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KRISLAI
Branduolinis karas 
Dvi garbės sargybos 
Kaip iš tikro būtų? 
Vaizduotė- tikrovė . . .

R. BARANIKAS
Kaip funkcionuotų pasaulio 

valdžios, jeigu kiltų tikras, 
plataus mąsto, branduolinis 
karas? Kaip atrodytų didžių
jų šalių sostinės kokia diena 
po branduolinio pragaro?

Viename Bostono studentų 
laikraštukyje vaizduojamos 
dvi galimybės: kaip tą viską 
įsivaizduoja prezidentas Rea
ganas, ir kaip iš tikro būtų. 
Štai Reagano įsivaizdavimas 
(kaip tai įsivaizduoja laikraš
tukas):

“Po pirmo atakos signalo 
prezidentas ir jo kabineto 
dalis specialiu orlaiviu, kuris 
gali savimi neštis kuro bent 
parai, pakils į orą ir skrai- 
džios labai aukštai, sukantis 
ratu maždaug virš Washing- 
tono. Orlaivis faktinai taps 
skraidančiais Baltaisiais rū
mais, iš kur Reaganas palai
kys kontaktą su giliai pože
miuose įsikūrusia karine ko
manda ...”

Bet kaip bus po atakos?
Anot to laikraščio, Reaga

nas taip įsivaizduoja:
“Po atakos orlaivis nusileis 

į Andrews karinį aerodromą, 
iš kur jis helikopteriu skris į 
Baltuosius' rūmus. Ten jį 
sutiks dvi garbės sargy
bos,—įprastoji, marinų, ir 
speciali, gedulo, susidedanti 
iš įvairių karinių tarnybų 
atstovų su juodais raiščiais 
ant rankovių. Vakare mūsų 
prezidentas pasakys per te
leviziją visai šaliai sentimen- 
talę kalbą, per kurią jis nė 
vienu metu nenusišypsos . . . 
Ir jo balsas suvirpės (jis tą 
jau repetuoja), kai jis pabai
goje atsisveikins su “Laba
naktis, amerikiečiai . . . .”

Bet kaip iš tikro būtų? 
Jeigu orlaivis ir pajėgtų nu
sileisti Andrews aerodrome 
ir iš požeminio garažo išvež
tas šarvuotas limuzinas pra
dėtų riedėti link Washingto- 
no, jis riedėtų per lavonų ir 
mirštančiųjų krūvas, per 
nuodėgulius, per branduoli
niais nuodais užterštą aplin
ką. Prie Baltųjų rūmų prezi
dentą sutiktų ne garbės sar
gybos, o nulaužtos geležinės 
tvoros, išdaužyti langai, su
laužytos durys, per kurias 
nelaimingieji apdegę wa- 
shingtoniečiai stengėsi įsi
gauti į vidų, kur, kaip jie 
manė, randasi gilios slėptu
vės. Pačiame rūmų sode irgi 
bus pilna lavonų. Apie kalbą 
per televiziją nė kalbos ne
būtų: gigantiški gaisrai būtų 
sunaikinę visas stotis, perso
nalas būtų tarp lavonų krū
vų .. .

Man atrodo, kad studentų 
laikraštyje rašančio jaunuo
lio vaizduotė artimesnė tik
rovei, negu paties preziden
to. Man atrodo, kad jeigu 
prezidentas Reaganas, jo ka
bineto nariai, aukštieji kari
ninkai, kurie sėdi Pentago
ne, korporacijų prezidentai, 
kurie krauna sau turtus iš 
ginklavimosi, ir visi kiti da
bar privilegijuoti”, realisti
niai įsivaizduotų, kas atsitik
tų ir su jais branduolinio 
karo atsitikime, jie patys 
prisidėtų prie taikos judėji-

Salvadoro sukilėliai žada 
suintensyvinti karą

Washington. — Salvadoro 
sukilėlių vadas Ruben Zamo
ra čia įvykusioje spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
kovos Salvadore įėjo į naują 
fazę ir netrukus apims cen
trinę ir šiaurinę šalies dalį. 
Jis tvirtino, kad sukilėliai 
jau įsitvirtino šiaurinėje da
lyje ir koncentruosis užimti 
kelius kitose dalyse ir suin
tensyvinti karo veiksmus.

Zamora yra vienas iš sep
tynių vadų Demokratų Revo
liucijos Fronto ir Farabundo 
Marti Tautinio Vadavimo 
Fronto diplomatinėje ir poli
tinėje komisijoje. Jam spau
dos konferenciją sponsoravo 
Foreign Policy žurnalas.

Tie Zamoros pareiškimai 
Amerikos publiką pasiekė 
kaip tik tuo metu, kai prez. 
Reagano administracija ruo
šėsi pateikti Kongresui pa
liudijimą, kad Salvadore da
roma “pažanga” žmogaus tei
sių gynimo srityje. Tas liudi
jimas, daromas kas šeši mė
nesiai, reikalingas, kad Kon
gresas ir toliau galėtų pa
remti prez. Reagano siūlo
mas lėšas Salvadoro karinei 
pagalbai.

Tą paliudijimą sukilėlių va
das Zam^ra lygino su grai
kiškos tragedijos vaidinimu. 
Jis sako, kad visi žino, kokia 
bus pabaiga, bet vistiek vai
dina iki galo visus aktus. Jis 
taip pat paneigė ir JAV 
tvirtinimus, kad sukilėlius 
ginklai remianti Nikaragva. 
Jis tvirtino, kad sukilėliai 
dabar patys tais ginklais ap
sirūpina—juos atima iš Ame
rikos remiamos Salvadoro 
kariuomenės.

Nepaisant demonstracijų 
Washingtone ir kituose 
Amerikos miestuose, Kon
gresas gavo tą “paliudijimą”,

Lenkai teisia 
nelegalius 
radijušnikus

Varšuva. — Pereitą savaitę 
čia prasidėjo byla, kurią ka
riškame teisme valdžia užve
dė prieš aštuonis buvusios 
Solidarnos unijos narius, pe
reitų metų balandžio mėnesį 
buvo pradėjusius nelegalias 
radijo transliacijas. Visi jie 
kaltinami, kad tuo norėję 
krašte sukurstyti neramu
mus ir riaušes.

Pagrindiniais kaltininkais 
laikomi du aktyvistai Zbig
niew Romaszewski ir jo žmo
na Irena. Kiti šeši kaltinami 
jiedviem teikta pagalba, pa
renkant patalpas ir perveži- 
nėjant transliacijų įrengi
mus.

Jei bus rasti kaltais, pir
mieji du gali gauti 10 metų 
kalėjimo, o kiti—po mažiau. 
Byla užtruks iki vasario 11 d.

Bonn. —Federalinės Vokie
tijos vadovaujantis konser
vatorius, Bavarijos guberna
torius Franz-Josef Strauss, 
sukritikavo prez. Reagano 
vadinamą “zero option” nusi
ginklavimo planą ir pavadino 
jį absurdišku.

mo. Juk jie irgi turi vaikus, 
anūkus, juk jie mindžioja tą 
pačią žemę! Kaip jie gali apie 
tai negalvoti?

kad 
bus

ir dabar reikia tikėtis, 
vėl kokie $25 milijonai 
paskirti Salvadoro valdžiai, 
kuri, pagal JAV prezidento 
liudijimą, esanti padariusi 
pažangą žmogaus teisių sri
tyje. Nors ir “netobula”, bet 
esą karinė valdžia per pasta
ruosius trejus metus įsten
gusi sumažinti civilių žudy
nes.

Tuo tarpu tikrovėje, kaip 
Amerikos spauda praneša, 
vien nuo rinkimų pereitų 
metų kovo mėnesį Salvadore 
apie septyni tūkstančiai žem
dirbių buvo išvaryti iš savo 
ūkių, nužudyta trylika bur
mistrų ir vietos miestelių 
pareigūnų, priešingų 
liai partijai, dingo be 
26 nariai iš mokytojų 
ir aštuoni nariai iš
unijos, prieš tai suimti ir 
kankinti. Spaudos žiniomis, 
per pastaruosius trejus me
tus Salvadore nužudyta per 
40 tūkstančių moterų, vyrų 
ir vaikų.

oficia- 
žinios 
unijos 
darbo

Washington. — Valstybės 
departamentas pranešė, kad 
iš Amerikos išvaromas lenkų 
korespondentas Stanislaw 
Glabinski ryšium su tuo, kad 
lenkai ištrėmė UPI agentū
ros korespondentę Ruth 
Gruber.

Belle Vernon, Pa. — Sausio 
18 d. čia pasibaigė ilgiausiai 
užtrukęs mokytojų streikas. 
Pasiekus susitarimo dėl atly
ginimų, po 74 dienų, mokyto
jai grįžo prie darbo.
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Pereitą savaitę, ryšium su dešimtmečio 
abortų legalizavimo Amerikoje, 
dviejų rūšių demonstrantai. Vieni demonstravo prieš 
abortus, kiti už abortus. Nuotraukoje: demonstruoja 
Coalition of Abortion Rights grupė.

sukaktimi nuo
Washingtone susirėmė

Prezidento Reagano 
metinis pranešimas 

apie Amerikos padėtį

Japonai laikysis 
su Amerika

Tokyo. — Iš savo vizito 
Amerikoje sugrįžęs Japoni
jos premjeras Yasuhiro Na- 
kasone, kalbėdamas abiejų 
parlamento rūmų nariams, 
pareiškė, kad Japonija sto
vės su Amerika, nepaisyda
ma to, kad tuo gali išprovo
kuoti Tarybų Sąjungą.

Jis pasidžiaugė, kad jo 
susitikimas su JAV prez. 
Reaganu buvęs “draugiš
kas”, ir tvirtino, kad Japoni
ja stengsis stiprinti savo gy
nybinį potencialą šalies sau
gumui užtikrinti.

Nuteisė teroristus

Roma. — Čia pasibaigė pati 
didžiausia pokario Italijos is
torijoje kriminalinė byla, už
trukusi devynis mėnesius. 32 
nariai iš teroristų Raudono
sios brigados nuteisti kalėji
mu iki gyvos galvos, kiti iš 
63 tarpo gavo nuo mėnesio 
iki 30 metų kalėjimo.

Iki gyvos galvos kalėjimo 
bausmes gavo teroristai ir jų 
vadai, dalyvavę buvusio Ita
lijos premjero Aldo Moro 
pagrobime ir nužudyme. 
1978 m. Kaltinamųjų advo
katai pareiškė sprendimą 
apeliuosią.

Europos socialistai nesutaria
Paryžius.—Pereitą savait

galį čia buvo susirinkę pasi
tarimų šešių Europos vyriau
sybių socialistai vadai ir pa
sisakė dėl ekonominių ir gy
nybos reikalų.

Tas jų susitikimas įvyko 
vos tik trims dienoms pra
slinkus nuo Prancūzijos prez. 
Mitterrand kalbos Federaty
vinės Vokietijos parlamente, 
kur jisai pabrėžė reikalą at
statyti karinį balansą Euro
poje ir palaikyti tamprius 
ryšius su Amerika. Ir to 
susitikimo metu eilė socialis
tų lyderių, jų tarpe ir Graiki
jos ministras pirmininkas 
Andreas Papandreou, pasi
sakė, jog, nors Mitterrand ir 
atstovaus Europos socialis
tams būsimoje Williamsburg

(JAV) ekonominėje konfe
rencijoje, bet jie nesutinka 
su jo pažiūromis ekonomijos 
ir gynybos reikalais.

Tuo tarpu Švedijos prem
jeras Olof Palme apeliavo į 
viso pasaulio socialistus pra
dėti kovą prieš “ginklavimosi 
varžybų pasiutimą”, raginda
mas, kad ginklavimuisi išlei
džiami pinigai būtų paskirti 
pasaulio varguomenei padė
ti.

Švedas pabrėžė, kad taikos 
neįmanoma pasiekti karingo
mis frazėmis, jos reikia siek
ti pasitarimais. Jis taip pat 
pagyrė pacifistus ir visus, 
kurie dalyvauja judėjime 
prieš branduolinius ginklus, 
tardamas, kad tai esą popu-

liari mobilizacija nusiginkla
vimo labui.

Pasitarimuose dalyvavo ir 
Austrijos kancleris Bruno 
Kreisky, Ispanijos premjeras 
Felipe Gonzalez, Prancūzijos 
premjeras Pierre Mauroy ir 
Suomijos premjeras Kalevi 
Sorsa.

Taip pat dalyvavo ir Sene
galo premjeras Habib 
Thiam, kuris kalbėjo apie 
būtinus ryšius tarp socialistų 
techniškai pažengusiose ir 
besivystančiose šalyse.

Bendrai prieita išvados, 
kad tarptautinė ekonominė 
krizė vienodai graso tiek su
pramonintoms, tiek besivys
tančioms šalims ir kad reikia 
surasti tikrą jos diagnozę.

OHIO

Europos socialistų premjerų susitikime pereitą savaitę. Kalba Ispanijos premjeras 
Felipe Gonzalez [dešinėje]. Kairėje —Prancūzijos premjeras Pierre Mauroy, Prancūzi
jos socialistų lyderis Lionel Jospin ir Austrijos kancleris Bruno Kreisky.
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Washington. — Sausio 25 d. 
vakare prez. Reagan padarė 
savo metinį pranešimą apie 
šalies padėtį jungtinei Kon
greso sesijai. Jo kalba buvo 
transliuota per TV. Kaip 
prieš keletą dienų, kalbėda
mas savo dvejų metų prezi
dentavimo sukakties proga, 
taip dabar prezidentas tvirti
no, kad Amerikos ekonomi
niai reikalai jau esą pasukę į 
gerąją pusę.

Tai buvo tik pirmoji dalis 
jo metinio pranešimo. Kita 
dalis, apimanti 1984 m. biu
džetą, Kongresui bus pateik
ta ateinantį pirmadienį.

Pradžioje prezidentas nu
švietė socialinio draudimo 
komisijos darbą, raginda
mas, kad jį remtų abi parti
jos. Jis nemažai kalbėjo apie
bujojantį nedarbą ir žadėjo į 
pateikti planus, kaip iš tos 
padėties sausai išeiti. Jis 
taip pat daug dėmesio skyrė 
infliacijai ir nedarbui suma
žinti.

To dėlei jis paskelbė įve
dąs tam tikrų užšaldymų 
federaliniame biudžete ir bū
tent: jis sakė, kad prašysiąs, 
jog šešių mėnesių užšaldy
mai, kuriuos rekomendavo 
socialinio draudimo komisija 
dėl pragyvenimo išlaidų prie
dų pensininkams, būtų taiko
mi ir kitoms panašioms fede- 
ralinėms pensijoms. Taip pat 
jis ketina užšaldyti viene- 
riems federalines algas ir 
pensijas civiliams ir kariš
kiams. Jis apgailestavo, kad 
kariškiai jau seniai užsitar
nauja didesnių atlyginimų, 
bet tvirtino, jog ir jie turi 
suprasti, kad padėtis yra 
sunki ir kad ir jiems reikia 
aukotis bendram labui.

Prezidentas šitą savo pa
siūlymą vadino “stipriais 
vaistais”, bet jis tvirtino, 
kad ginklavimosi srityje 
Amerika turinti būti stipri ir 
jokių apkarpymų nesiūlė. 
Minėjo tik nedidelę sumą, 
kurią anksčiau jau buvo skel
bęs ir gynybos sekretorius 
Weinberger, tvirtindamas, 
kad toks sumažinimas Ame
rikos saugumui nepakenks.

Užsienio politikoje prezi
dentas nieko naujo nepasa
kė, pakartodamas tik tai, 
kad JAV ir toliau sieks 
geresnių santykių su užsie
niu, ypatingai su Tarybų Są
junga ir kad dalyvaus nusi
ginklavimo pasitarimuose.

Paryžius. — Maurice Pa
pon, kuris prezidento Gis- 
card d’Estang laikais buvo 
biudžeto pareigūnu 1978- 
1981 metais, oficialiai apkal
tintas kolaboravimu su na
ciais ir jam užvesta byla.

Prez. Ronald Reagan

Kaltina trys 
Amerikos japonai

Washington.
vaitę trys 
kurie po P
buvo internuoti, kaip tūks
tančiai papašių jų tautiečių, 

isco federaliniame

Pereitą sa- 
Amerikos japonai, 
earl Harbor įvykių

San F rant 
teisme apkaltino Teisingumo 
departam 
kad jie nuslėpė teisybę nuo 
A me r i ko 
Teismo.

Prieš p 
ternavimo 
čiausis T 
Teisingump departamente ir 
norėjo gau 
Amerikos 
šnipai, be 
parlament 
sakė teisy 
gavę pran< 
rektoriaus 
linės kom 
jos, jog įrodomosios medžia
gos neturima.

Pagal tą įstatymą, kaip 
žinia, tūkstančiai Amerikos 
japonų kam meto laikotar
piui tapo internuoti ir suvež
ti į stovyklas. Cenzo biuro 
žiniomis, 
žmonių buvo Amerikoje gi
mę, o kitas trečdalis—lega
liai gavę Amerikos pilietybę. 
1942 m. buvo internuota 112 
tūkst. japonų iš Kalifornijos, 
Oregon ir Washington valsti
jų.

