
meti puošia Darbo raudono- 

I sios vėliavos ordinas. O štai
• už dešimtojo penkmečio dar-
• bo rezultatus statybos žymū
nas buvo apdovanotas Lenino

' ordinu.
i Jonas Zarauskas su savo
1 brigados žmonėmis šiuo metu 
dirba Viršuliškių mikrorajo
ne, stato mokyklą-internatą. 
Gražiais rezultatais brigada 
pradėjo vienuoliktąjį penk

i mėtį. Ji pirmąjį naujojo 
I penkmečio metų ketvirtį so- 
| cialistiniame lenktyniavime 
j iškovojo pirmąją vietą savo 
1 statybos valdyboje. Brigada, 
nuolat viršydama užduotis, 
sėkmingai artina tą dieną, kai 
šiuose rūmuose pradės moky
tis daugiau kaip trys šimtai 
valstybės išlaikomų vaikų. 
Pavyzdį visai brigadai rodo 
jos vadovas, Lenino ordino 
kavalierius Jonas Zarauskas.

REMKITE 
LAIKRAŠTI 
"LAISVĘ"

Lietuviškoji diskoteka
Naują ilgai griežiančių dis

kų serija — “Lietuvos vargo
nai” pradėjo ruošti Vilniaus 
plokštelių įrašų studija. Ji 
užsibrėžė supažindinti šio 
žanro muzikos mėgėjus su 
įžymiausių Lietuvoje koncer
tinių ir bažnytinių vargonų 
skambesiu, atlikėjais, kom
pozitorių kūryba. Studija, įsi
kūrusi 1964 metais, jau patei
kė daugiau kaip tūkstantį 
plokštelių.

^ ..... . . . . i nio. TPrisiminkime, kad pirmo- i

telę sąvo garsiojoje po visą 
planetą sklindančioje serijo
je — “IŠ pasaulinio atlikėjų 
meno lobyno”.

Vyresnioji redaktorė Zinai
da Nu|,autaitė, dirbanti studi
joje
pakvietė užsukti į foneteką: 
joje surinktos vilniškėje stu
dijoje

— Vien tik 
joms

uo pat jos įkūrimo,

gimusios plokštelės.
išvardinti

— sako Z. Nutautai- 
reikėtų nemažo leidi- 

odėl paminėsiu tik kai
x , - .. i kuriuos mūsų kapitalinius

! darbus, taip pat atskiras seri
jas. Viena didžiausių jų — 
nuo 
“Lietu 
logija”.
folklorinės “muzikinės enci
klopedijos” sudarytoja — Vil
niaus konservatorijos liau
dies muzikos kabineto vedėja 
Genovaitė Cetkauskaitė. Išė
jo dešimt pirmųjų ilgai grie
žiančių diskų, ruošiami nauji.

— Esame išleidę visą M. 
K. Čiurlionio muzikinę kūry
bą, daugumos respublikinių 
dainų švenčių repertuarą — 
toliau pasakoja vyresnioji re
daktorė 
įrašyti 
čiaus 
“Mind 
“Mažv 
se ska 
nė ir p
tūra, įžymiausi muzikiniai ko
lektyvai, solistų, aktorių, ra
šytojų, poetų balsai.

1980 metais pasirodžiusia 
kompozitoriaus Juozo Nauja
lio plokštele pradėjome leisti 
seriją
muzikds istorijos”. Pasirodo 
taip pat serija “XIX amžiaus 
lietuviškoji lyrika”. Visuome
nei gerai žinomos
“Lietuvių kompozitorių kūry
biniai portretai”, “Operos so
listai
“Estradinė muzika”, “Litera- 
tūrinia 
mingai

atsirado 1907-1908 metais, j 
kai Varšuvoje kelias jų įrašė ' 
busimojo kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus vadovauja
mas Varšuvos lietuvių mėgė
jų choras. Po pirmojo pasau
linio karo lietuvišką muziką, 
atlikėjus laikas nuo laiko 
įrašydavo vokiečių, anglų, 
amerikiečių ir kitos užsienio 
firmos. Tuomet pasirodė ir 
apie 30 mažųjų diskų su 
Kipro Petrausko įdainavi- 
mais. Beje, mūsų operos 
tėvas, Tarybų Sąjungos liau
dies artistas K. Petrauskas 
įdainavo ir pirmąsias lietuviš
kas tarybines plokšteles.

