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KRISLAI
Prez. Reagano kalba 
Demokratų pasisakymas 
Mums reikia trečios stiprios 

darbo klasės partijos 
V. Lenino

60 m. mirties sukaktis 
IEVA MIZARIENĖ

Trečiadienio vakare prezi
dentas Reagan davė raportą 
apie Valstybės padėtį (State 
of the Union), bet atrodė 
daugiau kaip kandidato pro
paganda už jo į prezidentus 
perrinkimą. David Brink- 
ley, gerai žinomas komenta
torius, Reagano kalbą apibū
dino kaip jo kalbos atkartoji
mą. Panašią kalbą pasakė 
prieš virš tris-' metus, įeida
mas į prezidentūrą (inaugu
ration). Jis nedavė jokių spe
cifinių nurodymų, tik kartojo 
žodžius, kad dar reikia labai 
daug ką atlikti. . . .

Jis nė vienu žodžiu neprisi
minė, kad reikia mažinti mi- 
litarinį budžetą. Kitais žo
džiais, visa jo kalba buvo 
paskirta — pagerinti turtin
gųjų būklę.

Manoma, kad šį sekmadie
nį jis praneš apie savo kandi
datūrą į prezidentus antram 
terminui.

Po prezidento kalbos, de
mokratai davė atsakymą, 
nors jiems ir buvo gana 
sunku, nes negalėjo pasi
ruošti, nežinodami, ką prezi
dentas kalbės. Savo kalbos 
nuorašą jis davė tik kelias 
valandas prieš susirinkimą.

Didžiausia demokratų kri
tika buvojai, kad preziden
tas labai mažai nusimanąs 
apie užsienio reikalus, o į 
juos daug kišasi. Demokratai 
sako, kad jis bereikalingai 

: pasiuntė karius į Grenadą, į 
Libaną, siuntinėja visokius 
“patarėjus” ir į kitas šalis.

Demokratai sako, kad jie 
atstovaują “vidutinei klasei 
(middle man).

Jie griežtai pasisako už 
šalies deficito mažinimą, už 
mūsų karinių jėgų ištrauki
mą iš užsienio šalių, o dau- 

.giausia stengiasi susitarti su 
Tarybų Sąjungos vadovau
jančiais nariais, kad būtų 
galima toliau vesti bandymus 
ir eiti prie TIKROJO TAI
KOS klausimo. Jie mano, 
kad reikia vesti derybas pa
naikinti visokius pasaulį žu
dančiuosius ginklus.

Iš viso vakaro lieka tokia 
išvada: niekas neatstovauja 
darbo klasės įmonėms. Ar 
nereikėtų mūsų liberališ
koms ir darbo partijoms pra
dėti susitarti atstovauti dar
bininkams, kurių turime 
daugiau negu turtingųjų ir 
vadinamų vidutiniųjų?

Sausio 21 dieną sukako 60 
metų nuo Vladimirovo Leni
no mirties. Jis mirė Gor- 
kiuose prie Maskvos; jis bu
vo Komunistų Partijos ir 
Tarybų valstybės įkūrėjas, 
pripažintas pasaulio darbo 
žmonių revoliucinės išsivada
vimo kovos vadas.

Stockholm. — Spauda ra
šo, kad Igor Andropov, Ta
rybų S-gos vadovo Jurijaus 
Andropovo sūnus, dalyvauja 
čia neseniai prasidėjusios nu
siginklavimo konferencijos 
darbuose. Pabrėžiama, kąd 
jis dalyvavęs ir ankstesniose 
konferencijos Helsinkyje ir 
Madride.
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GUS HALI IR ANGELA DAVIS—JAV KOMUNISTU PARTIJOS
KANDIDATAI JAV PREZIDENTINIUOSE RINKIMUOSE

New York. — Sausio 23 d. 
jAv Komunistų partijos 
konferencija nominavo Gus 
Hali ir Angela Davis būti šių 

etų kandidatais prezidenti- 
uose rinkimuose. Hali — 
ndidatas į prezidentus, o 

DAvis — kandidatė į vicepre
zidentus.

Savo kalboje Gus Hali, 
kuris yra JAV Komunistų 
partijos gen. sekretorius, 
konferencijos dalyviams ir 
Spaudai pareiškė, kad “mūsų 
artija kategoriškai atsisako 
ir ketveriems metams 
riimti Reaganizmo galimy

be, nes paprasčiausiai pasau
lis neįstengs sulaukti jo pa
baigos — pražus anksčiau”.