Tie trys japonai, kurie 
dabar einA į teismą, o to 
internavimo metu buvo jau
no amžiauą, o dabar žinomi 
veikėjai— 
bayashi, 
Fred T. K 
našią bylą i 
goję ir vasario pradžioje už- 
ves Seat 
Ore., teismuose.

ento advokatus,

s Aukščiausiojo

latvirtindamas in- 
įstatymą, Aukš- 

eismas teiravosi

ti įrodymų, jog tie 
japonai tikrai esą 
, Teisingumo de- 
0 advokatai nepa- 
iės, nors jie buvo 
ošimus iš FBI di- 
Hoover ir Federa- 
unikacijų komisi-

du trečdaliai tų

Oordon K. Hira- 
Minoru Yasui ir 
orematsu. Jie pa- 
šio mėnesio pabai-

le ir Portland,

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą birželio 11 dj. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų—nuo birželio 13 
d. iki 23 d., grįš į New Yorką birželio 25 d.
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Auto-darbininkų kovos
Beveik du su puse milijono Amerikos žmonių dirba 

automobilių pramonėje ir su ja surištose pramonės ir 
komercijos šakose: pačiuose automobilių fabrikuose, gazoli
no stotyse, automobilių parduotuvėse, taisymo garažuose 
ir taip toliau. Kad nedarbas siaučia automobilių pramonėje, 
mes visi žinome. Sunku paduoti nuošimtį, kiek auto-darbi- 
ninkų ir darbininkų giminingose pramonės šakose randasi 
bedarbių eilėse, bet spėjama, kad jų gali būti beveik 
ketvirtadalis viso skaičiaus. Bet tuo pačiu laiku Amerika 
importuoja nemažai automobilių iš užsienio, daugiausia iš 
Japonijos. Plačiuose Amerikos vieškeliuose, po visą šalį, 
dabar rieda milijonai Japonijoje pagamintų tokių markių 
kaip Toyota, Mazda, Suburu ir kitų automobilių, taipgi 
didelis skaičius Vokietijos Volksvagenų, Italijos Fiatų, 
Prancūzijos Citroenų ir t. t. Amerikos mažų miestelių 
gyventojai ir farmeriai, kuriems prieš kelius dešimtmečius 
būtų buvę sunku ištarti japoniškų markių pavadinimus, 
dabar pažįsta japoniškas markes taip pat gerai, kaip, 
sakysime, mūsų Fordus . . .

Auto darbininkų unijos, UAW, prezidentas Doug Fraser 
neseniai lankėsi Japonijoje, kur jis kalbėjo Tarptautinėje 
Metalistų konferencijoje. Kreipdamasis į japonus darbinin
kus, Fraser sakė: “Mes, Amerikos darbininkai, esame dalis 
tos pačios darbininkų klasės, kaip mūsų broliai ir seserys 
Japonijoje, Meksikoje, Pietų Afrikoje ir Brazilijoje. Ir mes 
kilsime kartu, mes neskilsime . . . .”

Brolis Fraseris nėra socialistas ir UAW (United Automo
bile Workers) vadovybė jau seniai nuprato nuo tokio 
kovingo kalbėjimo būdo. Bet šiuo kartu jis jautė reikalo, o 
gal ir jautė nuoširdžiai, kalbėti klasių kovos kalboje. Mat, 
nepasitenkinimas ir kovingumas auto-darbininkuose auga 
su kiekviena diena. Ne tik didėjantis nedarbas, bet ir 
didžiųjų korporacijų gobšumas, bandymas apkarpyti unijų 
teises, mažinti atlyginimą, anuliuoti kontraktus, daro 
darbininkus vis kovingesniais. Bet tuo pačiu laiku pasireiš
kia ir nepageidaujamas reiškinys: yra nemažas skaičius 
auto-darbininkų, kurie kaltę už nedarbą ir kitas bėdas 
užmeta japonams. Tiems autodarbininkams atrodo, kad 
jeigu nebūtų importo iš Japonijos, čia nebūtų nedarbo. Ir 
toks klaidingas galvojimas kelia šovinistinius ir net 
rasistinius nusiteikimus.

Teisybė, žinoma, yra, kad už nedarbą kaltas ne importas, 
o visai kitokie reiškiniai. Nedarbas siaučia ir tokiose 
Amerikos industrijose, kurioms visai netenka konkuruoti 
su užsienio importu. Be to, reikia atsiminti, kad tuo tarpu, 
kai Amerika importuoja didelį skaičių automobilių, japonai 
importuoja daug mašinerijos ir kitų reikmenų iš Amerikos, 
ir tokiu būdu dalykai lyg susilygina. Gerai, kad UAW 
vadovybė prieš tuos šovinistinius jausmus kovoja. Gerai 
kad iš viso UAW vadovybė pradeda atsiminti kai kurias 
savo kovingas tradicijas. Mums, lietuviams darbo žmo
nėms, auto-darbininkų unija ypatingai svarbi ir nuosava. 
Nors dabar senesnės kartos lietuvių imigrantų beveik 
neliko auto-dirbtuvėse, vienu metu jų ten buvo tūkstančiai 
ir tūkstančiai. Apie prieš 50 metų, kuomet UAW buvo 
organizuojama Detroite ir Fordo mušeikos brutaliai bandė 
organizavimą sustabdyti, lietuviai buvo pačiose pirmose 
eilėse organizavime ir kovose: kruviname susirėmime tarp 
aut-darbininkų ir Fordo mušeikų tarp kelių žuvusių 
darbininkų radosi ir jaunas lietuvis.

Gromyko Vakarų Vokietijoje
Jeigu karas prasidėtų Europoje, Vakarų Vokietija būtų 

pačioje karo sūkurio ugnyje: Federalinės Respublikos 
teritorija patektų į patį termobranduolinio susikirtimo 
vidurį, nes Amerika naudoja Vakarų Vokietiją kaip savo 
vyriausiąją bazę ir joje turi tirščiausią savo karinių pajėgų 
koncentraciją. Nestebėtina, kad tos šalies partijos pradeda 
vis labiau atspindėti tas nuotaikas.

Vak. Vokietijos Socialdemokratų partija (SPD) vis 
aiškiau pasisako už nusiginklavimą. Kuomet tos partijos 
lyderis Hans-Jochen Vogei neseniai lankėsi Maskvoje, jo 
pareiškimai buvo gan aiškūs: SPD dabar laikosi nuomonės, 
kad pirmasis Federalinės Respublikos valdžios uždavinys 
dabar turėtų būti darbuotis už taikos apsaugą.

Bet prie valdžios dabar krikščionys demokratai. Kaip jie 
nusistatę? Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras A. 
Gromyko visai neseniai pabaigė savo vizitą Vak. Vokietijo
je. Prieš išvykdamas jis davė spaudos interviu ir sakė, 
kad jis klausė kanclerio-premjero Kohlo, ar jis gali pranešti 
Maskvoje, kad naujoji krikščioniškai-demokratiška valdžia 
stoja už detentą, ir Kohl atsakė: “Be jokio abejojimo— 
taip . . .

Pridėkime prie to faktą, kad trečioji V. Vokietijos 
partija, taip vadinamieji “Žalieji”, stoja už pilną branduoli
nį nusiginklavimą, ir mes jau pamatome, koks vis 
stiprėjantis yra taikos sentimentas Europoje.

NAUJI KULTŪROS NAMAI
Gražėja Kėdainių rajono 

Josvainių miestelis. Praėju
siais metais čia išaugo kele
tas daugiabučių namų, vaikų 
darželis, sutvarkyta centrinė 
miestelio gatvė.

Prieš Naujuosius metus Kė
dainių KM K statybininkai 
atidavė raktus nuo naujų kul
tūros namų.

A. JARUSEVlCrOTĖ

IŠ LErSM KOVOTOJU KAKTOS
A. Sniečkaus gimimo 80-osioms metinėms

„Mums visiems turi būti 
aišku, kad Lietuvos liaudis 
gali turėti tik vienų kelią, 
jei ji nori gyventi laimingai 
ir laisvai. Tas kelias ■— pri
sidėti prie Tarybų Sąjungos. 
Bet kuris kitas kelias būtų 
mūsų kraštui pražūtingas".

Šie žodžiai buvo pasakyti 
1940 metų liepos 21 dieną 
Kaune iš Liaudies seimo, 
paskelbusio buržuazinės san
tvarkos nuvertimą ir Tarybų 
valdžios įvedimą Lietuvoje, 
tribūnos. Į delegatus, atvyku
sius iš visų Nemuno krašto 
kampelių, kreipėsi Antanas 
Sniečkus — Lietuvos Komu
nistų partijos CK pirmasis 
sekretorius. Tik prieš keletą 
savaičių partija buvo išėjusi 
iš pogrindžio. . .

Visas Antano Sniečkaus 
(1903—1974) gyvenimas ir 
veikla neatskiriamai susiję 
su Tarybų Lietuvos, kuri 
vaizdingai vadinama „ginta
rėliu" broliškų respublikų 
žvaigždyne, kūrimusi ir stip
rėjimu. Beveik keturis de
šimtmečius jis vadovavo 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetui.

A. Sniečkus gimė 1903 me
tų sausio 10 dieną Šakių 
apskrities Bubelių kaime vals
tiečių šeimoje. Jo pasaulėžiū
ra formavosi V. Lenino idė
jų, Spalio idėjų poveikyje. 
Dar gimnazijos metais, gy
vendamas Voroneže, kur jo 
šeimą nubloškė Pirmojo pa
saulinio karo audra, jis už
mezgė artimus ryšius su Ru
sijos darbininkų klasės ko
va už socializmą. Jo gyve
nimo kelio pasirinkimui taip 
pat nemažą poveikį turėjo 
lietuvių proletarinis poetas 
J. Janonis ir vienas iš Lie
tuvos Komunistų partijos 
Įkūrėjų — Z. Aleksa-Anga- 
rietis.

Didžiojo Spalio liepsna ap
ėmė ir Lietuvą. 1918 metų 
pabaigoje buvo įkurta Lie
tuvos Komunistų partija, pa
skelbta Tarybų valdžia, Vil
niuje pradėjo dirbti V. Mic
kevičiaus-Kapsuko vadovau
jama Laikinoji darbininkų ir

PAVOJINGAS KELIAS
APOLINARAS SINKEVIČIUS

NATO karinio bloko ruduo 
buvo kupinas pasitarimų, se
sijų. Jau posėdžiavo ir “euro
pinė” NATO valstybių bran
duolinio planavimo, karinio 
planavimo grupės, NATO ta
rybos sesija dalyvaujant už
sienio reikalų ministrams.

Kas paaiškėjo šių posėdžių 
ir sesijos metu? Pirmiausia 
tai, kad Washingtonas pa
kankamai spūstelėjo savo są
jungininkus Vakarų Europo
je padidinti karines išlaidas. 
Pravartu prisiminti, kad 
1981 m. NATO blokui pri
klausančios valstybės kari
niams reikalams išleido 280 
bilijonų dolerių. Tai pasakiš
kai didelė suma. Valstybėms 
ir jų visuomenei ji—sunki 
našta. Tačiau NATO genero
lai yra tos nuomonės, jog 
ginklavimuisi Vakarai išlei
džia per mažai. Praėjusiais ir 
dar ankstesniais metais 
NATO posėdžiuose ir sesijo
se iš Vakarų Europos valsty
bių buvo reikalaujama kari
nes išlaidas padidinti kasmet 
iki 3-4 procentų. Kai kurios 
NATO valstybės karines iš

valstiečių vyriausybė. Tačiau 
su tarptautinio imperializmo 
pagalba buržuazijai tada pa
vyko pasmaugti revoliuciją 
Lietuvoje.

Revoliuciniai įvykiai pali
ko jaunuolio gyvenime neiš
dildomą pėdsaką. 1920 me
tais septyniolikametis Anta
nas Sniečkus tampa komu
nistu.

1921 metais, vykdydamas 
Lietuvos Komunistų partijos 
CK užduotį, jis nelegaliai iš
vyksta į Tarybų Rusiją. Mo
kydamasis Smolensko univer
siteto darbininkų fakultete, 
jaunas revoliucionierius tuo 
pat metu kartu su kitais va
dovauja čia dirbusiai Lie
tuvos Komunistų partijos CK 
leidyklai, redaguoja Lietuvos 
komjaunimo CK organą 
„Darbininkų jaunimas".

Komunistai — politiniai 
emigrantai gyveno tais pa
čiais kaip ir Tarybų šalies 
piliečiai interesais, drauge su 
jais kūrė socializmą, studija
vo Lenino mokslą nugalėti. 
Antanas Sniečkus mokosi 
Maskvos G. Plechanovo liau
dies ūkio institute, aktyviai 
dirba Lietuvos Komunistų 
partijos atstovybėje prie 
Kominterno Vykdomojo ko
miteto.

1926 metų gruodžio mėne
sį Lietuvoje į valdžią atėjo 
fašistai. LKP CK sekretorius 
Karolis Požėla ir jo kovos 
bendražygiai buvo sušaudyti. 
Bet ir žiauraus teroro sąlygo
mis partija tęsė kovą. Snieč
kus grįžta į tėvynę dirbti po
grindinio darbo ir netrukus 
tampa LKP Centro Komiteto 
nariu, išrenkamas CK sekre
toriumi, daug jėgų atiduoda 
partinei spaudai.

„Fašistinis perversmas Lie
tuvos darbo žmonėms suda
vė skaudų smūgį, — rašė jis. 
— Šimtai komunistų buvo 
įmesti į kalėjimus. Buvo su
daužytos visos darbininkų 
profsąjungos ir kitos pažan
giosios organizacijos. Tačiau 
į fašistų nužudytųjų ir suim
tųjų draugų vietas atėjo iš 
darbininkų klasės, darbo 
valstiečių ir pažangiosios in
teligentijos tarpo šimtai nau
jų kovotojų, kurie tvirtai ne
šė raudonąją partijos vėlia
vą per visus pogrindinės ko
vos sunkumus", šie žodžiai 
apibūdina ir patį Antaną 
Sniečkų, gerai įvaldžius] bol
ševikų patyrimą derinti le
galų ir nelegalų darbą. Lie
tuvos Komunistų partija me
tai po metų stiprėjo, didino 
gretas, telkė vieningą liau
dies frontą prieš' fašistinę 
diktatūrą.

Tais sunkiais reakcijos me
tais Antanas Sniečkus buvo 
keletą kartų suimtas ir nu
teistas kalėti — iš viso 23 
metus. Kalėjimo vartus jam 
atvėrė atėjusi į Lietuvą lais
vė.

1940 metų vasarą Lietuvo

laidas ėmė didinti 3 procen
tais per metus. Pentagonui 
pasirodė, kad to maža. Jis 
pareikalavo iš Vakarų Euro
pos valstybių—NATO daly
vių ateityje didinti karines 
išlaidas 4 procentais kasmet. 
Žinoma, tai bus papildomas 
pinigas Vakarų visuomenei, 
kuri didesniais mokesčiais 
privalo maitinti karo mašiną.

Vakarų valstybės numato 
dideles kasmetines karines 
išlaidas vadinamajam “Ro- 
gerso planui” įgyvendinti. 
Šis planas numato žymų 
įprastinės ginkluotės didėji
mą, jos modernizavimus. 
“Eurogrupės” posėdžiuose 
buvo nutarta šiemet “pratur
tinti” karines pajėgas 1,000 
naujausių tankų ir šarvuočių, 
270 lėktuvų F-16 ir “Torna
do”, 30 karinių jūrų laivų. O 
juk ne vien įprastinės gin
kluotės modernizavimas ir 
jos didinimas reikalauja nau
jų bilijonų. Visiškai atvirai 
NATO generolai patvirtino, 
jog 1979 metų susitarimas 
dėl 600 naujų amerikietiškų 
branduolinių raketų disloka

je susidarė revoliucine situ
acija. Komunistų partijos 
vadovaujami darbo žmonės 
su internacionaline TSRS 
parama nuvertė fašistinę dik
tatūrą, paskelbė Tarybų val
džią.

1940 metų rugpjūčio 3 die
ną TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos septintoji sesija paten
kino Lietuvos Liaudies seimo 
prašymą ir priėmė Lietuvos 
TSR į Tarybų Sąjungos su
dėtį. A. Sniečkus tada buvo 
Maskvoje kartu su kitais res
publikos delegatais. Lietuvos 
žemėje prasidėjo socializmo 
kūrimas. Tačiau šį kuriamąjį 
darbą pertraukė fašistinė Vo
kietija, plėšikiškai užpuolusi 
Tarybų Sąjungą.

Antanas Sniečkus visas jė
gas skiria kovai su priešu, 
organizuoja atkirtį jam. Daug 
jis nuveikė, formuojant Rau
donosios Armijos 16-ąją Lie
tuviškąją šaulių diviziją. 
TSRS Valstybinio gynybos 
komiteto 1942 metų lapkričio 
26 dienos nutarimu buvo su
darytas Lietuvos partizaninio 
judėjimo štabas. Jo viršinin
ku tapo A. Sniečkus. Res
publikos Komunistų partijos 
vadovą dažnai buvo galima 
pamatyti pafrontės linijoje, 
kareivių žeminėse, apkasuo
se. . . Jis išlydėdavo grupes 
pogrindininkų, pasirengusių 
pereiti fronto liniją, dalyvau
davo rengiant partizanų ko
vos operacijas.

Brangią kainą sumokėjo 
Tarybų Sąjungos tautos už 
pergalę prieš fašizmą. Griu
vėsiais paversta, ugnimi, me
talu nuniokota buvo ir Lie
tuvos žemė. Respublikai rei
kėjo atkurti, vystyti liaudies 
ūkį ir tuo pat metu baigti 
spręsti perėjimo iš kapitaliz
mo į socializmą uždavinius, 
apginti darbo liaudį nuo bur
žuazinių nacionalistų teroro. 
Trūko lėšų, materialinių iš
teklių, specialistų kadrų. 
VKP(b) CK, Tarybinė vyriau
sybė, broliškos respublikos 
suteikė lais metais Lietuvai 
didelę pagalbą.