Šiandien K. Petrausko 
plokštelės, iš pagrindų atnau
jintos, sudafo lietuviškosios 
diskotekos aukso fondą. Spe
cialios aparatūros pagalba se
nąsias plokšteles, surinktas 
daugiausiai iš privačių kolek
cijų, restauravo “Melodijos” 
firma 
filtrai 
šalino 
ūžesį, 
sus, atsiradusius tiek plokš
telėms susidėvėjus, tiek ir 
dėl netobulos ikikarinio meto 
įrašų technikos. Viskas, ką 
tik pavyko surinkti ir atnau
jinti, buvo panaudota šio 
pasaulinio garso tenoro albu
mui bei atskiroms ilgai grie
žiančioms plokštelėms. Jas 
išleido maskviškė “Melodi
ja” — viena stambiausių pa
saulyje plokštelių firmų. 1982 
metais — Kipro Petrausko 
šimtosioms gimimo meti
nėms — “Melodija” pateiks 
šio lietuvių dainininko plokš-

Maskvoje. Modernūs 
gaudyte gaudė bei 
menkiausią traškesį, 
kitus pašalinius gar-

Ekstazė, baigus darbą
Nors dega prie šalmo le: 
Angliakasiui šviečianti 
Kaip gera, kai pradeda 
Į kylantį keltą patekę

Pirmieji tikrosios šviesos spinduliai, 
Kurioj baltas miestas darbu ojas žvaliai.

Tas miestas dėka triūso tavo 
Ir skamba, ir dūzgia ryžtingai.

Elektros laidais supulsavę,
Galingi protu kūrybingu 

Gamina gėrybes aukšti fabrikai, 
Tėvynei jas veža ilgi traukiniai. . .

Ir tu pajauti paslaptingai, 
Kaip miestas skardena kalingai 
Tau padėkos himną didingą 
Už tavąjį triūsą darbingą, 

Kuriuo jis gyvena, alsuoja džiugiai, 
Gražesnę vis ateitį kuria smagiai.

J. Subata

NUPLAUK, LIETAU
Nuplauk, lietau, 
Mano žemę dulkėtą. 
Visos pavasario kryžkelės 
Trokšta skaidraus krištolo. 
Įsisupo klevai į vėją, 
Geria saulę
Jų kraujas almėdamas.
Nuplauki, lietau,
Mano žemę dulkėtą — 
Pagirdyk ją džiaugsmo verpę als.

BALTA DIENA
Šią diena baltumu pasnigo, s 
Užpildyti tuščias vietas — šešėlius, 
Apginti žeme nuo lietaus sūrumo, 
Nuo prakaito aitraus, lai vėlei

Gels medį sielvartas nubalęs
Ir speigas pirmas žemėj vaikščios... 
Per metų sodą snaigių lieptas 
Paliko tuščias meilės mūs gan

ulė skuba

tieslT^ 
įdrallzdts.

...O nesibaięia baltus mūsų žiemos, 
Sužibo saulė medžiuose valvo.rykMėm. 
Ir liūdesvs tik Ilgesiu palieka 
Bčilta dfona —• baili ša lesus aiod ūsia L
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1966 metų leidžiama 
vių liaudies dainų anto-

Šios lietuviškosios

- poemas 
Katedra’’,

ė. Neseniai baigėme
Justino Marcinkevi- 

trilogiją 
augas”,
ydas”. Mūsų plokštelė- 
fiba lietuvių šiuolaiki- 
aeities muzika, litera- 

Iš lietuvių chorinės

serijos

. “Tarybinė daina’’,

įrašai” ir kt. Siste- 
leidžiamos plokštelės 
s ir viduriniųjų moky- 
csleiviams.
let lietuviškosios dis- 

kotekoš lentynose atsiranda 
apie 40 naujų plokštelių.

Saliamonas Vaintraubas

mputė, 
taką, 
srūti,

Dalia Milukai tė
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Gražus ir prasmingas susitikimas i

Vasara — kelionių metas, 
ir šiandien Vilniuje, kitose 
Tarybų Lietuvos vietose gali 
išgirsti šnektą įvairiausiomis 
kalbomis. Kaip ir paprastai, 
tarp mūsų svečių daug užsie
nio lietuvių, atvykusių “Tė
viškės” kvietimu, turistais, 
pas gimines ir draugus.