Jis tvirtino, kad Amerikos 
balsuotojai gali šių metų bal
savimuose atsukti Amerikos 

daus ir užsienio politiką 
su 180 laipsnių. Tai būtų 
jsisukimas nuo ; branduoli
us konfrontacijos ir karinės 

agresijos į taikingą koegzis
tenciją, pasitarimus ir bran
duolinį nusiginklavimą. Tai 
būtų nusigręžimas nuo Rea-
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Nigerija susirūpinusi 
atstatyti savo ūkį

Maj. Gen. Mohammed Buhari
Lagos, Nigerija. — Gen. 

maj. Mohammed Buhari, 
šiuo metu ? vadovaujantis 
Aukščiausiajai karo tarybai, 
spaudos konferencijoje nupa
sakojo pablogėjusią Nigeri
jos ūkinę padėtį ir nurodė, 
kad šiuo metu svarbiausias 
dalykas yra atstatyti šalies 
ūkį. Jis kaltino prezidentą 
Shehu Shagari, kurio vyriau
sybę kariuomenė nuvertė pe
reitų metų gruodžio 31 d., 
kad jis nualino šalies ūkį. 
Anot jo, kariuomenė jau 
1982 metais planavo įvykdyti 
perversmą ir paimti valdžią į 
savo rankas.

Po to, kai bus pasiekta 
ekonominio atkutimo, Nige
rijoje bus pravesti rinkimai, 
kurių metu gyventojai galės 
laisvai pasisakyti, kokios val- 
dymosi formos jie nori.

Po perversmo spaudoje 
buvo pasirodę žinių apie tai, 
kad buvusio prezidento She
hu Shagari vyriausybė ir kiti 
aukštieji valdininkai labai 
palaidai ir be jokios atsako
mybės naudojosi valdiškais 
pinigais. Be to, buvo paplitęs 
kyšių ėmimas, prieš ką kari
nė vyriausybė pirmiausia 
išeina. Gen. maj. Buhari pa
reiškė, kad prasižengėliai 
bus griežtai baudžiami. Taip 
pat bus kreipiamas dėmesys 
ir į tai, kaip naujosios vy
riausybės nariai gyvens. Iš 
18 narių vyriausybėje 7 pos
tus užima karininkai.
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Angela Davis, JAV Komunistų partijos kandidatė į JAV 
viceprezidentus, ir Gus Hali, kandidatas į JAV preziden
tus.
ganizmo rasistinės politikos, 
einančios prieš darbo žmones 
ir prieš JAV liaudį.

Hali gyvena Yonkers, N. Y. 
Jis paaiškino savo asmeniš
kus ir politinius motyvus, 
kurių jis skatinamas kandi
datuoja į prezidentus. Jis 
pabrėžė, kad visą savo gyve
nimą buvo darbininku ir 
daug laiko esąs paskyręs 
plieno darbininkų unijos or
ganizavimui. Visa, ką unijos 
pasiekė per savo sunkų dar
bą, dabar prez. Reaganas 
stengiasi atimti.

Hali savo darbą pradėjo 
būdamas jaunuoliu, stojęs 
kovoti už ateitį. Dabar, jis 
sakė, jis matąs, kad jaunimui 
esąs užkirstas kelias į moks
lą, siekti laimingos ateities.

Kaip kovotojas už žmogaus 
ir demokratines teises, Hali 
buvo kalinamas, o dabar ma
to, kaip tos teisės ir laisvės 
palaipsniui naikinamos. Kaip 
karys, jis dalyvavo fronte ir 
kovojo prieš fašizmą, o dabar 
jis mato, kad ši “militaristinė 
administracija” dirba kvartų

STREIKAS URUGVAJUJE
Montevideo. — Darbo uni

jos veda kovą su vyriausybe, 
reikalaudamos pakelti atlygi
nimus. Be to, reikalaujama, 
kad valdžia amnestuotų poli
tinius kalinius ir sugrįžtų 
prie demokratinių principų.

Savo jėgą darbo unijos pa
rodė sausio 18 d., kada pir
masis visuotinis streikas bu
vo beveik suparalyžavęs visą 
sostinės gyvenimą. Valdžia 
uždarė 150 unijų apjungian
čią federaciją ir pasiuntė 
riaušių policiją išvaryti dar
bininkams iš darboviečių, 
kurias jie buvo užėmę.

Streikuojančiąsias unijas 
rėmė trys uždraustosios par
tijos: socialistai, komunistai 

SVARBIAUSIA—SULAIKYTI GINKLAVIMO LENKTYNES

Vaizdas iš Stockholmo konferencijos, kurios metu per ateinančius mėnesius bus 
ieškoma būdų pasiekti sutarimo, kaip išvengti netikėto karo Europoje. Konferencijoje 
kalbas pasakė JAV ir Tarybų Sąjungos atstovai. Po įžanginių pareiškimų konferencija 
pradės konkrečiai nagrinėti pateiktuosius planus.

su fašistais Pietų Afrikoje, 
Čilėje, Salvadore, Urugvaju
je ir su reakcionieriais, ultra 
dešiniaisiais pačiose JAV-se.