Komunistams vadovaujant, 
buvo įvykdytą industrializa
cija, socialistiniais pagrin
dais pertvarkytas žemės ūkis, 
formavosi socialistinė lietu
vių kultūra.

įsitvirtinęs socialistinis gy
venimo būdas laužė senas 
normas, stūmė iš žmonių są
monės ir elgesio privačiasa- 
vanaudišką psichologiją ir 
įpročius, nacionalistinius ir 
religinius prietarus, vis • la
biau stiprino draugiškumo, 
savitarpio pagalbos ir kolek
tyvizmo dvasią. Ir visus tuos 
metus tarp Lietuvos darbi
ninkų, kolūkiečių, kūrybinės 
inteligentijos buvo galima 
pamatyti Antaną Sniečkų —■ 
viskuo besidomintį, i viską 
besigilinantį, agituojanti, po
lemizuojantį, besidžiaugiantį 
net mažiausiais laimėjimais ir

vimo Vakarų Europoje galio
ja. Be to, Pentagono partne
riai Vakarų Europoje parė
mė JAV naują etapą strate
ginio branduolinio ginklavi
mosi varžybose—sukurti
naują raketos “MX” kom
pleksą. Pentagonas džiūgau
ja, kad JAV partneriai 
NATO bloke pasiryžę pa
remti Amerikos “greito rea
gavimo” pajėgas, nors jos 
bus naudojamos už NATO 
karinio bloko veikimo zonos.

NATO orientacija į tolesnį 
ginklavimosi varžybų plėtoji
mą—pavojingas kelias. Tie
sa, Vakarų karinio bloko 
propagandinė mašina yra ap
sirūpinusi “pateisinimu” to
kiam kryptingumui. Tai va
dinamoji “tarybinė karinė 
grėsmė”. “Pateisinimas” nu
valkiotas ir be pagrindo. 
Neabejoju, kad tai suvokia ir 
NATO generolai. Tačiau 
jiems juk rūpi ne tai. Jie juk 
ignoruoja ir savo, Vakarų 
visuomenės, nuomonę, kuria 
pasisakoma už tarptautinio 
įtempimo mažinimą. Vakarų

permainomis. Šiame žmogu
je harmoningai susiderino 
būdingi lenininio tipo vado
vo bruožai. Jis buvo nepa- 
kartojamai patrauklus, nuo
širdus, tiesus.

Liepsningas internaciona
listas A. Sniečkus didžiulę 
reikšmę teikė darbo žmo
nių auklėjimui tarybinio pa
triotizmo, socialistinio inter
nacionalizmo dvasia. Jis 
aukštai vertino istorinį Ru
sijos darbininkų žygdarbį 
įkuriant daugianacionalinę 
Tarybų Sąjungą. Savo asme
nine pareiga laikė Antanas 
Sniečkus stiprinti lietuvių 
tautos draugystę su kitomis 
broliškomis tautomis.

„Lietuvių tauta, — sakė 
jis, — nuolat jaučia didžią 
tarybinių tautų broliškos 
draugystės jėgą. Sparčiais 
tempais vystyti mūsų liau
dies ūkį tapo galima tik to
dėl, kad lietuvių tauta gau
na nuolatinę didžiulę broliš
kų tautų pagalbą... Savo 
ruožtu mes didžiuojamės, kad 
kasmet didėja Tarybų Lietu
vos darbo žmonių indelis į 
musų didžiosios socialistinės 
Tėvynės ekonomikos stipri
nimą".

Partinės organizacijos, ne 
kartą pažymėjo Antanas 
Sniečkus, turi skiepyti dar
bo žmonėms teisingą pažiū
ra į visos liaudies interesus, 
stiprinti kovą prieš vietinin- 
kiškumą, nacionalinį egoiz
mą.

A. Sniečkus buvo ne kartą 
renkamas TSKP CK nariu, 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatu. Už didelius 
nuopelnus Komunistų parti
jai ir Tarybų valstybei jam 
buvo suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas. Jo 
atminimą šventai gerbia res
publikos komunistai, visi dar
bo žmonės. Jo vardu pava
dinta Ignalinos atominės 
elektrinės statytojų gyven
vietė, Kauno politechnikos 
institutas, kolūkis Kėdainių 
rajone. Skrodžia Baltijos 
vandenis laivas „Antanas 
Sniečkus".

Švęsdami TSRS įkūrimo 60- 
mecio jubiliejų, mes, kaip 
pažymėjo draugas J. Andro
povas TSKP CK, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos ir RTFSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
bendrame iškilmingame po
sėdyje, pagerbiame „visus, 
kurie sukūrė socializmą, ap
gynė jį sunkiausiame kare ir 
pavertė realybe tūkstantme
tę svajonę apie tautų lygy
bę, draugystę ir brolybę". 
Vienas iš tokių žmonių buvo 
ir Antanas Sniečkus — in
ternacionalistas, be galo išti
kimas Lenino idealams, Ko
munistų partijos idealams.

Petras GRIŠKEVIČIUS 
Lietuvos Komunistų partijos 

CK pirmasis sekretoriui
Sausio 7 d. ,,Pravda"

valdžios viršūnės iš esmės 
neatkreipė dėmesio į Tarybų 
Sąjungos taikingas iniciaty
vas ir konkrečius konstruk
tyvius pasiūlymus sustabdyti 
ir mažinti ginklavimosi var
žybas. NATO šalys neatsi
žvelgia į sveiką protą. Jos 
toliau forsuoja ginklavimosi 
varžybas, patvirtindamos vi
sai žmonijai, taikai pavojingą 
NATO politiką.

TSKP CENTRO KOMITETO, 
TSRS AUKSČIAUSIOSIOS TARYBOS 
PREZIDIUMO
IR TSRS MINISTRŲ TARYBOS PRANEŠIMAS

Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Centro 
Komitetas, TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumas ir TSRS Ministrų Taryba su giliu liūdesiu 
praneša, kad'1983 m. sausio 11 dieną po sunkios 
ilgos ligos mirė žymus Koniunistų partijos ir Ta
rybų valstybės veikėjas, kandidatas į TSKP CK 
Politinio biuro narius, Baltarūsijos Komunistų par
tijos CK pirmasis sekretorius, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo narys Socialistinio Dar
bo Didvyris Tichonas Kiseliovas.

TSKP TSRS AUKŠČIAUSIOSIOS
CENTRO KOMITETAS TARYBOS PREZIDIUMAS

TSRS
MINISTRŲ TARYBA

Lj jAl I -KIjAl I
Didžiai gerbiama 
drg. Mizariene!

Noriu širdingai pasveikinti 
Jus, o taip pat Jūsų asmeny
je ir “Laisvės” redakcijos 
likusius narius su Naujais 
1983 metais, palinkėti viso
keriopos sėkmės, sutelktų 
pastangų, kad “Laisvė” gali
mai ilgiau išsilaikytų. Tuo * 
pačiu noriu savo ir šeimos 
vąrdu pareikšti gilią užuo
jautą, mirus Jūsų broliui 
Čarliui ir sesutei Marcelei. 
Taip, mirtis yra neišvengia
ma kiekvieno gyvo organiz
mo pabaiga, nesvarbu ar tai 
bus žmogus, gyvulys, auga
las. Vieni anksčiau, kiti vė
liau prieina šios lemties ribą. 
Skaudu, graudu,bet toks jau 
likimas. Laikykitės, nepasi
duokite pesimizmui.

‘Laisvę” gaunu pastoviai. 
Širdingas ačiū už Jūsų rū
pesčius. “Laisvės” medalis 
man visad primena, kad tu
riu ką tai parašyti.

Šiuo metu pas mus atosto
gos. Prieš tai buvo muzikos 
įskaitos. Gal amerikiečiams 
lietuviams neaišku, kodėl 
pas mus tiek kreipiama dė
mesio muzikai, nors mokyk
la, kurioje dirbu ir nėra spe
ciali muzikos mokykla. Rei
kalas tas, kad kolūkiuose 
sparčiai auga vaikų darželių 
skaičius. Kadangi muzikos 
vadovų trūksta, todėl mūsų 
auklėtinės gali kiek pavaduo
ti, kol atsiras specialistas. 
Žinoma, kurios gabesnės, tos 
neblobai sudoroja su muziki
nėmis užduotimis.

Orai nepastovūs. Buvo tru
putį pašalę, dabar lietus vėl 
pliaupia, temperatūra vieto
mis iki plius—6-10 laipsnių 
Celsijaus, buvusiuose Ryt
prūsiuose pradėjo žydėti kai 
kurios gėlės.

Atostogų metu turėjau tik
rai gražaus malonumo. Mano 
dukra Jurgita ištekėjo šių 
metų sausio 8 d. Vestuvės 
buvo Kaune tikrai gražios. 
Dalyvavo kelios pažįstamos 
kraštotyrininkės, tai kad 
ėmė vadovauti dainoms, šo
kiams, laikas nematant pra
lėkė.

Širdingiausi linkėjimai, 
daug laimės!

Jūsų
V. Gulmanas 

Kapsukas 
1983 m.—sausio 14 d.

Gerbiamoji p. Use Bimba!
Pabaigoje Metų labai šir

dingai prisimenu Jūsų šeimą, 
mūsų susitikimą Vilniuje. 
Niekaip negaliu apsiprasti su 
mintimi, kad mūsų visų myli
mo bičiulio Antano daugiau 
nematysime . . . Šita skaudi 
žinĮa Berlyne mus pasiekė 
gaiU pavėluotai, ir leiskit 
dabar—jau ant Metų slenks
čio—pareikšti kuo giliausią 
užuojautą. Leiskite Jums pa
čiai palinkėti sveikatos ir 
jėgų tęsti tuos darbus, ku
riuos taip gražiai vykdėte 
šalia Antano. Prisiminkite, 
kad nuolat mintyse esame 
šalia Jūsų. Iš širdies—

Leonas Stepanauskas
Berlin
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Pažymėtos A. Sniečkaus 
gimimo metinės

Sausio 10 dieną sukako 80 
metų nuo revoliucinio judėji
mo Lietuvoje, Komunistų 
partijos ir Tarybų valstybės 
veikėjo Antano Sniečkaus gi
mimo dienos.

Šią sukaktį plačiai pažymė
jo visa Tarybų Lietuva. Vil
niuje įvyko šiai datai skirtas 
iškilmingas vakaras, kuria
me dalyvavo Lietuvos Ko
munistų partijos ir respubli
kos vyriausybės vadovai, kiti 
vadovaujantys partiniai, ta
rybiniai darbuotojai, mokslo 
ir kultūros veikėjai, besimo
kantis jaunimas, A. Snieč
kaus artimieji, revoliucinio 
judėjimo dalyviai, bendražy
giai.

Pranešimą apie Antano 
Sniečkaus gy venimą ir veiklą 
padarė Partijos istorijos in
stituto prie Lietuvos KP CK 
direktorius R. ŠARMAITIS. 
Jis pažymėjo, kad visas ilga
metis Lietuvos darbo žmonių 
revoliucinis judėjimas, pa
grindinis lietuvių tautos po
sūkis socialinės pažangos.ke
liu po 1940 metų socialistinės 
revoliucijos, didvyriška par- 
tizacinė kova prieš fašisti
nius okupantus Didžiojo Tė
vynės karo metais, respubli
kos liaudies ūkio, įmonių ir 
kultūros įstaigų atstatymas, 
valstiečių ūkių pertvarkymas 
socialistiniais pagrindais, 
krašto industrializavimas, 
brandžios socialistinės visuo
menės sukūrimas—visi šie 
įsimenantys laimėjimai glau
džiai susiję su Komunistų 
partijos, su A. Sniečkaus 
partine, organizacine ir ideo
logine veikla.

Beveik 40 metų Sniečkus 
stovėjo respublikos partinės 
organizacijos priešakyje. Vi
si jo bendražygiai pažymi CK 
pirmojo sekretoriaus kuklu
mą ir darbštumą, jo begalinį 
atsidavimą socializmo ir ko
munizmo reikalui, jo partinį 
pareigingumą ir nepalaužia
mą principingumą. Jis buvo 
partinio darbuotojo pavyz
dys. Už didelius nuopelnus 

Akmenės cemento ir šiferio gamykla—viena stambiausių 
cemento tiekėjų ne tik Tarybų Sąjungoje, bet ir Europoje. 
Jos produkcija eksportuojama į Kubą, Jugoslaviją, Vengri
ją ir kitas šalis.

Įmonės vadovai, partinė, profsąjungos organizacijos 
daug dėmesio skiria gamybininkų darbo sąlygoms, poilsiui, 
sveikatos apsaugai. Čia veikia dvi valgyklos, medicinos 
punktas, poilsio kambarys. Kas vasarą pustrečio tūkstan
čio cementininkų ir jų šeimos narių poilsiauja turistų 
bazėje prie Virvytės, “Aitvaro” poilsio namuose Palangoje.

Aktyvūs cementininkų saviveiklininkai. Kultūros rūmų 
dramos būreliui suteiktas liaudies teatro vardas, kaimo 
kapela koncertavo Kremliaus suvažiavimų rūmuose, cho
ras, pučiamųjų orkestras dalyvavo Respublikinėse dainų 
šventėse. Veikia vaikų dailės studija “Saulėtekis”, buriasi 
fotografijos bei meninės gimnastikos mėgėjai. Neseniai 
duris atvėrė sporto rūmai.

Nuotraukoje: Gamyklos profilaktoriumo valgykloje.
Nuotraukoje: Kaimo kapelos smuikininkė Nijolė Pašakin- 

skaitė ir šios kapelos meno vadovas Jonas Gintauskas.
A. Dilio nuotraukos

Komunistų partijai ir tarybi
nei liaudžiai A. Sniečkui bu
vo suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas.

Apie tai, kaip įgyvendina
mi A. Sniečkaus siekiai, kaip 
respublikos darbo žmonės 
kovoja už partijos keliamų 
uždavinių įvykdymą, vakare 
kalbėjo Kėdainių rajono An
tano Sniečkaus kolūkio pir
mininkas V. JAKŠTYS, 
Kauno Antano Sniečkaus po
litechnikos instituto studentė 
B. AKAVICKAITĖ.

Iškilmingo vakaro daly
viams buvo parodytas doku
mentinis filmas “Antanas 
Sniečkus. Gyvenimo ir veik
los bruožai”.

Pažymint Antano Snieč
kaus gimimo 80-ąsias meti
nes, iškilmingas susirinkimas 
įvyko Ignalinos atominės 
elektrinės statytojų gyven
vietėje, pavadintoje jo var
du. Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos instituto staty
bos fakulteto rūmuose atida
rytas A. Sniečkaus atminimo 
kambarys, Kėdainių rajono 
Antano Sniečkaus kolūkyje 
visuotiniame kolūkiečių susi
rinkime įteiktos ūkio premi
jos žurnalistams, rašantiems 
“Komunisto” žurnale žemės 
ūkio klausimais. Įžymaus 
Komunistų partijos ir valsty
bės veikėjo gimimo metines 
paminėjo motorlaivio “Anta
nas Sniečkus” kolektyvas. 
Surengtos fotoparodos, pasa
kojančios apie A. Sniečkaus 
gyvenimą ir veiklą.

“Minties” leidykla išleido 
Partijos istorijos instituto 
prie Lietuvos KP CK paruoš
tą knygą “Atsiminimai apie 
Antaną Sniečkų”.

Atsiminimais apie įžymų 
Komunistų partijos ir Tary
bų valstybės veikėją, ilgame
tį Lietuvos KP CK pirmąjį 
sekretorių dalijasi respubli
kos vadovaujantys darbuoto
jai, revoliucinio judėjimo. 
Didžiojo Tėvynės karo vete
ranai. Leidinys gausiai ilius
truotas. V. Petkevičienė

“LAISVĖ”

Vilniaus “Neries” gamykla—didžiausia pašarų ruošimo įrengimų tiekėja Tarybų 
Sąjungoje.

Nuotraukoje: Mašinų surinkimo salėje. A. Sabaliausko nuotrauka

KUR GI TAS PRIVALUMAS?
Sunku surasti kitą tokią 

šalį, kaip Jungtinės Ameri
kos Valstijos, kuri turėtų 
tiek daug įstatymų, pataisų 
ir papildymų jiems. Įdomu, 
kad nemaža jų dalis—teoriš
kai—skirta žmogaus privatu
mui, jo, kaip piliečio, teisėms 
ginti, apsaugoti tiek nuo val
džios, tiek nuo atskirų įstai
gų kišimosi į jo asmeninį 
gyvenimą. Tačiau kaip daž
nai praktikoje būna—tai tik 
graži ir, deja, gyvenimo fak
tams prieštaraujanti teorija.

Puikiai žinome daugybę 
faktų, kaip amerikietis (ne 
tik koks nors įtariamas “sub- 
versyvine” veikla, bet pa
prastas, doras amerikietis) 
gyvena tarsi po savotišku 
padidinamuoju stiklu: apie jį 
įmanoma sužinoti viską. Pa
menate? Palyginti neseniai 
skambėjo didelis skandalas, 
išsiliejęs toli už šio krašto 
ribų ir buvo įrodyta, kad 
specialiosios Jungtinių Ame
rikos Valstijų įstaigos metai 
iš metų skaitė savo piliečių 
korespondenciją, siunčiamą į 
užsienį ir gaunamą iš jo. 
Buvo klausomasi tarptauti
nių telefonų pokalbių, skaito
mos telegramos ir teleksai.

Daugeliui eilinių amerikie
čių šie faktai sukėlė didžiulį 
pasipiktinimą—kaip gi taip, 
kur ta girtoji bei reklamuo
toji demokratija bei konsti
tucinės teisės! Deja, tai toli 
gražu ne pirmas (ir dar 
labiau apgailėtinas aišku, ne 
paskutinis) atvejis, kai įsta
tymas tiesiog užmirštamas.