Ypač malonu, kai tėvų že
mėje lankosi žmonės, kurie 
su ja niekada, netgi ir sun
kiausiais metais, nenutraukė 
ryšių. Žmonės, kurie gyvu ir 
spausdintu žodžiu pasakojo ir 
pasakoja teisybę apie Tarybų 
Lietuvą, Tarybų Sąjunga. 
Tai — pažangiosios Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių 
spaudos atstovai. Tarybų 
Lietuvoje vieši Niujorko 
“Laisvės” administratorė, 
viena laikraščio vadovų Ieva 
Mizarienė, “Laisvės” direkto
rių tarybos pirmininkas Po
vilas Venta, Čikagos “Vil
nies” redaktorius Stasys Jo
nas Jokubka (šiomis dienomis 
jis išvyko atgal į JAV). 
Vienas gražių ir prasmingų 
susitikimų su svečiais įvyko 
Lietuvos TSR žurnalistų są
jungoje.

. . . Tai buvo artimų pažįs
tamų, draugų pokalbis. Juk 
kai kuriems tų, kurie šneku
čiavosi prie kavos puoduko, 
teko dirbti ar lankytis JAV, o 
“Tiesos” redaktorius, Žurna
listų sąjungos valdybos pir
mininkas Albertas Laurinčiu- 
kas neseniai grįžo iš Niujor
ko, kur dalyvavo “Laisvės” 
70-mečio minėjime. Kaip tik 
jis ir papasakojo svečiams 
apie plačią ir šakotą Tarybų 
Lietuvos žurnalistų veiklą, 
apie jų darbus bei planus.

Sąjungos valdybos atsakin
gasis sekretorius Danielius 
Mickevičius pristatė susitiki
mo dalyvius — LKP CK 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjo pavaduotoją 
R. Mališauską, “Sovietskaja 
Litva” laikraščio redaktorių 
V. Jemeljanovą, Eltos direk
torių F. Pažūsį, “Švyturio” 
redaktorių A. Viršulį, “Tary
binės moters” redaktorę B. 
Boreišienę, “Minties” leidyk
los “Gintaro” redaktorių V. 
Kazakevičių. Susitikimo sve
čiu buvo ir dabar dirbantis 
Niujorke žurnalistas Sigitas 
Krivickas.

Taigi praktiškai visus su
I sitikimo dalyvius siejo ne tik 
! bendras darbas, bet ir ilga - i 
| metė draugystė su Tarybų ' 
i Lietuvos svečiais. Visi trys i 
! tėvų žemėje lankėsi jau daug ; 
| kartų, ir, kaip jie palys apie ; 
; tai pasakojo, kiekvienos vieš ! 
j nagės metu išvysta vis kažką 
i naujo, įdomaus. Amerikos; 
i lietuvių pažangiosios spaudos i 
' veikėjai pabrėžė, kad tai, jog ; 
vis didesnis išeivių skaičius ; 
lankosi Lietuvoje, savo aki- ; 
mis mato jos gyvenimo kiti- ! 
mą, daro didelę įtaką išeivi i 

i jos mąstysenai jos pažiū- j 
! roms.

— Geros kloties kelionėse 
po Lietuvą, įdomių pažinčių ■ 
ir įspūdžių, -- nuoširdžiai j 
linkėjome svečiams.

Be jokios abejonės, nauji i 
susitikimai su Lietuvos žmo
nėmis, nauji įspūdžiai ras ; 
atgarsio tiek “Laisvėje”, tiek ' 
“Vilnyje”: pažangiosios span ; 
dos darbuotojai savo pir- j 
maeile pareiga laiko savo i 
laikraščių skaitytojus infor- ; 
muoti apie dabartinę Lietu- ■ 
vą. |

Jonas Lukoševičius

ŠEIMOS ŠVENTĖ

Nuotraukoje: Rotušės aikštė. Čia vyko šeimos šventė.