Angela Davis nominacinėje 
konferencijoje negalėjo daly
vauti dėl savo į,ėvo mirties, 
bet ji prisiuntė savo kalbą. 
Ji, kaip ir Hali, pasisakė 
prieš Reaganizmą ir kritika
vo kitų partijų kandidatus, 
kad jie neįstengia išpildyti 
savo rinkiminių pažadų, iš
skyrus tik tuos, kurie tar
nauja “didiesiems biznie
riams, bankams ir Pentago
nui”.

Hali ir Dav2š buvo Komu
nistų partijos kandidatais ir 
pereitų rinkimų metu. Jų 
pavardės buvo įtrauktos 
24-iose valstijose ir District 
of Columbia. Šiuo metu par
tijos vadovybė nusistačiusi 
savo kandidatus įtraukti 
30-yje valstijų, jų tarpe ir 
Kalifornijoje, Massachusetts 
ir Connecticut, kurių diskri
minaciniai įstatymai sutruk- 
tė tai padaryti 1980 m.

ir krikščionys demokratai. 
Trys legaliai leidžiamos par
tijos streikuojančiuosius 
smerkė.

Tuo tarpu jau 11 metų 
valdančioji karinė vyriausy
bė su generolu prezidentu 
žada šių metų lapkričio mė
nesį pravesti rinkimus, bet 
dabar įvedė cenzūrą ir už
draudė bet kokią politinę 
veiklą.

Šis streikas buvo pirmas 
toks per visą karinės vyriau
sybės valdymą. Unijų vadai, 
kurių dalis buvo pasislėpę, 
kad išvengtų arešto, tvirti
na, kad valdžios dienos su
skaitytos.

Nori laisvos zonos 
nuo branduolinių 
ginklų

Helsinki. — Suomijos par
lamento pirmininko pavaduo
toja Pirkko Tyelaeaervi, kuri 
vadovauja savo šalies komi
tetui Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferen
cijoje, pareiškė, kad reikia 
tarptautiniais susitarimais 
apiforminti Europos šiaurės 
valstybių siekimą Jų teritori
jas paskelbti laisva zona nuo 
branduolinių ginklų.

Pabrėžusi, jog ginklavimo
si lenktynės vis labiau graso 
žmonijai, suomių politikos 
veikėja nurodė, kad tokios 
zonos sukūrimas būtų dideliu 
šiaurės europiečių įnašu ko
voje prieš branduolinį gink
lavimąsi. Ji spaudai pareiš
kė, kad Šiaurės Europos ša
lių gyventojai vįs labiau ir 
labiau remia judėjimą už 
laisvos nuo branduolinių gin
klų zonos paskelbimą.

Vatikanas. — Popiežiui Jo
nui Pauliui II tarpininkau
jant, Argentina su Čile pasi
rašė draugiškumo sutartį, 
pasižadėdamos siekti taikin
gai išspręsti savo ilgametį 
ginčą dėl strateginio vandens 
kelio. Beagle kanalas jungia 
Ramųjį ir Atlanto vandeny
nus Pietų Amerikos apačio
je. Kanalas yra apie 150 
mylių ilgumo ir nuo trijų iki 
aštuonių mylių platumo. Ar
gentina nori gauti to kanalo 
kontrolę ir pasiryžusi Čilei 
nusileisti ir atiduoti jai tris 
salas, esančias tame kanale.

Gali užmegzti 
diplomatinius ryšius

Varšuva. — Iš Vatikano 
sugrįžęs Lenkijos primas 
kardinolas Jozef Glemp 
spaudai pareiškė, kad gali
mas daiktas, jog netrukus 
būsią užmegzti diplomatiniai 
santykiai tarp Lenkijos ir 
Vatikano.

Šiuo metu su Vatikanu dip
lomatinius ryšius palaiko 107 
valstybės, kurių tarpe prieš 
porą savaičių atsirado ir 
Amerika.

Lenkija Vatikane turi at
stovą Jerzy Kuberski, o Va
tikanas Lenkijai paskyręs 
apaštališkąjį delegatą ark. 
Luigi Poggi, kuris tvarko 
Lenkijos reikalus, bet dau
giausia gyvena Romoje.