Ta proga būtų galima pa
minėti, kad čia ypatingai yra 
pasižymėjęs F.B.I. Buvo lai
kotarpis, kai šios “įstaigos” 
darbuotojai ramiausiai, nors 
ir be jokio juridinio leidimo, 
klausydavosi jiems įtartinų 
asmenų telefoninių pokalbių, 
įsilauždavo į nepatinkančių 
organizacijų patalpas. Taip 
surinktą informaciją naudo
davo šantažui ir provokaci
joms.

Tos gėdingos veiklos auka 
buvo ir vienas didžiausių 
mūsų dienų amerikiečių— 
Martynas Liuteris Kingas. 
Kaip paaiškėjo po jo mirties, 
F.B.I. sistemingai klausėsi jo 
telefono pokalbių, jo namai ii' 
viešbučiai, kur jis sustodavo 
gausių kelionių metu, buvo 
prikaišioti pasiklausymo įtai
sų.

Tokiu pat būdu persekioja
mi negrų pažangių ir radika
lių organizacijų veikėjai, ak
tyvistai. Ir ne tik jie: prak
tiškai kiekvienas, kuris kaž
kuo tai nepatiko vykdomo
sios valdžios atstovams ar 
sukėlė jų įtarimą. Tiesa, po 
kiekvieno didesnio skandalo 
spaudoje ir per TV pasirodo 
valdžios atstovų užtikrinimų, 
kad tai “būta nesusiprati
mo”, kad “tai nepasikartos”. 
Deja, kartojasi. Nebent dėl 
visuomenės nuomonės nura
minimo nubaudžiamas (ir 
tai—labai švelniai) vienas ki
tas ypatingai uolus ir “pasi
žymėjęs” tarnautojas. Ir vis
kas.

Suprantama, laikui bė
gant, keičiasi—ir vis tobulė
ja—metodai, kuriais galima 
sužinoti viską arba jau bent 

beveik viską—apie amerikie
tį. Ir vis dažniau, vaizdžiai 
kalbant, “įstatymo rėmuo
se”. Prieš kiek laiko įtakin
gas žurnalas “United States 
News and World Report” 
išspausdino tikrai įdomų 
straipsnį apie “two way” 
televiziją. Kaip rašo žurna
las, jau šiuo metu apie 
90,000 amerikiečių namų te
levizijos pagalba yra sujung
ti su kompiuterių centrais. 
Tai reiškia, kad amerikietis, 
neišeidamas iš namų, keletos 
mygtukų pagalba gali tvar
kyti savo banko sąskaitą, 
užsakyti prekes, išreikšti sa
vo nuomonę apklausų metu.

Be jokios abejonės—tai di
džiulis civilizacijos pasieki
mas— už atatinkamą mokes
tį, aišku. Tačiau yra ir kita 
medalio pusė: apie žmogų, 
kuris tokiu patikimu būdu 
prijungtas prie kompiuterio, 

■bet kada galima sužinoti 
praktiškai viską—tiems val
džios ar net paskirų įstaigų 
atstovams, kuriems to rei
kia . . .

Panašios mintys kyla ir 
perskaičius straipsnį kitame 
populiariame amerikiečių 
žurnale —“Newsweek”. Šį 
kartą pasakojantį apie Na
cionalinę saugumo agentūrą.

. . . Kaip žinome, ši orga
nizacija minima nepalygina
mai rečiau, nei, sakysime, 
savotiškai publicity neven
giančios C.LA. ar jau minėta

VILNIAUS “TIESOS” INTERVIU

Prekyba skatina bendradarbiauti
Prekyba nuo senų laikų atlieka svarbų vaidmenį tautų ir 

valstybių bėndratikfbiavimė. Romėnai tutėjo prekybos dievą 
Merkurijų, senovės graikai — prekybos ir pelno dievą, keleivių 
ir pirklių globėjų HetHiį. Žinoma, nė dievybės, o patys įmonės to
bulino ir gamino reikalingus daiktus, įveikė tūkstančius kilomet
rų nežinomomis žemėmis ir jūromis, kad svetur parodytų savo 
nagingų tėvynainių darbus, o namo parvežtų lig tol nematytų.

Prekybos su užsienio šalimis klausimus mūsų respublikoje pa
deda spręsti LTSR prekybos ir pramonės rūmai. Papasakoti apie 
jų veiklą „Tlešos" korespondentas Jurgis PASKOClNAS paprašė 
ttiimų pfežidlumo pirmininką Joną POVILAITĮ.

Kokios yra Prekybos IT pramo
nės riimų funkcijos?

Padedame Rūmų nariams 
ir kitoms mūsų respublikos 
organizacijoms plėsti bendra
darbiavimą su užsienio Orga
nizacijomis ir firmomis, in
formuojame jas užsienio 
valstybių ekonomikos Ir pre
kybos klausimais, rengiame 
užsienio šalių parodas Tary
bų Lietuvoje, dalyvaujame 
tarybinėse prekybos ir pra
monės parodose, tarybinėsė 
ekspozicijose užsienio mugė
se. Rūmai atlieka prekių, ža
liavų ir įrengimų ek«p«rtizę, 
verčia techninę ir komercinę 
literatūrą iš užsienio ir į už
sienio kalbas, padeda paten
tuoji išradimus, registruoti 
pramonės gaminių pavyz
džius. Rūmai savo nariams 
teikia įvairių paslaugų. Visų 
pirma propaguojame Ir rek
lamuojame jų produkciją, 
verčiame eksporto dokumen
taciją.

Pastaraisiais mėta is pradė
jome steigti regionines sek
cijas. Šiauliuose, Panevėžyje 
į jas susibūrusiems Rūmų 
nariams yra lengviau spręsti 
mvo problemas, geriau susi
pažinti su eksporto niuan
sais. Pradėjome rengti rekla
mos konkursus, paskelbėme 
geriausios respublikos eks
portuojančios organizacijos 
konkursą.

Per savo veiklos dešimt
metį LTSR prekybos ir pra

F.B.I. Tačiau, kaip rašoma 
žurnale, tai gigantiška seki
mo ir pačios įvairiausios in
formacijos kaupimo organi
zacija. Žurnalo duomenimis, 
tik pagrindiniame Agentūros 
centre dirba apie 45 tūkstan
čius žmonių, kurie per parą 
pačios moderniausios elek
tronikos pagalba apdoroja 
maždaug ... 40 tonų infor
macijos! Anot “Newsweek” 
tai yra: “America’s most 
secret agency —worldwide 
network of satelites, liste
ning posts, compiuters and 
antennas that can come in 
virtually every international 
telex, telegram and tele
phone conversation”. Eilinis 
mokesčių mokėtojas, kurio 
sąskaita yra išlaikoma visa ši 
daug bilijonų dolerių kainuo
janti sistema, įtikinėjamas, 
kad agentūra “dirba” tik 
prieš užsienį. Tačiau kas gali 
garantuoti, kad slapčiausia 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
organizacija nesiklauso savo 
lojalių piliečių telefonų po
kalbių ir nekaupia informaci
jos apie juos kada tik pano
ri?!

Be abejonės—niekas. J. L. 
r’

Athens. — Sausio 19 d. viso
je Graikijoje buvo sustojęs 
darbas viešojoje transporta- 
cijoje, mokyklose, bankuose 
ir kt., darbininkams protes
tuojant prieš atlyginimų už
šaldymą.

monės rūmai sukaupė nema
žai patirties, rengdami užsie
nio firmų produkcijos paro
das, simpoziumus, techninius 
susitikimus. Jų kasmet įvyks
ta po 3—5.

Minėjote Prekybos ir pramonės 
rūmų narius. Kas Jie?

Tai Tarybų Lietuvos įmo
nės, fabrikai, prekybos ir 
transporto organizacijos, 
mokslinio tyrimo institutai, 
mokslo įstaigos. Prekybos 
ir pramonės rūmų nariai yra 
110 organizacijų, kurios ne 
epizodiškai, o nuolat palaiko 
tarptautinius ekonominius ir 
moksli nius-techninius ryšius, 
siunčia savo produkciją į už
sienį.

Didžiąją Rūmų narių dalį 
sudaro pramonės įmonės. 
Tarp jų yra Vilniaus elekt
ros matavimo prietaisų, ku
ro aparatūrom, „Komunaro", 
Panevėžio „Ekrano" gamyk
los, Kauno konditerijos 
fabrikas. Tai bene aktyviau
si nariai. Už indėlį plėtojant 
bendradarbiavimą su užsie
nio šalimis Vilniaus elektros 
matavimo prietaisų ir Pane
vėžio „Ekrano" gamyklos 
1981 metais . apdovanotos 
tarptautine „Auksinio Merku
rijaus" premija.

LTSR prekybom ir pramo- 
mš rūmų nariai kasmet pel
no apdovanojimų užsienio 
parodose ir mugėse. Praėju
siais 1982 metais Plovdivo

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS i

Taikos žemėje labui
Čekoslovakijos sostinėje 

Prahoje š. m. sausio 4-5 
dienomis vyko Varšuvos Su
tarties valstybių Politinio 
konsultacinio komiteto pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 
septynių socializmo šalių 
aukščiausi atstovai.

Pasitarimo dalyviai ap
svarstė padėtį Europoje ir 
pasikeitė nuomonėmis kai 
kuriais kitais tarptautiniais 
klausimais. Šiame kontekste 
jie dalykiškai sprendė įvai
rias problemas—kelio užkir
timo branduolinio karo pavo
jui, tarptautinio įtempimo 
mažinimo procėso išsaugoji
mo ir stiprinimo Europos 
kontinente. Savo išvadas ir 
pasiūlymus pasitarimo daly
viai išdėstė vienbalsiai priim
toje Varšuvos Sutarties val
stybių politinėje deklaracijo
je, kuri dabar aktyviai svars
toma pasaulio valstybių sos
tinėse.

Įvairiai šį dokumentą ver
tina socializmo, taikingų jėgų 
šalininkai ir NATO lyderiai. 
Reakcija skirtinga: vieni po
litinėje deklaracijoje įžvelgia 
įsitikinimą, kad, kokia sudė
tinga bebūtų padėtis pasau
lyje, yra galimybė įveikti 
pavojingą etapą tarptauti
niuose santykiuose, o kiti, 
anot JAV—jų departamento 
atstovo, vėl teigia, kad nauja 
Varšuvos Sutarties dalyvių 
iniciatyva tėra tik propagan
dinis manevras.

Remdamiesi tarptautinės 
padėties analize, Varšuvos 
Sutarties valstybių aukščiau
si atstovai iškelia alternaty
vą branduolinei katastrofai ir 
ragina plačiai bendradar
biauti civilizacijos, gyvybės 
Žemėje išsaugojimo vardan. 
Deklaracijoje ypač pabrėžia
ma, kad “svarbiausias užda
vinys už kelio užkirtimą ka
rui yra sustabdyti ginklavi
mosi varžybas, pareiti prie 
nusiginklavimo, ypač bran
duolinio nusiginklavimo”.

Prahos pasitarime atsto
vaujančių valstybių lyderiai 
kuo ryžtingiausiai pabrėžia,

tarptautinės rudens techninės 
muges Bulgarijoje aukso me
dalį pelnė Kapsuko TSRS 50- 
mečio maisto pramones au
tomatų gamykloje sukurtas 
naujas lydyto sūrio fasavimo 
automatas.

Prekių ekspertizė, kurią atlie
ka Prekybos ir pramones rūmų 
ekspertai, yra svarbi tarptauti
nės prekybos grandis. Jos užda
vinys dar yra ir ginti tarybinių 
pirkėjų interesus, objektyviai 
įvertinti importinių prekių kokyr 
bę. Prašyčiau papasakoti apie šį 
darini barą.

Musų ekspertai 1982 me
tais pripažino netinkamomis 
vartoti importinių prekių už 
30 milijonų rublių.

Kai kurios užsienio firmos 
tarybiniams užsakovams pa
teikia. nesukomplektuotus, su
tarčių techninių reikalavimų 
neatitinkančius įrengimus. Ir 
čia musų ekspertai padeda 
išspręsti ryšium su tuo ky
lančias problemas. Pavyz
džiui, „Komunaro" ir Vil
niaus grąžtų gamyklose pa
tikrinus importinių įren
gimų darbą, buvo išaiškinti 
kai kurių mazgų defektai.

Prasidėjo 1963 metai. Kas Jūsų 
planuose?

Ruošiamės Kopenhagoje 
įvyksiančiai parodai. Tarybų 
Sąjungos paviljone bus įren
gtas Tarybų Lietuvos sky
rius, kuriame demonstruosi
me beveik visų liaudies ūkio 
šakų pasiekimus.

Namuose jau pirmą pus
metį planuojame sureng
ti VDR kosmetikos, au- 
tokosmetikoS ir buitinės che
mijos, VFR siuvimo įrengi
mų, vienos iš užsienio firmų 
žemės ūkio technikos paro
das, simpoziumų.

3-IAS PUSLAPIS

beprotiški planai pasiek
ei

nės-politinės sąjungos-
šuvos Sutarties ir

,i šias karines organizaci- 
Tačiau šį pasiūlymą,

tybių dauguma, NATO 
,as atmeta.

kad 
ti branduoliniame kare, 
sukėlus, pergalę, gali turėti 
katastrofiškų padarinių civi
lizacijai ir pačiai gyvybei Že
mė ję.

Politinėje deklaracijoje iš
reikštas įsitikinimas, jog 
“Tarybų Sąjungai vienašališ
kai priėmus įsipareigojimą, 
kad ji pirmoji nepanaudos 
branduolinio ginklo, analo
giškai pasielgs visos tos 
branduolinės valstybės, ku
rios iki šiol to nepadarė”.

Kaip žinia, socializmo šalių 
tautos seniai stoja už tai, kad 
būtų paleistos abi didžiausios 
karį 
Var
NATO. Jų ginkluoto susirė
mimo padariniai būtų pražū
tingi visoms tautoms. Reikia 
žengti pirmąjį žingsnį—likvi- 
duo 
jas.
nor^ jam pritaria didžioji 
vals 
blok!

Prahoje įvykusio Politinio 
konsultacinio komiteto pasi
tarimo dalyviai iškėlė naują 
labaįi svarbią iniciatyvą: Var
šuvos Sutarties valstybės sa
vo aukščiausių atstovų asme
nyje pasiūlė Šiaurės Atlanto 
Sutarties valstybėms 
(NATO) sudaryti sutartį dėl 
karinės jėgos savitarpio ne
naudojimo ir taikos santykių 
paląikymo. Šį pasiūlymą da
bar 
“šal 

ypač įnirtingai atakuoja 
bojo karo” šalininkai.
aip pažymi politiniai ap- 
gininkai, svarbu yra tai, 

minėtos sutarties pa
das galėtų būti abiejų

žval;
kad
grip
sąjungų valstybių savitarpio 
įsipareigojimas, jog jos pir
mos 
prie
nei įprastinės ginkluotės, ap
skritai pirmosios nepanaudos 
viens 
gos.
apimtų visų valstybių—su
tarti' 
pat 
kaip 
lėtų
kurios to pageidautų. Dekla- 

ios nepanaudos viena 
š kitą nei branduolinės,

a prieš kitą karinės jė-
Sis įsipareigojimas

es dalyvių teritoriją. Iš 
pradžių prie sutarties, 
lygiateisės dalyvės, ga- 
prisijungti kitos šalys,

sutarties sudarymas pa- 
likviduoti Europos pasi-

racijpje pabrėžiama, kad to
kios 
dėtų
dalijimą į priešiškas karines 
grupĮuotes, atitiktų tautų no
rą gyventi taikiai ir saugiai.

Politikos, kurią vykdo 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos ir jų sąjungininkai, tiks
las—įgyti karinį pranašumą 
prieš socializmo šalis, pa
kenkti tarptautiniam saugu
mui ir stabilumui. Todėl sep
tynių 
gos v
Prahoje dar kartą pasiūlė 
agresyviems imperializmo 
sluok 
prie 
atšaki 
sus h 
ir saugumą visoje planetoje.

socialistinės sandrau- 
alstybių partijų vadovai

sniams galimybę grįžti 
derybų stalo, su visu 
ingumu apsvarstyti vi- 
elius, vedančius į taiką

VI. Burbulis

MIŠKŲ
VETERANAS

Uteji 
senia

noje gyvena vienas 
jsių Lietuvos miškinin- 

- Petras Bakanas. Aštuo- 
metų — didelis 

ir darbo kelias, 
tanas 1932 metais baigė 

irbo Lietuvos TSR m iš

tačiau pats ilgiau- 
iš-

kartu ir gamtos apsau-

masd ešimt 
gyvenimo 
P. Ba
Viencis aukštąją miškininkys
tes mokyklą. 1940—1941 me
tais d 
ko pramones liaudies komi
sariate, 
sias r plačiausias baras 
varytas Utenos miško pramo
nes ūkyje — 25 metai. Dirbo 
miškininku, o beveik 10 me
tų — 
gos inspektoriumi.