PILIETINIS MENININKO 
AKTTVUMAS LIETUVOJE
Tai, kad dvasinis tarybinės visuomenės gy

venimas vis įvairėja ir turtėja, — be abejo, yra 
mūsų kultūros veikėjų, mūsų literatūros ir meno 
nuopelnas.

is TSKP CK atnskfllttnlo pmnrfltmo partijom XXV] 
suvažiavimui

Naujomis knygomis ar kino filmais, spektakliais ar koncer 
tais, parodomis ar televizijos laidomis į skaitytojus, klausyto
jus, žiūrovus nuolat prabyla musų menininkai. Džiugina jų 
kuriniai, kuriuose atsispindi plati tarybinės liaudies žygių pa
norama it sudėtingas mūsų amžininko dvasinis pasaulis, šlovin
gos revoliucinių kovų bei darbo pergalių tradici’os ir veržlus : 
dabarties pulsas, kuriuose giliai gvildenamas opios gyvenimo j 

j problemos. j
Kilni menininkų priedermė skleisti gėrį ir grožį žemėje. Jų 1 

kūriniai skirti visapusiškai harmoningai asmenybei ugdyti, į 
skiepyti jai šviesaus ir laimingo rylojaus idealus, Reikia ir to j 
liau didinti meno vaidmenį komunistiniame žmonių auklėjime. ;

Su pilietine aistra kūrėjai stengiasi atsiliepti j aktualiausius ■ 
šalies ir tarptautinius įvykius, visa savo veikla duoti atkirtį Į 

! aršiems socializmo ir taikos, pažangos ir dernokrati.os prie- i 
Į Šams. ,,Atspindėdamas tikrovę, nė vienas tikras menininkas j 

negali likti nuošalyje nuo svarbiausių epochos problemų. Ir j 
natūralu, kad kuo tvirčiau jis stoja už gėrio, teisingumo, lais
vės ir taikos idealus, tuo geriau girdėti jo balsas. Šiandien 
ypač svarbu kovoti už tautų savitarpio supratimų, prisidėti 

' prie jų dvasinio bendravimo“, — sakoma draugo L. Brežnevo 
sveikinime liepos 7 d. prasidėjusio Maskvos XI! tarptautinio 
kino festivalio dalyviams ir svečiams. Menininkams patikėtos 
priešakinės ideologinio fronto linijos, ir būtina didinti poveikį 
žmonėms tvirtai, ryžtingai, visa širdimi ir protu.

Daugelis mūsų rašytojų ir kompozitorių, kinematografininkų 
ir scenos meno meistrų, dailininku ir architektų kūrinių nuo
lat pelno visuomenės pripažinimą ir dėmesį. Būti liaudie* 
minčių ir jausmų reiškėjais, jos tribūnais — menininkams j 
didelė garbė, o kartu iv didžiulė atsakomybė. Kaip buvo pa
žymėta TSKP XXVI suvažiavime, gyventi liaudies Interesais, 
dalytis su ja džiaugsmais ir rūpesčiais, teigti gyvenimo tiesą, 
mūsų humanistinius idealus, būti aktyviu komunizmo kūrimo 
dalyviu •—• tai ir yra tikrasis meno liaudiškumas, tikrasis par
tiškumas.

Geriausių kūrinių autoriai, atlikėjai ne viename darbo žmo
nių kolei'tvve yra mielai sutinkami, visada laukiami ir mėgsta
mi. Visoje respublikoje išpopuliarėjo Poezijos pavasariai. 
Muzikos rudenys, Dailės ir Kino dienos, Teatrų savaitės, festi
valiai ir kiti masiniai renginiai, kur menininkai viešai atsiskai
to visuomenei, dalijasi gyvu žodžiu apie tavo kūrybą ir atei
ties planus. Vis dažniau jų išvykų maršrutai nusidriekia į 
spartuoliškąslas penkmečio statybas, konkretesnė tampa jų 
šefinė parama įmonėms, įstaigoms, ūkiams, mokykloms. Ne vie
name mieste ir rajone kasmet veikia kūrybinės stovyklos. Ta
čiau dar ne visose dirbama sistemingai, ne visos jos duoda 
norimų rezultatų. Todėl čia reikia suktis daug organizuočiau.

Bendravimas su skaitytojais, klausytojais, žifiirovals — tai 
palanki proga ir patiems menininkams, kaip sakoma, sutikrinti 
savo laikrodžius su gyvenimu, kuris jiems yra ir turi būti ne
išsemiama įkvėpimo versmė, kuris jiems siūlo ir siūlys apsčiai 
temų naujiems kūriniams. Reikia ir toliau stiprinti abipusius 
ryšius su gamybiniais kolektyvais, plėsti draugystę su jais. 
Kūrybinių organizacijų partiniai, profsąjungų, komjaunimo 
darbuotojai turi atkakliau remti ir visokeriopai skatinti me
nininkų pilietinį aktyvumą, jų visuomeninę veikią.