Be to, kard. Glemp pasa
kojo, kad jis norėtų keliauti į 
Tarybų Sąjungą ir ten susi
tikti su Rusų ortodoksų baž
nyčios atstovais, bet kad dar 
neturįs kvietimo.
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Masinė demonstracija už taiką
Berlin. — Daugiau kaip du 

šimtai tūkstančių Demokra
tinės Vokietijos Respublikos 
gyventojų dalyvavo užperei- 
tą sekmadieni čia įvykusioje 
demonstracijoje už taiką. 
Plakatai kvietė Europą pa
daryti laisva zona nuo bran
duolinių ginklų, reikalavo pa
šalinti JAV branduolines ra
ketas iš Vakarų Europos.

Demonstracija įvyko ry
šium su komunistų Kari 
Liebknecht ir Rozos Luxem
burg mirties sukakties minė
jimu. Ilga žygiūotojų virtinė 
iš miesto centro pasuko į 
kapines, kur palaidoti kovo
tojai už taiką ir socializmą.

Žygiūotojų priešakyje ėjo 
DVR komunistų partijos va
das Erich Honecker ir vy
riausybės atstovai. Kalbėto
jai kvietė branduolinius 
ginklus turinčias valstybes 
atsisakyti “pirmo smūgio” 
atakų, kvietė sugrįžti prie

Islamo konferencija 
pakvietė Egiptą sugrįžti

plevėsuojančių CasablankojeDalis Islamo šalių vėliavų, 
įvykusioje konferencijoje.

Casablanca. — Keturias 
dienas diskutavusi savo ir 
pasaulio reikalus, Islamo val
stybių konferencija, kurioje 
dalyvavo 42 šalys, pakvietė 
Egiptą sugrįžti į organizaci
ją, iš kurios jis buvo suspen
duotas už tai, kad 1979 m. 
pasirašė taikos sutartį su 
Izraeliu.

Libija, Sirija ir Pietinis 
Jemenas nepritarė tam kon
ferencijos nutarimui. Jų at
stovai protesto ženklan ap
leido posėdžių salę.

Libijos premjeras vėliau 
sušauktoje spaudos konfe
rencijoje aiškino, kad Egip
tas turėtų išmesti Camp Da
vid susitarimus į šiukšlių dė
žę.

Konferencijoje komunikate 
nieko nesakoma apie sąly
gas, kuriomis Egiptas kvie
čiamas sugrįžti. Greičiausia, 
kad jokių sąlygų ir nebuvo, 
nes Egipto prez. Hosni Mu
barak jau anksčiau buvo pa
reiškęs, kad jis nesutiksiąs 
su jokiomis sąlygomis.

Didžiumos konferencijoje 
dalyvaujančiųjų atstovų nuo
monė buvo ta, kad Egiptas 
jau nebe tas, koks jis buvo 
prie Sadato, kuris 1977 m. 
ėmėsi žygių taikytis su Iz
raeliu ir net buvo tenai su 
vizitu. Egipto naudai buvo 
priskirtas ir faktas, kad da- 

padėties, buvusios prieš 
JAV branduolinių raketų 
dislokavimą NATO blokui 
priklausančiose šalyse.

Panašaus pobūdžio demon
stracijos įvyko ir kituose 
DVR miestuose, jų tarpe 
Magdeburge, minint 39 metų 
sukaktį nuo to, kaip JAV ir 
D. Britanijos lėktuvai su
bombardavo tą miestą, per 
pusvalandį jį paversdami 
griuvėsiais ir užmušdami 16 
tūkst. gyventojų bei daugiau 
kaip 200 tūkstančių palikda
mi be pastogės.

Magdeburgo burmistras 
Warner Herzig, tarp kitų 
dalykų, ta proga pasakė: 
“Mes atsimename Magde
burgą,M Nagasaki, Drezdeną 
ir Hiroshimą, o taip pat ir 
sugriautus miestus ir kaimus 
Tarybų Sąjungoje. Mes taip 
pat prisimename ir bombų 
sujauktą žemę Libane, An
goloje, Grenadoje ir Nika
ragvoje”.

bartinis jo prezidentas šiltai 
priėmė ir PLO vadą Arafatą 
bei jam žadėjo paramą, ko
vojant už Palestinos žmonių 
teisių atstatymą.

Reuterio pranešimu slapta
me balsavime už Egipto pa
kvietimą sugrįžti balsavo 32 
šalys, o septynios susilaikė. 
Už Egiptą šiltai pasisakė ir 
Irako atstovas, o Irakas lig- 
šiol gi buvo vienas didžiausių 
priešininkų, siekiant Izraelio 
ir arabų suartėjimo. Už 
Egiptą kalbėjo ir Pakistano 
lyderis Mohammad Zia, Gui
nea prez. Sekou Toure ir 
Saudo Arabijos karalius 
Fahd.