Utenos miškininkai su 
garba 
ir dab< 
nos m 

Už i 
kanas 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidumo garbės raštu.

pa
mini P. Bakaną, kuris 
ar dažnas svečias Ute- 
iškų ūkyje.
nuoširdų darbą P. Ba- 
apdovanotas Lietuvos

P. RUSTEIKA
Biologijos kandidatas

I
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MOB
Kiekvienas, kuris daugmaž 

atidžiau domisi lietuvių išei
vių “vaduotojiška” spauda iš
kart pastebi, kad ši specifinė 
žurnalistika, atvirai kalbant, 
didelėm gilumom nepasižy
mi. Šios stichijos nepalyginsi 
su jūra, tai dargi ne ežeras, 
o antitarybinių stereotipų 
prižėlusi linmarka. Temati
niu požiūriu "vaduotojų” 
publicistika kažkuo primena 
netolygiai besisukantį “per- 
petuum mobile”, kas išver
tus į lietuvių kalbą reiškia 
amžinąjį variklį. Pakalbėję 
apie tai, kad buržuazinėje 
Lietuvoje viskas buvo 
"O’kay” ir kiek pasiginčiję, 
kas iš “veiksnių” daugiau to 
gerumo sutvėrė, dipukai tuo
jau pat konstatuoja, kad Ta
rybų Lietuvoje viskas blogai. 
Kaip taisyklė, ši tema vysto
ma visom įmanomom kryp
tim. Tai nėra sunku—nusi
tvėrę žirkles ir klijus, “va
duotojai” išsikerpa visą ne
gatyvaus charakterio me
džiagą, kurią tik aptinka 
Tarybų Lietuvos spaudoje, 
patręšia ją savais apibendri
nimais ir patenkinti džiūgau
ja—žiūrėkit, kokia ji, šian
dieninė tėviškė! Ką su ja 
komunistai padarė? O kokia 
buvo? Ir vėl galima šnekėti 
apie buržuazijos laikais Lie
tuvoje egzistavusį rojų, ir 
vėl ginčytis, kuris iš tame 
rojuje gyvenusių angelų bal
tesnis buvęs ... O po to— 
nauja spaudos siunta, vėl 
klijai, vėl žirklės . . . Žiūrėk, 
ir dar vienas “vadavimo” 
dešimtmetis ne veltui praė
jo .. . Tad kuo ne “perpe- 
tuum mobile”, tegu ir ne 
šventa dvasia, o naivių tau
tiečių suaukotais doleriais 
varomas?

Tačiau nenuklyskim į šoną. 
Jokio cikliškumo dipukų 
spaudoje nėra, atšautų tūlas 
“veiksnys”, kiekvienas rašo 
tik apie tai, kas jam ant 
seilės užeina, arba tai, kas 
jam skauda. Tačiau skauda 
“vaduotojams” chroniškai tą 
pačią vietą, paprieštarausi
me ir mes.

Štai ne taip seniai stebėjo
mės doru kataliku Mykolu 
Drunga, mokiusi tėvynėje 
gyvenančius tautiečius vogti 
ir tuo pamynusiu ne vieną, o 
net tris dievo įsakymus iš
kart. Praėjo gal daugiau kaip 
pusmetis, o “Draugo” laik
raštyje—vėl M. Dr. slapy
vardžiu pasirašytas straips
nis “Sovietiniai įstatymai. Jų 
nereikia laikytis”. Dažnas 
kartojimas —mokymo pa
grindas, galvoja užsimaska
vęs anonimas ir bando ieško
ti nutrintai temai naujų, 
šviežesnių aspektų.

Pagrindinis teiginys, dipu
kų nuomone, turėtų būti net 
ir kūdikiui aiškus—tarybinė 
valdžia, girdi, yra neteisėta, 
todėl neteisėti ir tarybiniai 
įstatymai. Bet ką čia įstaty
mai! Neteisėta absoliučiai 
viskas: ir eismo saugumo 
taisyklės, ir vykdomųjų ko
mitetų sprendimai, ir batų ar 
siuvimo atelje vidaus taisyk
lės, ir šunų bei kačių laikymo

ETUUM
ILE”
nuostatai, ir alimentų išieš
kojimo tvarka. Kas Lietuvo
je leidžia įstatymus?—klau
sia anonimas ir tuojau pats 
atsako—sukčiai, plėšikai ir 
galvažudžiai. Sprendžiant iš 
griežtoko autoriaus tono, ky
la įtarimas, kad, ko gero, 
toks nejauno žmogaus įtūžis, 
galintis netgi pakenkti svei
katai, yra ne be priežasties. 
Kažką negero jam Tarybų 
valdžia yra padariusi, jeigu 
jis visiems mūsų teisėtvar
kos darbuotojams kergia 
“paprastų nusikaltėlių” var
dą. Maža to, įsismarkavęs 
autorius žada su jais visais 
netrukus atsiskaityti—“išva
davus” Lietuvą, gąsdina jis, 
visi teisėjai bei liaudies tarė
jai bus tuojau pat patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn. 
Už ką? Autorius nedaro pa
slapties—už svetimo turto 
uzurpavimą.

Dabar mums viskas aišku. 
Pavertusi stambią privačią 
nuosavybę liaudies turtu, ta
rybų valdžia autorių, ko ge
ro, nuskriaudė. Ir ne jį 
vieną. O šito buvę bakalėji
ninkai bei centriukų savinin
kai kol gyvi nepamirš. Štai 
kodėl visi tarybiniai įstaty
mai yra “neteisėti”. Štai ko
dėl nusižengti jiems gali kas 
tik netingi—užjūrinis auto
rius maloniai leidžia.

Tačiau normaliam žmogui, 
tegu ir “vaduotojui”, per
skaičius šį mūsų įstatymų 
“žinovo” opusą, gali kilti to
kia mintis—kaip gi šiais lai
kais visuomenei tvarkytis be 
įstatymų? Užtenka laikytis, 
moralės dėsnių paaiškina 
autorius, ir to turėtų pakak
ti. Pavyzdžiui dipukai viena
me mūsų žurnale perskaitė, 
kad kažkoks ilgapirštis vogė 
iš Vilniaus mėsos kombinato 
dešrą. Kas čia blogo?—stebi
si autorius. Jeigu dešra ne
priklauso “vaduotojams”, ga
lit vogti kiek įmanydami, 
jokios nuodėmės nebus. 
Svarbu, kad nenusižengtu- 
mėt moralės dėsniams—pvz., 
bažnyčios skelbiamam arti
mo meilės įstatymui. Jums 
aišku? Sakysim, pavogei tą 
dešrą sau, o gal kaimynui jos 
labiau reikėjo? Tada privalai 
atiduoti ją jam, o sau pasi
vogti kitą dešrą. Šitaip, mo
ko autorius, bus krikščioniš
ka.

Kad . . . nelabai—gali už
protestuoti tikintys. Jeigu 
visi dirbantys mėsos kombi
nate vogs dešras, tai kas gi 
liks ten nedirbantiems? Ir 
kokia čia artimo meilė? Kaip 
matome, trokšdamas, kad 
Lietuvoje įsisiautėtų ilga
pirščiai, anoniminis autorius 
didelės meilės Lietuvai 
taipogi nerodo. Beje, o kaip 
gi su septintuoju dievo įsa
kymu “nevok”? Su aštuntuo
ju—“nekalbėk netiesos”? Ko
dėl amoralūs dalykai staiga 
vadinami moraliais? Kur lo
gika?

Tačiau į šį klausimą galime 
atsakyti kitu klausimu—o ką 
bendro turi “vaduotojų” raši
niai ir logika?

Kazys Bagdonavičius

KAPSUKO
1982 metų gruodžio mėne

sio pabaigoje Kapsuko “Sū
duvos” fotoklubas pažymėjo 
savo veiklos dvidešimtpenk- 
metį. Daug tai ar mažai, 
nesiimu spręsti. Tačiau, jei 
kapsukiečių fotografų darbai 
džiugina ir džiugino ne tik 
mūsų, bet ir užsienio akis, 
atrodo, kad dirbta buvo sėk
mingai. Tad stabtelėkim su 
gerbiamaisiais mūsų laikraš
čio skaitytojais ir pažiūrėki
me nuo ko viskas prasidėjo, 
kuo pradžiugino Kapsuko fo
tografai kitus, eidami savitu, 
nelengvu keliu.

Šiek tiek istorijos
“Sūduvos” fotoklubas įsi

steigė dar 1957 metais tuo
metinio komjaunimo rajono 
komiteto sekretoriaus, ais
tringo fotografo Romualdo 
Pačėsos iniciatyva, kada dar 
nebuvo nei Lietuvos fotogra
fijos meno draugijos, nei 
dabar žinomų fotoklubų, kai 
dabartiniai Lietuvos vedan
tieji fotografai taip pat žengė 
savo pirmuosius žingsnius. 
Todėl ir sūduviškių fotomė- 
gėjų kelias nebuvo lengvas, 
gana vingiuotas. Nežiūrint 
to, šiuo pirminiu laikotarpiu 
buvo pravestos trys ekspozi
cijos. Dabartinėmis akimis 
žiūrint, nuotraukos buvo 
įvairaus lygio, formato, kai 
kurios ir techniškai neišbaig
tos, bet svarbu buvo kad 
žmonės fotografavo ir sten
gėsi parodyti savo darbo vai
sius. O pradžia nebuvo leng
va, trūko reikiamo jautrumo 
filmų, popieriaus, chemikalų. 
1969 metais tuometinis mūsų 
laikraščio “Naujasis kelias” 
fotokorespondentas V. Žu
kauskas, šių eilučių autorius, 
vairuotojas R. Rusteika, te
kintojas V. Skarickas ir foto
grafas J. Šidlauskas ryžosi 
reformuoti klubą ir parodyti, 
kad kapsukiečiai taip pat šio 
to verti. Prasidėjo metodinis 
teorinis darbas, tradicinės 
ataskaitinės klubo ir atskirų 
teorinis darbas, tradicinės 
ataskaitinės klubo ir atskirų 
narių personalinės parodos, 
įnešusios didelio pagyvėjimo 
miesto kultūriniame gyveni
me. Neužilgo įsijungė ir bū
rys jaunesnių fotomėgėjų, 
atėjusių iš vidurinių mokyk
lų, pionierių namų fotobūre- 
lių, kurie po ilgų ieškojimų 
pagaliau susirado savo kelią, 
individualų stilių. Taip, pa
vyzdžiui, pirmininkas R. Li- 
nionis yra nepralenkiamas 
fantastas, motažistas, V. 
Ulevičius — peisažistas, 
mėgstąs įvairiausią techniką, 
B. Krakauskas su R. R. 
Pačėsomis dažnokai pafiloso
fuoja fotografijoje ir pan. 
Visa eilė jaunesniųjų baigė 
specialius fotografijos moks
lus. ir, gyvendami Kaune ar 
Vilniuje savo nuotraukomis 
taip pat dalyvauja mūsų pa
rodose.

Prisimenant parodas, ne
galima nepaminėti renginio, 
skirto M. K. Čiurlionio 100- 
sioms gimimo metinėms pa
minėti. Čia buvo ir dokumen
tika ir dailininko kūrinių re
produkcijos ir nuotraukos,

“SI JDUVAI”— 25 METAI

Nuotraukoje: Is “Sūduvos” 25-mečio. Iš kairės į dešinę 
A. Bareiškis, K. Pačėsa ir A. Macijauskas.

Nuotr. V. Gulmano

Nuotraukoje: Aktyviausi kapsukiečiai fotografai visad 
gerai nusiteikę. Nuotr. K. Jakubausko

kurias įkvėpė šio didžiojo 
menininko kūryba. Jei pridė
sime dar M. K. Čiurlionio 
muziką, skambėjusią paro
dos metu, pamatysime, ko
dėl ši paroda turėjo didelio 
pasisekimo kapsukiečių tar
pe.

Jaunimas labai domėjosi 
šių eilučių autoriaus paroda 
“Objektyve—X tarptautinis 
studentų ir jaunimo festiva-

Popiežius pasirašė naująjį kanonų kodeksą
Vatikanas. — Sausio 25 d. 

popiežius Jonas Paulius II 
pasirašė 20 metų rengtą baž
nytinės teisės kodekso ištai
sytą redakciją, kuri įsigalios 
pirmąją advento dieną—lap
kričio 27 d.

Senajame kodekse, kuris 
veikė nuo 1917 metų, buvo 
2,400 kanonų, arba bažnyti
nių įstatymų, o naujoje ver
sijoje jų palikta apie 1,700, 
kurie buvo gražiai įrišti trijo
se knygose, kaip popiežius 
padėjo ant jų savo parašą 
apaštališkųjų rūmų konsisto
rijos salėje įvykusiose iškil
mėse.

Naujasis kodeksas, kaip 
kanonų teisės žinovai tvirti
na, nesąs koks nors naujas 
dalykas, bet tik kompilacija 
įvairių naujovių ir pakeiti
mų, įėjusių į praktiką pasta
rųjų keliolikos metų laikotar
pyje. Jis tačiau paliečia visas 
svarbesnes sritis.

Pagal naująjį kodeksą, pa
vyzdžiui, dvasininkams drau
džiama dalyvauti unijų veik
ioje ir užimti bet kokias pa
reigas valdžioje be specia
laus vietinių vyskupų leidi
mo. Išimtys galimos tik tais 
atvejais, kai esama bendro

reikalo. Tokia išimtis esanti 
Nikaragvoje, kur du kunigai 
dalyvauja revoliucinėje san- 
dinistų chuntoje.

Naujasis kodeksas pasun
kins moterystės anuliavimo 
reikalus Amerikoje ir Aus
tralijoje. Dabar bus sunkiau 
tokius vedybų panaikinimus 
gauti, nes skyrybų teismo 
bylas turės peržiūrėti bažny
čios apeliacijos komisija.

Nors moterų teisės laiko
mos lygiomis su vyrų, bet 
joms ir toliau, pagal naująjį 
kodeksą, neleidžiama būti 
kunigais, nors jos gali būti 
administraciniuose postuose.

lis Berlyne”. Etapinės paro
dos miesto ir klubo gyveni
me buvo narių St. Rūškio, 
A. Senkaičio ir P. Zaronskio 
iniciatyva suorganizuota eks
pozicija “Kapsukas vakar ir 
užvakar”, o prisidėjus ir ki
tiems nariams—“Kapsukas 
šiandien”.

“Sūduvos” klubo biografija 
nebūtų pilna, jei nepaminė- 
tumėm 4 respublikinių jumo
ristinės fotografijos ir dvie
jų, skirtų darbo tematikai 
parodų, glaudžių ryšių su 
Suomijos Kokkolos miesto 
fotomėgėjais ir pan.

Praėjusiais metais klubas 
gavo naujas patalpas, kurio
se po rekonstrukcijos ir buvo 
pravestas 25-čio minėjimas. 
Tuo pačiu mieste buvo atida
rytos 4 parodos, skirtos 
TSRS 60-čiui.

25-čio minėjimas

Ir taip mes naujai rekon
struotame name, kuriame 
klubas, persiorganizavęs į 
Lietuvos fotografijos draugi
jos Kauno skyriaus Kapsuko 
sekciją, pradeda savo veiklos 
naują etapą, žingsnį į 26 
metus. Salėje puikuojasi vi
siems žinomo fotografo A. 
Sutkaus darbai, apkeliavę vi
są pasaulį. Aplink šurmulys. 
Čia girdėti ir buvusio mūsų 
šefo, dabar Vilniaus univer
siteto dėstytojo R. Pačėsos 
bosas, fotomenininkas A. 
Macijauskas kalbasi su atski
rais sekcijos nariais. Pirmi
ninkas R. Linionis net sukai
tęs laksto nuo vienos grupe- 

i lės prie kitos, taip pat kai ką 
pasakydamas. Netrukus šur
mulys ima tilti. Prasideda 
oficialioji dalis. Kalbėjusieji 
svečiai, kaip mūsų miesto 
meras K. Subačius, vienas 
Lietuvos fotožvaigždyno 
šviesulių A. Macijauskas ir 
kiti, palinkėjo fotografams 
sėkmės tolimesniame darbe, 
ieškojimuose, pabrėždami di- 

i delį fotografijos indėlį žmoni

jos gyvenime ir tai, kad 
fotografai savo priemonėmis 
taip pat turi aktyviai kovoti 
dėl taikos visame pasaulyje.

Po kalbų sekė garbės raš
tų, medalių įteikimas, kurių 
buvo gana nemažai.

Palinkėkime tad šiems 
darbštiems įvairaus amžiaus 
vyrams sėkmingai darbuotis 
fotografijos srityje, sukurti 
tokį stilių, iš kurio aiškiai 
būtų matyti, kad tai kapsu- 
kiečio darbas o ne žemaičio 
ar dzūko. V. Gulmanas

Viena. — Austrijos kancle
ris Bruno Kreisky, kurio 
prekybos ir kreditų politiką, 
kaip palankią Tarybų Sąjun
gai, kritikuoja Amerikos ad
ministracija, vasario 3 d. 
atvyksta oficialaus vizito. 
Susitikimuose su prez. Rea- 
ganu ir kitais administracijos 
pareigūnais jis bandys reika
lus išsiaiškinti. Taip pat bus 
diskutuojami ir nusiginklavi
mo klausimai.

TYTUVĖNAI IR JŲ 
BAŽNYČIA

Tytuvėnų apylinkės vienos | vidur 
gražiausių Žemaitijoje, ap-; ūkis, 
skritai kampelių, tačiau jų 
grožį, kad ir pastabiausias 
praeivis, ne iš karto pajus. 
Norint jį tinkamai suprasti, 
reikia savo gyvenimą surišti 
su šiomis apylinkėmis, su jų 
sodybomis. Tik tada galima 
suprasti, kaip šis gamtos 
grožis padeda atsigauti sielai 
sunkiausiais žmogaus gyve
nimo momentais. Ir tada 
pasilieka širdyje tas ežerų 
skaistumas, ir šilo šlamesys, 
ir gojai, ir labai šviežias, 
visuomet kvepiantis ozonu 
oras.