Nuoširdi, sąžininga kūrybinė veikla padovanoja brandžių 
vaisių. Tačiau meno derlius toli gražu ne vienodas. Kartais j 
mases iškeliauja ir idėjiniu požiūriu bestuburių, estetiška? 
menkaverčių kūrinių, stinga kvalifikuoto ir principingo jų įver
tinimo. Kodėl šiems kūriniams atkeliami variai?

Didelė atsakomybė tenka meno taryboms, vertinimo komisi
joms, leidinių redakcijoms. Visuomenė laukia, kad dažniau 
reiklų žodį tartų literatūros ir meno kritikai, kurių užduotis 

Į ir visapusiškai išanalizuoti kūrinį, įsigilinti j jo esmę, paaiš- 
! kinti teigiamas savybes, ir jautriai, pagrįstai nurodyti autoriams 
į trūkumus bei alskleistf galimybes jų darbų idėjiniam bei me- i 
i niniam lygiui kelti. Taip pat būtina sulelkti visas pastangas į 
' profesinio meistriškumo, jaunosios kūrėjų kartos ugdymo kinu- i 
I simams spręsti,

Reikšmingiems ateities darbams menininkus įpareigoja ir : 
nukreipia TSKP XXVI suvažiavimo nutarimai. Remdamosi jais, 
kūrybinės organizacijos aptaria savo veiklos gaires. Šiomis 
dienomis menininko atsakomybės istorijai ir liaudžiai klausi
mai buvo ypač užakcentuoti VII TSRS rašytojų suvažiavime į 
Maskvoje, kur dalyvavo ir nemaža mūsų respublikos atstovų , 
grupė, čia ir ne tik čia ne kartą pabrėžta, kad tarybiniams | 
meno darbuotojams lemiamas kūrybinės sėkmės laidas buvo į 
ir liks ištikimybė nemarioms Lenino idėioms, vieningas jų dau* j 
gianacionalinės šeimos susitelkimas apie Komunistų partiją, J 
glaudūs saitai su liaudimi. Tai žadina ir žadins kiekvieno me
nininko profesinj ir visuomeninį aktyvumą. Tai visiems jiems 
nuskamba kaip savotiškas priesakas, kuriuo jie turi vadovau
tis Ir kūryboje, k gyvwnhw*.

į PICNIC
Annual Daily World’s picnic is going to be held Sunday, 

j- August 2nd, 1981, from noon to dusk Three Acre Park on 
Lake Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Guest speaker will be Pamela Mincey, a journalist from 
the Daily World.

Bus will leave from 550 Massachusetts Avenue, 
Cambridge (Central Square) at 11 a. m. and return at 6 p.m.

I Round trip $5. Children go free.
Spend a day in country with family and friends.

i There will be swimming, sports and games, entertain- 
i meat, good food and refreshments.

For any information call 868-5420 after 5 p. m. or 232 8812 
any time.

New York. — J AV Komu- New York. — Šį šeštadie-
I .' nistų partijos tautinis pirmi- Į nį, liepos 18 d,, prie Lincoln 
ninkas Henry Winston ir gen. Centro šaukiamas masinis 
sekretorius Gus Hali pasiun- ; mitingas, kuriame bus paši
lė sveikinimus Demokratinės ' sakoma prieš prez. Reagano 
Korėjos Respublikos prezi- ekonominį planą, pagal kurį 
dent ui Kim II Sung ryšium su ’ nukertami fondai meno insti- 
tautų solidarumo mėnesiu su ; tucijoms remti.
korėjiečiais. Šiemet sukanka--------------------------------------
35 metai, kai prasidėjo karas;
Korėjoje, ir 28 metai nuo; Jeigu kiekvienas “Laisvės” 

I paliaubų pasirašymo. Sveiki skaitytojas gautų bent po 
I nime apgailestauta, kad Ko-• vieną naują skaitytoją, tai 
į rėjos žmonės tiek daug turėjo! turėtume dukart da ugiau 
; iškentėti nuo karo, kuri Jiems;

užkrovė JAV agresija.

BRIEFS
The full impact oi Presi- Forest Park Eco Center

dent Reagan's budget cuts will be presenting 'The King 
are beginning to filter down i and I’ at the Forest Park 
to the people of the nation.; Bandshell on August 13th 
Their initial reaction seems; and August 21st at 8 p. m. 
to be one of dismay. Many ! Admission free.