Berlin. — Vakariečių sek
toriuje pradėta akcija už tai, 
kad būtų sustabdytas JAV 
branduolinių raketų disloka
vimas NATO blokui priklau
sančiose valstybėse Vakarų 
Europoje. Akciją pradėjo 
World Peace Council prezi
dentas Romesh Chandra, pe
reitą šeštadienį atidaryda
mas programą, kuri bus vyk
doma tarptautiniu mastu. 
Mitinge dalyvavo per 250 
atstovų iš 80 šalių. Tame 
mitinge dalyvavo ir Dr. 
James E. Jackson, JAV Ko
munistų partijos Centro ko
miteto sekretorius.
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Barkauskas Argentinoje

ninko pavaduotojas.

Kuomet praeitų metų gruodžio mėnesį Argentinoje buvo 
atsteigta demokratinė valdžia, ten įvyko iškilminga naujojo 
prezidento, Raulo Alfonsiino, inauguracija, kurioje dalyva
vo daug iš užsienio pakviestų delegacijų, tarp jų svarbi 
delegacija iš Tarybų Sąjungos. Tarybinei delegacijai, kaip 
pasirodo, vadovavo A. Barkauskas, TSRS Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirmi

Po inauguracijos prezidentas Alfonsinas priėmė Barkaus
ką ir turėjo su juom pokalbį, per kurį buvo svarstyti 
santykiai tarp Argentinos 
santykius, dvišalį bendradarbiavimą prekybos, ekonomi
kos, mokslo, technikos ir kultūros srityse reikia plėsti. 
Taipgi sutikta, kad reikia plėsti politinį dialogą, kad 
sumažinti tarptautinį įtempimą. Kaip raportuoja Lietuvos 
spauda, pokalbis praėjo šiltai, draugiškai.

ir TSRS. Buvo sutikta, kad tuos

Atsisveikinaiit 
su “Naujienom”

Techniškai kalbant, Chicagoje dar išeina laikraštis 
“Naujienos” — mes jas dar gauname per paštą ir net 
įstengiame perskaityti, kad tai “The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America”. Bet mes atsisveikiname su 
tuo laikraščiu, nes kaip rimtas, efektingas lietuviškas 
saudos organas “Naujienos” nustojo egzistuoti. Mes 
neturime tuomi omenyje politinius nesutikimus. Mes
tikriausiai nesutinkame ir 
ninku ir kita buržuazinių 
stengiamės demaskuoti jc 
dišką atsinešimą į daba 
klaidingas pozicijas pasaulinės politikos plotme, jų žalingą 
rolę rengiant žmones psichologiniai prie branduolinio karo 
galimybės. Bet, skaitant tuos laikraščius, mes galime rasti 
bent minimali pagrindą kalbinės logikos, per kurią mes 
galime bandyti su jais ginčytis.

su krikščionių-demokratų, tauti- 
krypčių lietuviška spauda. Mes 
klaidingą, iškraipytą, anti-liau- 

irtinę socialistinę Lietuvą, jų

“Naujienos” — tai kitas pasaulis. Jeigu būtų toks 
termometras, kuris matuotų galvojimtCfunkcionavimą, jis 
rodytų, kad “Naujienose” intelekto aukštis nukrito iki
nulio. Viskas ten suiro, niėkas ten nesilipdo, logikos ten nei
lašelio. Bandyk nebandyk, žmogus nesuprasi, apie ką ten 
kalbama: nesilipdo logika, nesilipdo paragrafai, nesilipdo 
eilutės, nesilipdo nei rašalas prie popieriaus — ištisos 
skiltys taip prastai atspausdintos, kad beveik neišskaitysi, 
kitos supėckiotos, eilutės praleistos, tąsos pranyksta,
pabaigos nesurandomos ir 1.1, ir 1.1.

Tad, taip liūdnai baigia savo egzistavimą laikraštis, kuris 
pradėjo savo egzistavimą kaip socialistinis organas. Tiesa, 
per ilgus dešimtmečius, beveik tuo nuo Pirmojo pasaulinio
karo, jis buvo aršiai mehševistinis ir tuometinis redakto
rius Dr. Pijus Grigaitis jį pavertė į įniršusį anti-komunistinį 
organą (išimtį galima buvo jausti maždaug 1936-37 metais, 
kuomet socialdemokratai ir kairieji kartu darbavosi 
Amerikos Lietuvių Kongrese). Visgi, nežiūrint, kiek jis 
mums nebuvo priešingas! “Naujienos” buvo laikraštis tarp 
laikraščių. Dabartinės “Naujienos” yra fenomenas. Kada 
nors koks nors jaunas mokslininkas Lietuvoje gaus 
daktaratą parašęs savo disertaciją tema “Kokiomis 
sąlygomis dvidešimto šimtmečio 8-ame dešimtmetyje 
Amerikos lietuvių spaudos organas regresavo į žemą 
kultūrą, kuri egzistavo 19-ame šimtmetyje.” f