Prie dunksančio seno pušy
no prisiglaudęs, beveik visu 
savo šiauriniu šonu įlindęs 
tiesiog į jį, stovi Tytuvėnų 
miestelis. Auga Tytuvėnai, 
plačiai išskleidę savo naujus 
mūrinius namus. Kronikos 
liudija, kad XIII amžiuje 
Tytuvėnuose buvusi gynybi
nė pilis. Ji stovėjusi Bried- 
vaišio ežero šiaurinėje pa
krantėje ant kalnelio, kurį 
supo klampios pelkės.

Šis piliakalnis dar ir dabar 
vietinių gyventojų vadina
mas “pilia”. Ši pilaitė 1296 
metais kautynėse su kry
žiuočiais buvo sugriauta ir 
sugriovė ją taip, kad šian
dien nebeliko jokio pėdsako. 
Žmonės kalba, kad piliakal
nio požemyje esą rūsiai ir 
ten neva paslėptas kažkoks 
lobis.

Apie senąją Tytuvėnų 
praeitį byloja miestelio cen
tre esantis nedidelis, bet' 
labai gražus kalnelis. Čia 
tarp senovėje augusio ąžuo
lyno buvo perkūno garbei 
pastatytas aukuras. Žemai
čiai labai atkakliai gynė savo 
šventovę ir savo tikėjimą. 
Kai čia su didele ginkluota 
palyda atvykęs skelbti krikš
čioniško tikėjimo vyskupas, 
tai, pagal padavimą, nuo 
Šatrijos kalno atlėkę raga
niai ir vyskupą su jo palyda 
užmušę ir vėl amžiną ugnį 
įkūrę.

1869-siais metais Tytuvė
nuose buvo vos 700 gyvento
jų ir mažiau negu šimtas 
namų. Miestelyje stovėjo tik 
smuklė, vežimų dirbtuvė, 
kelios amatininkų dirbtuvė
lės, parduotuvės ir dviejų 
klasių mokykla. Tikrai išau
go Tytuvėnai. Dabar čia sto
vi daugiau, nei 400 gyvena
mųjų namų. Miestelyje yra 
galinga durpių įmonė, žemės 
ūkio proftechninė mokykla,

įnė mokykla, miškų 
poliklinika, ligoninė, 

darželis—lopšelis, prie 
ežero įrengtas kempin- 
plaukimo baseinas. 0

vaikų 
Gylio 
gas, 
visų tytuvėniškių pasididžia
vimas 
tre— 
puikūs architektūros pa
minki 
lankiusį ji pasitinka savo 
grakščiomis skulptūromis, 
unikaliais paveikslais ir fres
komis.

Šeri 
nesut 
plūstančių į Tytuvėnus ir 
todėl 
vičiu 
naują 
šitai Statybai dalį savo turto. 
Jis pasikvietė iš Vilniaus 
bernardinų ordiną, aprūpino 
juos žeme ir tokiu būdu jie 
pradėjo bažnyčios statybą. 
Statė tą bažnyčią gana ilgai, 
bet i ’ stovi ji iki šios dienos, 
džiugina pravažiuojančių ir 
vieti

stovi miestelio cen
tai Tytuvėnų bažnyčia,

as. Kiekvieną čia apsi-

oji Jurgio bažnytėlė, 
alpino visų maldininkų,

vienas iš didikų, Vala- 
s, sumanė pastatyti 

bažnyčią ir atidavė

lių gyventojų ūkį.
Bažnyčia Sąjunginės

reikšmės architektūros pa
minklas baroko stiliaus, vi
dus unikalus, skulptūros pri
meną vietinius gyventojus, 
nes menininkai buvo vietiniai 
liaudies dailininkai. Atspindi 
žema 
stieč:

Bažnyčia veikia, yra puo
šiama, restauruota. Tam di
deles lėšas skyrė valstybė.

Iš 
ristai šią bažnyčią lanko, 
domi 
chite

Bažnyčios statyba su visais 
šiandien išlikusiais priesta
tais tęsėsi beveik 175 metus. 
Ji visą laiką buvo puošiama, 
1771 
čios 
da— 
pavi 
skirt 
jom, 
aukš 
puoš 
ir freskomis. Šis statinys, 
pato 
goms, kartu turėjo ir gyny
binę

Ne’ 
bažn 
stat 
mies 
bei j 
nio gyvenimo kilimas.

Sa 
vėni 
prae 
torij^, padavimus ir legen
das.

litelius, paprastus val
ius.

visus atvykstantys tu-

si jos praeitimi, jos ar- 
ktūriniu grožiu.

-ais metais prie bažny- 
buvo pristatyta arka- 

tai keturkampės sienos 
dalo statinys, iš vidaus 
as Kristaus kančių staci- 

o iš išorės sujungtas 
ta siena. Stacijos pa
los gipso skulptūromis

gus religinėmis apei-

paskirti.
abejojama, kad su šios 
yčios ir viso ansamblio 
yba susijęs Tytuvėnų 
lėlio ankstesnis augimas 
i o ekonominio ir kultūri-

ilgo ir didžiuojasi tytu- 
škiai savo miestuko 
timi, puikiai žino jo is-

Marius Dikas

LENININIU TAIKOS KURSU
Užsienio informacijos prie

monės, komentuodamos Var
šuvos Sutarties valstybių po
litinę deklaraciją, pabrėžia, 
kad šis svarbus dokumentas, 
kuriame pateikta gili moksli
nė tarptautinės padėties ana
lizė, dideliu indėliu prisideda 
prie taikos stiprinimo. Pra
hos deklaracija—tai istorinis 
dokumentas, atspindintis le
nininę skirtingų socialinių 
sistemų valstybių taikaus 
sambūvio politiką.

Kaip “labai svarbų” apibū
dino Austrijos kancleris B. 
Kraiskis pasitarime iškeltą 
pasiūlymą sudaryti sutartį 
dėl karinės jėgos savitarpio 
nenaudojimo ir taikos santy
kių palaikymo tarp Varšuvos 
Sutarties ir NATO valsty
bių. “Reikia teigiamai ver
tinti dialogo klimatą, būdin
gą Prahos pasitarimui”,—pa
brėžė jis, duodamas interviu 
Ispanijos informacinei spau
dos agentūrai EFE.

Vokietijos socialdemokratų 
partijos kandidatas į VFR 
kanclerius H. J. Fogelis, 
kalbėdamas per televiziją, 
prieš išvykdamas į Maskvą, 
pareiškė, jog “žmonės mūsų 
šalyje ir visame pasaulyje 
nori, kad būtų padarytas

galas ginklavimosi varžy1- 
boms, ir tikisi to. Aš pasi
stengsiu išreikšti mūsų pilie
čių susirūpinimą dėl bran
duolinės katastrofos. Mes tu
rime pasiekti tokią padėtį, 
kad Europoje būtų mažiau, o 
ne daugiau raketų”.

VFR kancleris H. Kolis 
taip pat pasisakė apie pasku
tines socialistinių šalių ini
ciatyvas. Krikščionių demo
kratų sąjungos konferencijo
je Liudvigshafene jis pareiš
kė, kad reikia “nuodugniai ir 
blaiviai” įvertinti Politinio 
konsultacinio komiteto pasi
tarimo dalyvių pasiūlymą su
daryti su NATO šalimis su
tartį dėl karinės jėgos savi
tarpio nenaudojimo ir taikos 
santykių palaikymo. Kartu 
Kolis vėl stojo prieš “visišką 
Vakarų atsisakymą dislokuo
ti Vakarų Europoje Ameri
kos vidutinio veikimo nuoto
lio branduolines raketas”.

Amerikos televizijos kom
panijos NBC korespondentas 
prie JAV valstybės departa
mento Marvinas Kalb, kalbė
damas apie naujas iniciaty- ’ 
vas, pažymėjo: “Visa tai yra 
dinamiško taikaus Tarybų 
Sąjungos puolimo, kuris jau 
duoda savo rezultatus, sude

damosios dalys”. “Dabar, kai 
prezidentas Reaganas tik
riausiai atsidūrė besiginančio 
padėtyje, jis jau negali atvi
rai įkalbėti apie tai, ką iš 
tikrųjų mano apie rusų pa
siūlymus”.

An: 
dian’ 
mai 
“pralaimi mūšį už Vakarų 
Europos viešąją nuomonę”.

glijos laikraštis “Guar- 
mano, jog Baltieji rū- 

yra susirūpinę, kad jie

nkijos "ŽečpospolitaLe 
nurodo, kad Varšuvos Sutar
ties valstybių Politinio kon
sultacinio komiteto pasitari
mas 
front 
tė taikos programą. Laikraš
tis p 
mą i 
Tačiau pasitarimo dalyvių iš
keltus pasiūlymus remia mi
lijonai žmonių, kuriems 
brangi taika ir įtempimo ma
žinimas, prie jų realizavimo 
prisideda socialistinių valsty
bių vienybė, jų ekonominis ir

Prahoje Vakarų kon- 
acijos linijai priešpasta-

ąbrėžia, kad šią progra- 
fiebus lengva realizuoti.

gynybinis potencialas, tar
naujantis mūsų šalių saugu
mui ir taikos stiprinimui vi
same pasaulyje, pažymi laik
raštis. TASS-ELTA
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KANADOS ŽINIOS Tarybinės 
literatūros klasikas

MONTREAL, ONT., KANADA

Mirus

Jonui Rimavičiui
Reiškiame giliausią užuojautą velionio sesutei 

Onutei Verbylienei, švogeriui, jų dukrai Adai ir jos 
šeimai, bei kitiems giminėms Kanadoje, Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Ilsėkis ramiai Amerikos žemėje.
N. Venskaitienė M. Čekaitienė
L. Venskaitytė
O. Veršinskienė
A. Šiuplevičienė
P. L. Kisieliai 
A. A. Mikuliai 
S. Petronienė 
S. J. Čičinskai 
A. Petrauskienė

E. Ženienė

V. J. Knistautai
V. Zavišienė
M. Matusevičienė
A. C. Juškai
C. Lukoša
M. Jonušienė
C. Skripka
E. A. Morkevičiai

DEGREE DOESN'T HELP - Bob DeLaura, 23, a graduate In graphic arts from 
BaN State College, faces 13 degree temperature In Erie, Pa., as he advertises his
avallabllty for a job. DeLaura, Hke thousands of college grads across the country are 
finding that a degree does not guarantee employment in the U.S.

Aleksejaus Tolstojaus 
gimimo 100-osioms 
metinėms

Plačiai pažymimos rusų ra
šytojo Aleksejaus Tolstojaus 
gimimo 100-osios metinės. 
Atidarytos parodos, skirtos 
jo gyvenimui ir kūrybinei 
veiklai, jo knygų vertimam.1 
į kitas kalbas, vyksta litera 
tūriniai vakarai, minėjimai 
Lietuvos TSR valstybinėje 
respublikinėje bibliotekoje 
lankytojus pakvietė ekspozi
cija „A. Tolstojus ir Lietuva" 
Joje — apie 30 rašytojo kny
gų, išverstų į lietuvių kalbą.

Aleksejus Tolstojus gimė 
Saratovo srityje, Nikolajevo 
mieste (dabar Pugačiovas). 
Literatūroje jis debiutavo 
1905 m. Tai pirmieji eilėraš
čių rinkiniai „Lyrika" (1907 
m.), „Už mėlynų upių" (1911 > 
m.) ir prozos knyga ,parkos 
pasakos" (1910 m.). Pripaži
nimą rašytojas pelnė jau ro
manais „Keistuoliai" (1911 
m.) ir „Raišas ponas" (1912 
m.), kuriuos ypač vertino M. 
Gorkis.

Stambiausias A. Tolstojaus 
kūrinys, atskleidęs visą jo 
talento jėgą, yra trilogija 
„Kančių keliai“. Ją rašytojas 
kūrė daugiau nei 20 metų. 
Tai rusų liaudies gyvenimo 
epopėja, apimanti laikotarpį 
nuo Pirmojo pasaulinio karo 
ir porevoliucinių pilietinių 
kovų. Tematiškai prie minė
tos trilogijos glaudžiasi apy
saka „Duona" (1937 m.).

Tarybinę literatūrą A. Tol
stojus praturtino istoriniu ro
manu „Petras Pirmasis". Ja
me įspūdingi Petro Pirmojo 
ir kitų veikėjų paveikslai, 
gyvai atkurta tolimos epo
chos dvasia, liaudiška kal
ba.

Be romanų, plataus atgar
sio susilaukė A. Tolstojaus 
draminė dilogija „Ivanas 
Rūstusis", knyga vaikams 
„Auksinis raktelis, arba Bu
ratino nuotykiai", fantastiniai 
kūriniai „Aelita", „Inžinie
riaus Garino hiperboloidas", 
karo metų publicistika, straip
sniai apie literatūrą, pjesės^ 
kino scenarijai ir kt. A. Tols
tojus savo kūryba tarsi su
jungė klasikinę ir tarybinę 
rusų literatūras.

Mirė A. Tolstojus 1945 m.

vasario 23 d., dirbdamas prie 
epopėjos apie Didįjį Tėvynės 
karą.

Rašytojo kūrinius seniai 
pamėgo tūkstančiai mūsų ša
lies ir užsienio skaitytojų, su 
jų herojais seniai turi gali
mybės susipažinti ir kino žiū
rovai. A. Tolstojaus „Aelita" 
kinematografininkus sudomi
no jau porevoliuciniais me
tais, o vėliau į kino ar tele
vizijos ekraną atkeliavo ir 
„inžinieriaus Garino hiper
boloidas", ir „Auksinis rak
telis, arba Buratino nuoty
kiai", ir „Kančių keliai", ir 
„Petras Pirmasis". .. Ne vie
nas jo kūrinys ir šiandien 
yra dramos teatrų repertua
ruose.

Viena pirmųjų A. Tolsto
jaus knygų, prabilusi lietu
viškai, buvo romanas „Aeli
ta". 1980 m. leidykla „Vaga" 
pradėjo A. Tolstojaus kūri
nių seriją — numatyta iš
leisti astuonias knygas.

LTSR valstybinėje respub
likinėje bibliotekoje ekspo
nuojamoje parodoje lankyto
jai randa jau pasirodžiusias 
keturias tos serijos knygas. 
Į lietuvių kalbą A. Tolstojaus 
kūrinius vertė K. Boruta, K. 
Jakubėnas, Vyt. Petrauskas, 
V. Radaitis, E. Matuzevičius, 
A. Žukauskas, J. Lankutis ir 
kiti. Prie A. Tolstojaus kny
gų apipavidalinimo yra pri
sidėję dailininkai P. Raudu- 
vė, V. Armalas, V. Valius, 
L. Paškauskaitė, A. Kučas, 
R. Tumasonis ir kiti.

Atskiri stendai parodoje 
skirti lietuvių kritikos dar
bams, studijoms bei straips
niams apie A. Tolstojaus gy
venimą ir kūrybą. Dėmesį at
kreipia K. Borutos knyga 
„Skambėkit vėtroje, beržai", 
kur straipsnyje „Aleksejus 
Tolstojus" rašoma: „Alekse
jus Tolstojus įeina į rusų li
teratūros istoriją kaip didysis 
savo žemės rašytojas (. . .). 
Teisėtai jis vadinamas di
džiuoju rusų .metraštininku, 
nes jo kiekvienas kūrybinis 
žodis — tai ryškus rusų bui
ties bruožas".

Tarybiniais metais Lietuvo
je A. Tolstojaus knygos iš
leistos bendru apie 400,000 
egzempliorių tiražu.

Sara FINKELSTEINAITE
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SIGITAS GEDA

MAMUTŲ TĖVYNĖ
Pokalbis su nuskendusiu 
broliu
(Fragmentai)

Kalbu ir muzika
Paukščiai turi ūžiančias girias 
Ir padangių šventyklas žydras, 
Žuvys turi vandenis švarius, 
Atsispindinčius medžius, taurius 
Jų šešėlius, — šlama lapija, 
Kiek spalvų ir atspalvių joje!

Gieda paukštis, nardo lydeka, 
Lyg kalbėtų mums sava šneka, 
Lyg bylotų savo giesmėmis, 
Lyg draugaut norėtų su mumis, 
Eiti, skristi arba plaukt drauge, — 
Kur vieni mes būtum beplaukią?

Viską jaučia paukštis ar žuvis, 
Tik ištart nemoka mums, išvis 
Jie nemoka pasakyti mums, 
Kad vanduo ar oras susidrums, 
Kad sutems ar saulė patekės, 
Kad numirti ar užgimt reikės.

Mes — už juos kalbėti pašaukti 
Žemei saulei, vasaros nakty 
Pašaukti kalbėti, apsakyt 
Dangų žemę, žvaigždę, jos akis, 
Tas rugių, rugiagėlių spalvos, 
Kaip ir mūsų — markstosi vos vos, 
Regi paukštį, skriejantį toli.. .

Mano broli, džiūgauti gali! 
Mums kalba ir judesiai duoti, 
Kad stebėtųs dangūs per aukšti, 
Kad išreikšt galėtume jausmus, 
Pavaizduoti tėviškę, namus, 
Tėvą, motę, pusbrolius, save, 
Žuviai plaukiant vandenų srove.

Tie vaizdai ir muzika — seni — 
Danguje Ir žemėj, vandeny.

Per pastarąjį dešimtmetį vaisingai pasidarbavo Klaipė
dos restauratoriai, restauruodami savitus uostamiesčio 
senosios architektūros paminklus. Kopgalio tvirtovėje 
įrengtas unikalus Jūrų muziejus-akvariumas. Restauruota 
nemaža pastatų senamiestyje. Pirmuosiuose senų gyvena
mųjų namų aukštuose dabar veikia knygynai, parduotuvės, 
kavinės, barai. Vertingiausiuose architektūriniu požiūriu 
namuose įrengiami muziejai, parodų paviljonai, salonai.