JONAS S1OŽ1NYS

Americans seem to be saying 
now “did we elect him to kill 
oil fine and workable pro- I 
grams or to put the country j 
back to work?

* ♦ ♦

A few lines from Elizabeth : 
Repshis, our long time acti-, 
vist from Boston. Weather is i I 
very hot — over 94 t, she ! 
says.

Elizabeth has been notified ; 
that her paintings will be put: 
on the exhibit in the gallery j 
for a week, this month.

It is really wonderful how , 
Elizabeth took up painting in • 
her later years and is very ! 
successful.

# 4 ♦

The Queens Council on the j 
Arts in New York will be ! 
sponsoring Summer Diver
sions at the Forest Park 
Bandshell, Woodhaven Blvd. 
& Forest Park Drive. There ■ 
will be children's program 
every Wednesday and Thurs
day at 11 a. m. and 1 p. m. 
throughout the summer. The ; 
program consists of theatre, 
concerts, dance and much 
more. On Friday and Satur
day evenings, there will be 
Ethnic Dance Festivals, con
certs and theatre for adults. 
All performances are free.

♦ * *

“Laisve” has been on vaca
tion for two weeks -- issues 
June 25th and July 3rd. Since 
then the paper has been 
published as usual and should 
be in your hands again. Did 
you miss it? 

* * ♦
Stephen C. Condit, from 

Hutchinson, Kans, writes in 
“Labor’ :

“It is true the attempted 
assassination was a crazy act, 
but only because it rallies the 
Reagan freaks. Considering 
the criminal acts of terror 
perpetrated by the U. S. 
government on the human 
beings of the world, taking a 
pot shot at Reagan was mild 
by comparison.

It was hardly an “act of 
terror” against the govern
ment of the United States. 
As for expressing sorrow, 
speak for yourselves.”

President Reagan an
nounced July 7th that he 
would nominate Sandra Day 
O’Connor, a 51-year-old 
judge on the Arizona Court of 
Appeals, to the United 
States Supreme Court. It 
has been confirmed. She is 
the first woman to serve on 
the Supreme Court of Ameri
ca. Use

Tūkstančiai kauniečių susirinko senojoje Rotušės aikštėje 
prie Santuokų rūmų dalyvauti tradicinėje šeimos šventėje.

Tą dieną susituokė technikos mokyklos auklėtiniai V. 
Alkevičiūtė ir L. Ražinskas, “Gegužės pirmosios” fabriko 
laborantė V. Bekasovaitė ir radijo gamyklos montuotojas A. 
Vaina ir daugelis kitų — viso apie 50 porų.

Įdėmiai išklausė jie žmonių, pragyvenusių santarvėje 
ketvirtį amžiaus, linkėjimų. Tai Vytautas ir Elena Rakūnai, 
Bronislavas ir Genovaitė Krukauskai, kurie iškilmingai 
pažymėjo savo sidabrines vestuves.

Sužadėtinių baladė

Nuotraukoje: Arti pusės šimto porų tą dieną Kauno rotušėje sumainė aukso žiedus.
K. Jūrelės nuotr. i

Maniau, kad jis. Bet vos artyn — ir dingo, 
'žinia, tai būta vien lik šmėklos jo.

Jau nebegrįš akimirka džiaugsminga —* 
Bereik aš lauksiu ■— jis nebepar jos.

Jis ir jo žirgas šalia bronza tapo.
Sustingo amžiams tolimoj šaly. ., 
Pa mano kojų krinta mirą lapai, 
Ir man baugu čia vienai pasilikt., „

Pavelyk man, likime, vai pavelyk 
Išeit už vartų šioj rudens nakty. ,, 
Tikiu, suradus musų žygių kelią, 
Galėsiu jį, jo žirgą pamatyt.

Tikiu ir trokštu į tą šalį veržtis.
Tik ta manąs, likime, netrukdyk.
Man gyslas plėšo kraujas jaunas, karštas, 
Nerimsta meile deganti širdis.

AS savo jauna meile bronzos buriąs 
Žvaigždynų šaltį pergalei žadu.
Jo žirgas vėl sužvengs, karčius vėl purtys, 
O jis linksmai mane pašauks vardu —*

Pavelyk man... Saliai likimas šypsos — 
Kas jam, piktam, jaunų širdžių sapnai. lt 
Ir lieku aš, sustingusi į gipsą,
Prie žalvarinių varių — — — amžinai,