Jis rašys apie “Naujienas”

JAV ir UNESCO
Mūsų valdžią paskelbė 

pasitrauks iš UNESCO, 
Apšvietos, Mokslo ir Kultūros Organizacijos. Kodėl? 
Washingtonas aiškina, k^d UNESCO pasidarė “perdaug 
politiška”. Bet tai netiesa. Darbuotė už apšvietą, mokslą ir 
kultūrą niekad negali būti pilnai atskirta nuo ideologijos. 
UNESCO visuomet bandė ir tebebando leisti jos darbuose 
atsispindėti visoms ideologijoms, jeigu jos tik nepriešta
rauja Jungtinių Tautų denįokratingumo, priešingumo karui 
ir priešingumo rasizmui principams.

Pradžioje, po Antrojo pasaulinio karo, kuomet UNESCO, 
kaip Jungtinės Tautos pendrai, atspindėjo vyriausiai 
Vakarų Europos ir Amerikos ideologiją, viskas buvo 
tvarkoje iš Washington© taško žiūrint. Jungtinės Tautos 
tada turėjo tik kokį trečdali dabartinių narių skaičiaus. Bet 
kuo daugiau buvusių kolonijų, tapusių nepriklausomomis 
šalimis, stojo į J. T., tuo labiau menkė jo JAV įtaka. Dabar 
UNESCO gan aiškiai simpatizuoja anti-kolonializmui ir 
anti-rasizmui, pašalino iš savo tarpo Pietų Afriką ir Izraelį 
ir bendrai remia apšvietą ir kultūrą, kuri Reagano 
administracijai svetima ir priešinga. Tad, JAV nutarė 
pasitraukti, bet atidėjo pasitraukimą iki ateinančių metų, 
lyg duodama UNESCO ultimatumą: jeigu nepasitaisysi, 
mes išeisime . . .

Įdomu, kad patys amerikiečiai, kurie darbuojasi kaip 
delegatai UNESCO vadovybėje stojo prieš pasitraukimą. 
Mat, jie inteligentai, intelektualai, kurie nėra taip aršiai 
reakciniai nusistatę, kaip 
kai. Bet tai ne jie, kurie sprendžia.

, kad ateinančiais metais JAV 
tai yra, iš Jungtinių Tautų

agano administracijos politi-

“LAISVĖ” '

Kas ką rašo ir sako
“PO SEKULIARIZACIJOS”

“Drauge” rašoma apie dar 
1932-ais metais Vydūno iš
leistą knygą “Sieben Hun- 
dert Jahre deutsch-litaus- 
cher beziehungen” (“Vokie
čių-lietuvių santykių septyni 
šimtai metų”). Tą knygą Til
žėje tuomet atspausdino 
“Rūtos” spaustuvė. Kadangi 
knyga išleista metai prieš 
naciams užėmus valdžią, Vy
dūnas galėjo gan laisvai išsi
reikšti ir jis realistiniai apra
šė per šimtmečius besitęsiu- 
sius vokiečių žiaurumus 
prieš prūsus ir Prūsijos lie
tuvius. “Drauge” štai kaip 
rašoma;

Bet ką toje knygoje savo 
laiku rašė Vydūnas? Veikalą 
jis suskirstė į 12 skyrių, 
kurių I-III pateikė daug žinių 
apie aisčių (prūsų, lietuvių) 
žemes, jų kultūrą bei gyveni
mo būdą. IV-jame skyriuje 
autorius rašo apie krašto 
kolonizaciją, vokiečių atėji
mą į Prūsiją, jos užkariavi
mą*. Vokiečių ordino riteriai 
atėję su išsiūtais juodais 
kryžiais ant savo apsiaustų ir 
su aštriais kardais rankose. 
Visa prūsų — lietuvių žemė 
turėjo virsti jų tautos kraštu 
(181 psl.) Krikščionybė, va
dinama “Meilės religija”, bu
vo brukama krauju bei žudy
mais (Blutarbeit). Prūsuose 
įsitvirtinę vokiečiai panoro 
užimti Žemaitiją bei Lietuvą, 
bet buvo 1410 m. Vytauto ir 
Jogailos (Lietuvos ir Lenki
jos) karinių jėgų sumušti. 
Tačiau, pasak Vydūno, Vy
tautas nenorėjęs visiškai Or
diną sutriuškinti todėl, kad 
jis ir toliau liktų pavojingas 
jo nemėgtai Lenkijai.