Nuotraukoje: Restauruota Žvejų gatvė.
Nuotraukoje: Jaunieji muzikantai prie restauruotų seno

vinių sandėlių. B. Aleknavičiaus nuotraukos

Kur veda turistinės 
kelionės

Kasmet keliolika tūkstan
čių Tarybų Lietuvos gyven
tojų su Respublikinės profe
sinių sąjungų tarybos kelia
lapiais lankosi užsienio šaly
se. Apie tai, kur nuves 
turistiniai maršrutai 1983-ai- 
siais, žurnalistui Algimantui 
Degučiui pasakoja Lietuvos 
respublikinės profesinių są
jungų tarybos užsienio turiz
mo skyriaus vedėjas Jonas 
KOŽENIAUSKAS.

— Šiemet turistai iš Lietu
vos aplankys beveik 40 pa
saulio valstybių Europoje, 
Azijoje, Lotynų Amerikoje ir 
Afrikoje. Pirmą kartą mūsų 
respublikos gyventojai pabu
vos Tailande. Na, o bene 
daugiausiai turistų keliaus į 
Bulgariją. Daugelis pamėgo 
puikų pajūrio kurortą Varno
je, kitus traukia įspūdingos 
“Rožių šventės”, estradinės 
dainos mėgėjai trokšta pa
matyti tarptautinio “Auksi
nio Orfėjaus” dainos konkur
so reginius.

Apskritai su socialistinė
mis šalimis glaudžius ryšius 
palaiko daugelis Tarybų Lie
tuvos kolektyvų, pavienių 
asmenų. Kaip žinia mes turi
me pasirašę draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį su 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Erfurto apygar
da ir Vengrijos Haidu Biharo 
sritimi. Dar sausyje į Ven
griją draugystės traukiniu 
išvyks didelis būrys kolekty
vų, atstovų, palaikančių ry
šius su Debrecenu. Šiuo 
traukiniu keliaus penkių ra
jonų žemdirbiai, Šakių ir 
Vilkaviškio rajonų kultūros 
darbuotojai. Balandžio mėne
sį panašaus pobūdžio kelionė 
numatoma į VDR. Liepos 
mėnesį turistinis traukinys 
išvyks į Čekoslovakiją. Pir
mą kartą mūsų turistinėje 
praktikoje Tarptautinės mo
ters dienos proga Kovo 8-ąją 
organizuojamas “draugystės 
skrydis” į Bulgariją. Į šią 
kelionę ruošiasi respublikos 
moterų Tarybos aktyvistės. 
Taip pat kovo mėnesį kruizu 
po Juodąją jūrą, apsilankant 
Rumunijoje ir Bulgarijoje, 
vyks pasižymėję meno savi
veiklos kolektyvai.

Kaip ir anksčiau, bus su
rengti kruizai aplink Europą, 
Viduržemio jūrą, Dunojumi, 
po Artimųjų Rytų ir Pietry
čių Azijos šalis. Bus rengia
mos trumpalaikės kelionės 
savaitgaliais pas mūsų kai
mynus—suomius.

Turistinių kelionių metu ne 
tik susipažįstama su viena ar 
kita šalimi, bet ir keičiamasi 
darbo patyrimu, užmezgami 
asmeniniai kontaktai. Tuo 
tikslu organizuojame kryp
tingas atskirų specialybių 
darbuotojų išvykas. Mėsos ir 
pieno pramonės darbuotojai 
lankysis Prancūzijoje, bal
džiai ir miškininkai—Vietna
me, autotransportininkai— 
Jugoslavijoje. Beje, nemažas 
būrys lietuvių pabuvos šios 
šalies žymiausiuose kuror
tuose.

Respublikinė profesinių są
jungų taryba skatina geriau
sius darbininkus nemoka
mais arba lengvatiniais turis
tiniais kelialapiais. Šiemet su 
jais užsienyje lankysis dau
giau kaip 300 žmonių.

Andropovo laiškas 
prancūzų komunistui

Paryžius. — Prancūzijos 
komunistų partijos vadas 
Georges Marchais pasikalbė
jime per radiją pranešė, kad 
jis buvo parašęs laišką Tary
bų Sąjungos Komunistų par
tijos CK gen. sekretoriui 
Jurijui Andropovui, teirau
damasis apie disidento Šča- 
ranskio stovį. Andropovas 
jam atrašęs, kad Ščaranskis 
pabaigęs savo bado streiką ir 
esąs geroje sveikatoje.

vienos Šeimos
DIENORAŠTIS

STEPAS GRIGAS

Gerb. “Laisve”, praėjusių 
metų lapkričio 23 d. iš Vil
niaus išsiunčiau Jums pir
muosius dienoraščio pusla
pius. Nežinau, ar toliau išsi
laikysiu, tačiau kol kas jau
čiu malonumą. Žinai tik, kad 
dienoraščio medžiaga galėjo 
būti turtingesnė, bet tuomet 
rašiau tik sau, šeimai. Dabar 
rankos pačios tiesiasi daug 
ką pakoreguoti, įvelti į pus
lapius naujesnių faktų ir 
minčių, o ar reikia tą daryti, 
ar ne—dar vis nenuspren
džiau. Matyt, Nauji metai šį 
klausimą išspręs be dvejo
nių.

Autorius
Prie knygų anonso lango
Sustojau prie Centrinio 

knygyno lango. Daug langų 
Vilniuje, tačiau apie juos 
nieko konkrečiau nepajėg
čiau pasakyti. Tačiau šis lan
gas—išimtis, jis anonsuoja 
knygas, kurios tuoj pasiro
dys knygų lentynose. Pasiro
dyti, tai pasirodys, bet ar ! 
galėsime jas nusipirkti? Kny
ga pasidarė reikme. Štai J. 
Baltušio “Raštų” 4 tomas, 
kur spausdinamas jo kūrinys 
“Parduotos vasaros”. Aš lai
mingas, pasisekė užsisakyti 
jo raštus, išleistus 20,000 eg
zempliorių. Tačiau tai pada
ryta ne be vargo ir dar 
tūkstančiai žmonių to nepa
jėgė padaryti. Kaip sakom, 
jiems nepasisekė.

Tokie reikalai verčia giliau 
susimąstyti. Nuo Martyno 
Mažvydo parengto Katekiz
mo—pirmosios lietuviškos 
knygos, išleistos Karaliau
čiuje 1547 metais, nepraėjo 
puspenkto šimto metų. Ar 
tai daug, jeigu spausdintos 
knygos pradžia kažkur tarp 
704 ir 751 metų? Pagaliau, 
net iki Gutenbergo, davu
siam pradžią tipografiniam 
knygų spausdinimui, pirmąją 
lietuvišką knygą skiria apie 
100 metų.

O juk knyga—ne tik tuo
met, kai ji atspausdinta. 
Rankraštinė knyga—taip pat 
knyga, ir seniausiosios jų 
parašytos ant papiruso juos
tų, datuojamos IV-III tūks
tantmečiu prieš mūsų erą.

Didysis, gerbiamas, nemir
tingas Martynas Mažvydas 
siūlė: imkite mane ir skaity
kit. 0 kas ėmė? Kas skaitė 
lietuvišką knygą? Ir ne to
dėl, kad nedaug kas tą daryti 
mokėjo. Knygai perskaityti 
reikėjo turėti kažką daugiau, 
ko iki netolimų metų Lietu
voje nebuvo. Knyga tik tuo
met įgauna savo vertę, kai 
moki skaityti ir rašyti, kai ji 
žmogui tampa kasdieniniu 
poreikiu. Tokios sąlygos 
knygai plisti Lietuvoje suda
rytos tik Tarybų valdžios 
metais, ir pirmas milžiniškas 
žingsnis nužengtas būtent 
tada, kai buvo likviduotas 
neraštingumas. Gi nepaslap- 
tis, kad iš buržuazinės san
tvarkos buvo paveldėta 
400,000 beraščių. Dabar jau 
įgyvendintas ir privalomas 
visuotinas vidurinis žmonių 
išsilavinimas.

Todėl nepaisant, kad kny
gos Lietuvoje išleidžiamos 
labai gausiai ir didžiuliais 
tiražais, o knyga, kaip pa
stebėjome, turi aštrų deficito 
prieskonį. Tačiau šiai temai 
reikėtų imtis atskiro darbo, 
bet ir šis užrašas į dienoraštį 
tegu visuomet verčia galvoti, 
džiaugtis ir prisiminti, kad 
dabar Lietuvoje mokosi kas 
trečias jos gyventojas.

Laida užsienio lietuviams
Atsiguliau vėlai ir girdėjau 

Vilniaus radijo stotį trans
liuojant užsienio lietuviams 
laidą.
“Pilki keleliai dulka,
Pilki keliai...”
Klausiausi pasakojimų apie

Lietuvos vietoves. Ką gi — 
gražu. Yra apie ką papasako
ti. Tačiau nuo to nepasidarė 
smagiau. Štai aš ir jis, abu 
Nemuno krašto išauginti, tik 
aš gyvenu čia, Lietuvoje, o 
jis ten, išeivijoje—gal USA, 
gal Kanadoje, et, kur jų 
nėra. Kuris iš mūsų laimin
gesnis? Pokario metais val
giau rupią duoną, kaukšėjau 
į mokyklą medinėmis klum
pėmis, tačiau buvau laimin
gas, kad miškai atkartoja 
mano balsą, kad ryto šaltos 
rasos nukrenta ant mano 
žemės, kad mano žemė prisi
geria šilumos. Daug apie 
savo vaikystę galėčiau papa
sakoti džiugaus ir skaudaus, 
bet didžiausios dvasios porei
kis—tai pastovus noras būti 
ir būti ten, kur išaugau.

Dažnai išgirstame, kaip 
korespondentai klausia: jei
gu tu, žmogau, galėtai viską 
pradėti iš naujo, ar nepano
rėtum gyventi kitaip? Tačiau 
beveik visuomet klausiami 
žinomi savo vardais, savo 
nuopelnais žmonės ir nepai
sant, koks sunkus jų gyveni
mo nueįtas kelias, jie atsako, 
kad nieko nenorėtų išbrauk
ti, ir jeigu vėl galėtų gyventi 
iš naujo—norėtų gyventi tą 
patį gyvenimą.

Aš ši 
kur kas 
dėti savo gyvenimą, kaip 
pradėjo 
piemenės, 
rasos. Tik mokinės! Tačiau 
be jokių išimčių visuomet 
save norėčiau matyti po gim
tojo krašto dangumi. Tai gal 
vienintęlė sąlyga, kurios ne
moku 
laimės.

Ne tbks jau naivus, kad 
nesuprasčiau, jog turtas šį tą 
reiškia.
turtas-Į-ne turtas, jeigu dėl 
jo reik 
vynės.
džiai, o 
tiesa! Ir sakau: Tėvyne, tu 
būk visuomet man kaip duo
na, be kurios negalėčiau pra
gyventi

Laip nepasakyčiau. Ir 
geriau norėčiau pra-

jį mano dukros—nei 
nei ryto šaltos

sivaizduoti žmogaus

Tačiau didžiausias

a išsižadėti savo Tė- 
Ir tai ne aukšti žo- 
tiesa, tūkstantį kartų

nei vienos dienos!
* ♦ ♦

iau, o vis nesimiega.Paras
Į galvą susirinko žodžiai, 
kurie v
Tik šie žodžiai kitokie, 
juos reikia sudėti į posmus 
Nedrąs

ėl prikelia iš lovos.
ir

j Tau atsisveikinti— 
‘SUDIE”

Tai sakai,
Kad dar ne paskutinį kartą 
Stovi ant žemelės, kur gimei 
Ir linguoji baltą baltą galvą.

0 ir ma
Ir akys
Ką galėčiau

padaryt dosnaus?
Suprantu,

įaip žmonės pasiilgsta 
Savo krašto,

žemės ir dangaus.

n graudu, 
vilgsta.

Būk laimingas!
Bet žin
Gal tik

au—nebūsi!
sapnas
vis dažniau apgaus—

0 didžiausi
dėl TĖVYNĖS mūšiai
vyksta

tą naktį išėjo ųžra- 
prieš akis vis stovėjo 

matytas Vilniaus 
bte, kai giminės išly-

Nuolat 
Širdyje žmogaus .

Toks 
šas, o
viazdas, 
aerouo 
dėjo tbuteičių būrelį. Pražilo 
ten ir grįžta ten—galvo
jau,—ir nemačiau nei vieno, 
kuris nebūtų apsipilęs ašaro
mis.

[Bus daugiau]

Santiago.
paskelbė, kad ji perima aš
tuonis
uždarys. Finansų ministras 
Rolf Luders sako, kad tuo 
norima atstatyti žmonių pa
sitikėjimą bankine sistema.

Vyriausybė

bankus, kurių tris
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ŠIAURĖS KALIFORNIJA
VĖL KELIAMOS 
ELEKTROS IR 
DUJŲ KAINOS

Prieš du metu Pacific Gas 
and Electric kompanijos vir
šininkų ir valstijos guberna
toriaus paskirtos komisijos, 
kad kompanija neskriaustų 
gyventojų tarpe kai kilo di
delis nepasitenkinimas gy
ventojų kompanija pakėlė 
kainas apie du sykiu aukš
tesnes.

Tada kompanijos viršinin
kų ir gubernatoriaus paskirti 
nariai teisino kompaniją, kad 
tais metais gamta kompani
jai padarė didelius nuosto
lius—vėtros, liūtys, sniegas. 
Bet neprisiminė, kad kompa
nija yra pasimojusi statyti 
atominių jėgų gamyklą Rusi
jos upės pakraštyje, Bodego 
Bay, apie 50 mylių šiaurėn 
nuo San Francisco.

Greitai suprasta, kad toks 
pastatas šioje vietoje netin
kamas. Netrūko suorgani
zuoti protestų. Dar prisidė
jo, kad Šioje vietoje išsikelia 
iš Pacifiko jūros į sausžemį 
vadinamas Švento Andrie
jaus “fault” (žemės plyšys, 
kuris per San Francisco 
miestą tęsėsi link pietinės 
valstijos dalį). Protestai pa
veikė. Kompanija suranda 
kitą vietą—vadinamą ’’Dia
blo Canyon”, apie 100 mylių į 
pietus nuo San Francisco.

Praėjusiais metais baigiant 
statyti augo didelės demon
stracijos. Pastatas pastaty
tas arti Švento Andriejaus 
žemės plyšio. Ten dažnai 
žemės drebėjimas; reikalau
jama, kad pastatas turi būti 
tvirtas prieš žemės drebėji
mą atsilaikyti. Kalifornijos 
valstijos valdžia neišduoda

viskas drėkina- 
metu vandeniu 
prie užtvankų 

didžiųjų kalnų.

leidimo gamyklai veikti, nes, 
jei pastatas griūtų—paleistų 
pavojingą radiaciją, kurią 
vakarų vėjas neštu per cen
trinę valstijos dalį, kurioje 
auginamos daržovės, vaisiai, 
uogos, javai, 
ma vasaros 
susikaupusiu 
bėgusiu nuo
Paleista radiacija pasiektų 
ne tik augmenis, bet ir van
denį, kuriuose drėkinamos 
augalams šaknys.

Kalifornijos valstijos val
džia nedavė leidimo atidaryti 
pastato veiklai. Pacific Gas 
and Electric Co. pasiuntė 
savo Tarybos pirmininką 
Frederick W. Mielke į Wa- 
shingtoną, tartis su Edison 
Electric Institutu. Buvo gau
tas leidimas rugsėjo mėnesy, 
bet suspenduotas dviem mė
nesiais vėliau, kai atrasta, 
kad pastatas netvirtas atsi
laikyti prieš žemės drebėji
mą.

Laikraščių reporteriai pa
klausė tarybos pirmininko 
F. W. Mielke: “po galutino 
ištyrimo, jei Diablo Canyon | 
Nuclear Power Plant nebus 
galima atidaryti, kas pa
dengs du su puse bilijonų 
dolerių jo pastatymui? Miel
ke atsakė: “Elektros naudo
tojai, ir gal, šėrininkai”. 
Elektros kompanija pakėlė 
kainas dvigubai elektros var
totojams praėjusiais metais. 
O šėrininkai džiaugėsi, kad 
praeityje jų Šerai davė $3.43 
pelno, o dabar jau pakilo iki 
$4.76. Iki šiol surasta, kad 
pastatai pastatyti ant netin
kamų pamatų. Ar bus galima 
ateityje patvirtinti tuos pa
matus, dar studijojima.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Walter Kelley
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Kliofasei, 

sūnui Norman, dukrai Robertai, sesutei Johannai 
Navulis, anūkams ir proanukams, bei kitiems 
giminėms.

L.L.D. 45 KUOPOS 
VALDYBA ir NARIAI

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Neilei Petronis- 
Petronienei

Reiškiame širdingą užuojautą sūnėnui Juozui 
Likas, seserėčiai Emilija Žitkus, Lietuvoje, ir 
kitiems giminėms.

L.L.D. 45-TA KUOPOS
VALDYBA ir NARIAI

ST .PETERSBURG ,FL A.

Mirus

Lydia Endrulaitis
Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Jonui, sū

nums Edmund ir Gilbert, dukrai Irene ir jų 
šeimoms, anūkams ir kitiems giminėms.

L.L.D. 45-TA KUOPOS
VALDYBA ir NARIAI

WESTWOOD, MASS.

Minis

Beatrice Žukauskienei—
I

Petroniukei
Tavo linksmybė buvo tavo išmintis . . . Tavo 

didelė širdis pritraukė daug draugų!

HELEN SHARKEY
HELEN JANULIS
RICHARD JANULIS

St. Petersburg, Fla.

NAUDINGAI 
PRALEIDOME DIENĄ

Amelia Yuskovic pakvietė 
mus į svečius pas save į 
Middletown, N. Y. Šeštadie
nį, sausio 8 d. pasitaikė 
šaltoka, bet saulėta. Vykome 
tryse—Ventai ir Onutė Rep- 
sevičiūtė. Kelionė užtruko 

1 apie tris valandas. Privažia- 
. vome prie didelio balto na
mo, kur šeimininkai Amelia 

, ir Walter Yuskovic mus 
i draugiškai pasitiko.
; Kadangi jau buvo pietų 
i laikas, šeimininkai paruošė 
stalą, pridėjo skanaus mais-

I to, kavutės ir, kas norėjome, 
išgėrėme stipriosios.

Kol atvyko daugiau svečių, 
’ dar turėjome laiko. Tad Wal- 
teris mus nuvežė į Middle
town miestelio centrą paro- 

1 dyti naują Lietuvių Darbi- 
| ninku Susivienijimo ofisą, 
kurio adresas dabar toks:

Association of 
Lithuanian Workers

26 North Street, Room 42 
Middletown, N. Y. 10940 
Telefonas: 914-343-3774

Pasikėlėm liftu į ketvirtą 
aukštą—du dideli kambariai, 
šviesūs, nėra triukšmo, vis
kas tvarkingai sudėta. LDS 
sekretorei A. Yuskovic, rei
kalui esant, ateina pagelbėti 
Aldona DeVetsco (Klimaitė).

Sugrįžę pas šeimininkus, 
radome jau atvykusius Mild
red Stensler ir Victor Beck
er. Neužilgo atvažiavo Diana 
ir Frank Vitkai, ir pora 
šeimininkų kaimynų ukrainų. 
Kiek ilgiau reikėjo palaukti 
A. DeVetsco, kurios mašinos 
padanga buvo nusileidusi, ir 
kaimynas turėjo važiuoti ją 
atvežti. Ruth Bell negalėjo 
dalyvauti, nes buvo susirgu
si.

Besivaišinant prie puikiai 
paruošto stalo, Amelia Pri
pylė taures šampano ir pa
prašė išgerti už sausio mėne
sį gimusiuosius: jos vyrą 
Walter, Praną Vitkų, Victor 
Becker ir Paul Ventą. Jiems 
palinkėjo laimingų ir sveikų 
metų. Visi padainavome 
jiems ilgiausių metų. Amelia

; Kasdieninė Lietuva
, Paneviežietė Vida Bielsky- 
; tė Vilniaus “Tiesoje” vaiz- 

savo kalboje prisiminė “Lais- i džiai aprašo Upytėje veikian- 
vės” ilgametį redaktorių An
taną Bimbą, kuris taipgi bu
vo gimęs sausio 22 d.

Amelia ir Walter Yuskovic 
A. Bimbos prisiminimui įtei
kė “Laisvės” paramai $10. 
Frank Vitkus pasakė, kad A. 
Bimba “nuo mano jaunystės 
man padarė didelę įtaką ir 
supratimą apie darbo žmonių 
išnaudojimą”. Diana Vitkus 
pasakė: “aš gerbiau A. Bim
bą, kad jis buvo internacio- pačiam vidurvasary mėlynu 
nalistas ir kovotojas už tai- debesiu ant žemės nutūpęs 
ką. Tęsdami kovą už taiką, 
šių metų kovo 5 d. aš ir 
daugiau šimtas žmonių, dau
gumoje moterų, vyksime į 
Europą, Belgijos sostinę 
Bruselį, demonstruoti prie 
NATO būstinės. Nuvešime iš 
Amerikos milijonus parašų, 
reikalaujančių sustabdyti 
ginklavimosi ir eiti prie tai
kingų susitarimų. Į tą de
monstraciją taipgi atvyks 
daugelio pasaulio šalių dele
gatų. Iš Belgijos vyksime į 
Vakarų ir Rytų Berlyną, 
Vokietijoj. Tenai susitiksime 
su taikos komitetais, kur 
turėsime simpoziumus. Ke
lionė užtruks apie 10 dienų.”

Toliau tęsė Diana Vitkus: 
“Aš pati išsigalėsiu padengti 
savo kelionės išlaidas, bet 
bus žmonių, kurie neišga
lės”. Todėl, tam svarbiam 
tikslui čia pat vietoj svečiai 
sudėjome $50. Būtų gerai, 
kad visi žmonės, kurie trokš
ta taikos pagelbėtų jiems 
apmokėti kelionės išlaidas.

Amelijos ir Walterio Yus
kovic pakvietimas mūs pas 
save buvo tikslas—sukelti 
“Laisvei” paramos, bet 
iškilo taikos klausimas 
vykimas į Europą, buvo 
dėta parama tam tikslui.

Širdingai dėkojame drau
gams Yuskovic už vaišes ir 
paramą “Laisvei”. Didelis 
ačiū taipgi visiems prisidėju- 
siems prie padengimo išlaidų 
delegatams, kurie vyks į 
taikos demonstraciją Bruse- 
lyje. P. Sausis

tį linų muziejų ir bendrai linų 
reikšmę Lietuvai. Apylinkės 

i žmonės, rašo ji, dovanoja vis 
i daugiau dalykų, kurie surišti 
su linais. Taip, pavyzdžiui, 
vietinė gydytoja J. Raudienė 
padovanojo iš kaimo atvež- 

i tus jos mamos senus įran- 
’ kius,—skietus, mytis . . .
Štai ištraukos iš jos rašto:

Kada padangė būna ant 
žemės? Šią mįslę vėl priminė

LDS 1 ir 13 kuopų 
nariams

Abiejų kuopų susirinkimas i 
įvyks sekmadienį, vasario 8 ' 
d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., į 
Ozone Park, N. Y.

Čia duodame abiejų kuopų > 
finansų raštininkių adresus i 
ir telefonus:

L.D.S. 1-mos kuopos na- ’ 
riai rašykite: Nellie Venta, •

klubo

Lietuvių Moterų

kai
ir

su-

Women’s International 
League for Peace & Freedom
CALL TO EUROPEAN 
AND NORTH AMERICAN 
WOMEN
TO MEET IN BRUSSELS 
TO PROTEST THE 
DEPLOYMENT OF THE 
CRUISE AND PERSHING 
MISSILES

The politicians and milita
ry leaders who program our 
lives have ignored the world
wide popular demand to 
Stop The Arms Race. NATO 
leaders are still planning to 
deploy the Pershing II and 
Cruise missiles, beginning in 
Comiso, Italy, in December 
1983. It is clear that we must
intensify our demand that • Xark|ninlffli 
the governments stop esca- 
lating the arms race.

Since time immemorial boms dėl atlyginimų pakeli- 
women have pleaded that mo» D. Britanijos 29 tūkstan-

the largest women’s peace 
demonstration ever at 
NATO Headquarters can 
pressure the NATO Council 
to cancel its decision when it 
meets again in May 1983.

Nuclear war is not inevita
ble. Only by working togeth
er can we prevent it. Join us 
in the STAR campaign! Join 
us in Brussels!

In Peace and Sisterhood, 
Carol Pendell 

WILPF President 
201 West 13th St.

New York, N. Y. 10011

Streikuoja vandens

London. — Nutrūkus dery-

wars be ended and weapons 
be eliminated. Women have 
played leading roles in the 
recent massive demonstra
tions in Europe and the 
United States. We are now 
compelled to go to Brussels, 
site of NATO Headquarters, 
to make one major, united 
demand to the NATO milita
rists: No deployment of the 
Pershing II and Cruise mis
siles!

A demonstration in Brus
sels on International Wom
en’s Day, March 8, 1983, will 
give women of the world an 
opportunity to meet togeth
er, to present our demands 
to top NATO officials, and to 
show our strength and soli
darity in stopping the arms 
race. Our coming together in

čiai vandens ir kanalizacijos 
darbininkų išėjo į streiką. 
Darbas sustojo visur, išsky
rus Škotiją, kur yra kita 
unija.

Dabar darbininkai viduti
niškai uždirba $217 per sa
vaitę, o reikalauja, kad būtų 
pakelta 15 proc. Vandens 
Taryba tesiūlė tik 5.9 proc.

Krautuvėse padidėjo pil
styto vandens pirkimas, o 
kai kurios šeimininkės buvo 
priverstos neštis vandens iš 
gatvėse esančių hidrantų. 
Pramonės įmonių savininkai 
baiminasi, kad vandens trū
kumas galįs paveikti į gamy
bos sumažinimą.

SKAITYKITE
IR REMKITE 

“LAISVE”

linų žydėjimas Upytės eks
perimentinio ūkio laukuose. 
Šią vasarą linai apsupo savo 
muziejų pusantro šimto hek
tarų plotu ir padovanojo lan
kytojams reto grožio reginį.

Lino žydėjimas trumpas— 
vos kelios valandos. Užtat ir 
pasimatymą savo gerbėjams 
linas skiria ankstų rytą: tada : 
jis ir išskleidžia savo kuklius 
rasotus žiedelius. Kiekvienas 
mes esame girdėję apie liną, 
bet ne dažnas esam matę ar 
lietę jo gležną, švelnų žiedą.

Tačiau mums labiau rūpi 
ne lino “viršūnės gugulėlis, o 

I jo lygus ąžuolėlis”. Linas— 
| lieknas, grakštus, apie 90 cm 
1 aukščio. Jo gyvenimas lauke 
trunka 90 dienų: per tiek 
laiko jis išauga.

Tačiau į pasimatymą su 
linu Panevėžyje niekada ne
pavėluosi: rudeniop iš laukų 
jis atgabenamas į miestą. 
Miestas prie Nevėžio ir jo 
lygumos turi visas teises 
aukštai iškelti mėlynžiedę 
emblemą. Čia linai auginami 
ir mokslininkų tyrinėjami,

I čia perdirbami, verpiami ir i 
! audžiami. Todėl be ginčų ‘ 
j miestui ir buvo atiduota vie
na iš amatų dienų—audėjų 
šventė.

“Guli linas — suguli šil
ką . . .” taip gražiai apie jo 
antrąjį gimimą sakydavo ka- 
dais. Vėliau lino audinys ir j 
buvo pramintas šiaurės šil
ku. Gal todėl egiptiečiai tuo 
pačiu hieroglifu ženklino ir 
liną, ir šiaurę. Nuo seno 
mūsų drobė pietuose malo
niai vėsina, pranokdama te
nykščius sunkiuosius šilkus. 
Tačiau tik dabar sužinojau, 
kad linas sugeba atvėsinti 
karštį 10, o šaltį sumažinti 5 
laipsniais. Todėl visi šiaurės 
keliautojai dėvėdavo drobi
nius marškinius.

Jau prieš 3 tūkstančius 
metų mūsų žemėse gyvenę 
žmonės mokėjo pinti pluoštą, 
moliniuose induose įspausti 
dailų raštą. Lino audinių 
skiaučių, virvučių liekanų 
rasta ir Upytės senkapiuose.

Prabėgę amžiai mainė lino 
raštus ir virš jų plastėjusius 
pirštus, bet iki šių dienų 
žmogus, neatsisakė jam pa
togaus lino. Anot Simono 
Daukanto, anuomet kiekvie
na lietuvė kaimietė buvo 
“ūkės vilkėja”, kasmet priau- 
džianti tiek, kad aprengtų 
visą šeimyną. “Tamsi nakte
lė aukštą kraitelį krovė”, o jo 
dažnai ilgam užtekdavo: 
margoji skrynia buvo ir nuo
takos darbštumo įrodymas.

Pati išaušdavo, pati pasiū
davo. Audėjų audėja klaipė
dietė Elena Beinorienė papa
sakojo, kaip lygiai dygsniuo
davo seniau moterys vadina
muoju peltakiu, kaip derino 
raštus ir nytis. Suvalkiečių 
raštai traukė akį savo spalvų 
turtingumu, o aukštaičių ir 
žemaičių prijuostės žavėjo. 
savo kuklumu. Pabalinto li
no, papuoštos žičkais, išmar
gintos rombeliais, eglutėm ir 
žvaigždutėm—jos visos tarsi 
margas žmogaus likimo raš
tas. Savaip nytis šiandien 
derina garsios panevėžietės 
audėjos liaudies meistrės Va
lentina Vrubliauskienė, An
gelė Aleliūnienė, Elena Nai- 
nytė, nepralenkiamos Aukš-

I taitijos lygumų lino raštų 
I kūrėjos.

Moterų 
narėms

Niujorko
Klubo specialus susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 8 
d., 2 vai.
salėje, 102 
Ozone Pa 
dalyvaukirhe.

Prašome 
sirinkimas 
d., bet v

102-02 Liberty Avė., Ozone 1 antradienį
Park, N. Y. 11417.

Tel. 277-2839.
13-osios kuopos nariai, ra- i 

šykite: Anne Yakstis, 4302'■ 
Grace Ave., Bronx, N. Y. 
10466; Tel. 324-5265.

Kuopų Valdyba i

po pietų, Laisvės 
-02 Liberty Avė., 
'k, N. Y. Visos

įsidėmėti, kad su- 
įvyks ne vasario 1 
asario 8 d., kitą

Valdyba

skiria karui
onus
. — Čia paskelbta,

Serga
Vera Urbonienė

Coney Island gyvenanti 
mūsų “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja, taipgi Niujorko Mo
terų Klubo narė Vera Urbo
nienė praėjusią savaitę, Co
ney Island ligoninėje pergy
veno sunkią operaciją.

Šią žinią pranešė 
klubietė ir laisvietė 
Diržuvaitienė.

Linkime draugei Urbonie
nei greit sustiprėti.

mūsų 
Stella

Red.

Miami, Fla.
PARSIDUODA BUTAS

Parduodama trijų kamba
rių apartmentas su baldais, 
apyseniems žmonėms. Kaina 
$12,000. Mėnesinė mokestis 
užlaikymui namo ir už van
denį $17.

Alfonsas Švėgžda
70 N.W. 77th St., Apt. 15 

Miami, Fla. 33150 
(2-4)

According to the United 
States spy agency the Soviet 
Union may be the most self- 
reliant industrialized nation 
in the world and thus not 
susceptible to grain embar
goes and other economic 
pressures from the outside. 
Well, if they say it, you can’t 
label this “communist propa
ganda.”

* * *
Bernard Aronowitz from 

the Bronx, writes in the 
New York Post:

“President Reagan’s ges
ture that American business 
concerns hire at least one 
extra employe to relieve the 
current jobless crisis will 
unfortunately not accomplish 
its goal.

He should not confuse vol- 
untereesim with the profit 
structure 
prise.”

Iranas 
$4 bilij

Teheran
jog kovo mėnesį prasidėsian
čių fiskalinių metų biudžete 
karo reikalams skiriama $4 
bilijonai ii
“karo biudžetas” rodąs Irano 
pasiryžim

Premje 
Moussavi 
jame biudžete numatyta iš
leisti api 
griautųjų 
mui. Visas Irano biudžetas 
siekia $33 bilijonus. Fiskali
niai metai prasideda kovo 21

pabrėžta, kad šis

į nugalėti Iraku, 
ras Mir Hussein 
nurodė, kad nauja-

e $1 bilijoną su- 
vietovių atstaty-

— Paskelbta, kad 
^ų partijos narys 
ong, 56 metų am- 
Guangdong provin-

Peking.
komunis I 
Wang ZI 
žiaus, iš 
cijos, sušaudytas už nusikal
timus el 
Jis buvo
pinigų pasisavinimu ir kyši
ninkavimu. Tai pirmas toks 
atsitikimas Kinijos komunis
tų partijos istorijoje. Šiuo 
metu ten tebevykdoma kova 
prieš ekonominius nusikaltė- 

| liūs.

onominėje srityje.
kaltinamas valdiškų

BRIEFS
YMCA Hotel, paid one 
lar.

Met f
“Vilnis”
ven dollars for greetings to 
“Laisve’s

?w friends at 
affice, and got

dol-

the 
ele-

>” convention.
☆

ith the women whoMet w 
are knitting for the Red 
Army.

☆
Also went to L.D.S. meet

ing. Several promised to pay 
dues for 1941.

January 14,1942
Finished the pamphlet on 

the Sovįet and American 
scientists and the war.

of private enter-

* * * 
disgrace that the

Andrew 
as UN
Jimmy

It is a 
richest country in the world 
does not give all its people 
total hospitalization and me
dical coverage that poorer 
foreign countries consider 
the least they can do.

* * *
Atlanta Mayor 

Young, who quit 
Ambassador under
Carter, had said that one 
reason he left his post was 
fear. He had said: “There is 
that really violent element 
within the Jewish communi
ty in New York. I was afraid 
of a group of JDL (Jewish 
Defense League) hotheads 
from Brooklyn and New 
York coming down to the 
UN to attack me.

“All I could see was a race 
riot in front of the UN, 
which was the only thing 
that would really hurt me 

' and hurt everything I’d been 
doing all along.”
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From Anthony Bimba’s 
i diary:

January 8, 1942
i Bitterly cold in Chicago— 
! 12 below zero. Stayed at the

January 19,1942
St. Louis, Mo. Over 10 

years ago I was in St. Louis, 
but I did not see much of the 
city. It impressed me as one 
of the dirtiest and smokiest 
cities of the country. So this 
time I came and walking 
several hours in the center 
of the city I found that it is 
not as bad as it appeared 
then. The city was founded 
by Laclede in 1764.

Visited the public library 
and looked into the catalogue 
if my books are listed. Found 
both—“The History of the 
American Working Class” 
and “The Molly Maguires.”

☆
January 20, 1942
War! The Red Army is 

! fighting the nazis in the 
I streets of Moshaick. nse

Anthony Bimba in 1918