Prūsijos ir vakarinės Lie
tuvos žemių kolonizacija vo
kiečiais buvo vedama visu 
įnirtimu. Visur proteguojami 
vokiečiai kolonistai, prūsai 
su lietuviais nustumiami, pa
vergiami, paverčiami vergais 
bei baudžiauninkais. Kiek 
geresnė lietuvių būklė buvo 
po Ordino sekuliarizacijos, 
kai jų magistras tapo Prūsi
jos kunigaikščiu. Pradėtos 
puoselėti vietinės kalbos, iš
leisti prūsų ir lietuvių (Maž
vydo) katekizmai. Atsirado 
ir daugiau knygų.

Įsidėmėkime, ką cituoja 
“Draugas”: į Prūsiją įsiver
žusių vokiečių žiaurumas pa
siekė aukščiausią laipsnį per 
tą periodą, kuomet koloniza
cija buvo jungiama su krikš
čionybės skleidimu — tuo
met buvo “Blutarbeit” 
(“Kraujo darbuotė”, — su
prask — “kraujo liejimo dar
buotė”) kolonizacija kiek su
švelnėjo, kuomet įvyko ordi
no, “sekuliarizacija”, tai yra, 
supasaulietinimas, kuomet 
didysis magistras paskelbė 
save Rytprūsijos kunigaikš
čiu ir Jruomet kolonializacija 
padėjo į šalį religinį fanatiz
mą ir pradėjo funkcionuoti 
kaip šiaip sau kolonializmas.

Ir tą visą cituoja kryžiuo
čių vienuolių ainių, dabarti
nių vienuolių, redaguojamas 
“Draugas”, kuris net neran
da reikalo padaryti tuo at
žvilgiu savo komentarų!

ŽYDAI IR SVARINSKAS
JAV lietuvių katalikų 

spaudoje rašoma apie kažko
kius Amerikos Žydų komiteto 
pareigūnus, kurie “solidaru
mo dvasioje sistematingai 
siunčia sveikinimus kun. Al
fonsui Svarinskui”.

Mes nežinome, kas tie žy
dų pareigūnai, bet jie be 
abejo priklauso kokiai nors 
anti-komunistinei žydų gru
pei. Visgi, būtų įdomu žinoti, 
ką jie žino apie Svarinsko 
praeitį. Ar jie buvo infor
muoti savo lietuviškų bend
raminčių, ką Svarinskas darė 
po antro pasaulinio karo miš
kuose Ukmergės apylinkėje, 
kuomet jis, palikęs kunigų

seminariją Kaune, darbavosi 
su banditais, taip vadinamais 
partizanais? Gal būtų pra
vartu jiems žinoti, kad tie 
buržuaziniai nacionalistiniąį 
partizanai buvo ne tik anti
semitai iki gyvo kaulo, bet 
automatiškai žudė kiekvieną 
užtiktą žydą, nežiūrint kas ir 
kokių politinių įsitikinimų jis 
bebūtų?

Katalikų spauda dar pasa
koja, kad yra kokia tai seselė 
Ann Gillen, kuri renkanti 
parašus “už Sovietijos žy
dus” bažnyčiose, sinagogose 
ir kolonijose. Ji taipgi ren
kanti parašus “už Klaipėdos 
bažnyčios sugrąžini
mą” ..........

Rinkimai i Tarybų 
Valstybės 

parlamentų
1984 metų kovo 4 dieną 

įvyks rinkimai į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą. Siam svar
biam visuomeninio-politinio 
gyvenimo įvykiui, kaip ir 
visos Tarybų šalies darbo 
žmonės, aktyviai ruošiasi Ta
rybų Lietuvos gyventojai.

Nemuno kraštui aukščiau
siame Tarybų šalies valstybi
nės valdžios organe ątsto- 
vaus 41 respublikos pasiunti
nys. Devyni deputatai bus 
išrinkti į TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Sąjungos Tary
bą ir 32 — į Tautybių 
Tarybą. Savo atstovais res
publikos gyventojai pasiūlys 
geriausius iš geriausiųjų — 
darbininkus, kolūkiečius, 
mokslo ir kultūros darbuoto
jus, žymius partijos ir val
stybės veikėjus.

Rinkiminė kampanija Ta
rybų Sąjungoje — tai nu
veiktų darbų apžiūra, tai — 
naujos gairės ateičiai. Tary
bų Lietuvos darbo žmonės 
peržvelgdami penkerių metų 
laikotarpį, kuris skiria nuo 
praeitų rinkimų, gali daug 
kuo. pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti. Gerai dirbo pramo
nės įmonės, didesnius derlius 
brandino laukai, produkty
vesni tapo gyvuliai. Išaugo 
Lietuvos miestai, pagražėjo, 
patogesni gyventi tapo kai
mai. Visa tai pasiekta sąži
ningu ir kruopščiu darbu, 
Komunistų partijos rūpesčiu 
nuolat kelti liaudies gerovę.

Ši rinkiminė kampanija Ta
rybų šalyje vyksta tokiu lai
ku, kai tarptautinė padėtis 
dėl Amerikos imperializmo 
kaltės labai susikomplikavo. 
Šiomis sąlygomis TSKP, Ta
rybų valstybė atkakliai kovo
ja už taikos išsaugojimą, 
kelio užkirtimą branduolinei 
katastrofai.

Tarybų šalies darbo žmo
nės, tvirtai tikėdami taikia 
rytdiena, pasiaukojamai dar
buojasi įgyvendindami parti
jos numatytus uždavinius. 
Jie su optimizmu žvelgia į 
ateitį, nes žino, kad Lenino 
partija visada su liaudimi, 
gyvena jos rūpesčiais ir sie
kiais. V. Petkevičienė’

Sveikinimas
Sveikinu “Laisvės” kolek

tyvą, ypač savo pažįstamus 
P. ir N. Ventas, S. Masytę, 
su prasidėjusiais 84 m. Lin
kiu ir toliau nenuilstamai 
darbuotis lietuvybės ir socia
linės pažangos baruose, pa
laikyti gyvą ryšį su Tėvyne.

A. Juška 
1984 sausis

P.S. Tikiuos, kad ir šiais 
metais mane lankys “Lais
vė”. A.J.

SAUGUS STIKLAS
Amerikos savaitraštis 

„Niusvik" rašo, kad sukurtas 
ypatingas priekinis automobi
lių stiklas. Jį sudaro du 
sluoksniai, perskirti tarpine 
iš amortizuojančio ir minkšto 
plastiko. Ištikus avarijai, vai
ruotojai ncbesusipjaustys stik
lo skeveldromis.

PENKTADIENIS, SAUSIO (JANUARY] 27,1984

A. Barkauskas sveikina R. Alfonsiną.

A. Barkauskas susitiko 
su aukštaisiais 

Argentinos vyriausybės 
pareigūnais

’ė *

KAIP JAU RASE SPAUDA, J BUENOS AIRES BUVO IŠVY

KUSI TSRS DELEGACIJA, KURI DALYVAVO RENGINIUOSE 

RYŠIUM SU VALDŽIOS PERDAVIMU NAUJAM ARGENTINOS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTUI RAULIUI ALFONSINUI. TA PRO

GA ATSAKYTI j KELETĄ MŪSŲ KORESPONDENTO KLAUSI

MŲ PAPRAŠĖME DELEGACIJOS VADOVĄ, TSRS AUKŠČIAU- 

S1OSIOS TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKO PAVADUOTO

JĄ, LIETUVOS TSR AUKSČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIU

MO pirmininką antaną Barkauską. “Vilniaus Tiesa”

— Visų pirma norėtu
me klek plačiau Išgirsti 
apie įlos kelionės tikslų.

— 1$ tiesų mūsų dele
gacijos kelionės tikslai bu
vo gerokai platesni, vadi
nasi, ne tik dalyvavimas 
naujo Argentinos Respub
likos prezidento inaugura
cijos ceremonijoje. Kartu 
įvyko daug nuoširdžių su
sitikimų su šios valstybės 
vadovais ir naujos vyriau
sybės nariais, kurių motu 
buvo aptarti abiem Šalims 
aktualūs bendradarbiavi
mo klausimai, patikslintos 
pozicijos sudėtingomis da
barties tarptautinės situa
cijos sąlygomis. Ir norė
čiau pabrėžti, kad TSRS ir 
Argentinos santykiai yra 
puikus pavyzdys, kaip 
praktiškai įsikūnija valsty
bių su skirtingomis socia- 
linėmis-ekonominėmis sis
temomis sambūvio princi
pai. Tai liudija tiek ilga
laikio bendradarbiavimo 
patyrimas, tiek ir perspek
tyva, j kurių bandėme pa
žvelgti jau esamų kontak
tų pagrindu pokalbiuose 
su prezidentu Rauliu Al- 
fonsinu, viceprezidentu ir 
senato pirmininku Viktoru 
Martinesu Martinoli, na
cionalinio kongreso depu
tatų rūmų pirmininku Chu- 
anu Karlosu Puglijese, už
sienio reikalų ministru 
Dante Kaputo, ekonomi
kos ministru Bernardu 
Grinspunu ir kitais valsty
biniais ir politiniais veikė
jais, visuomenės atstovais. 
Buvo pabrėžta, kad mūsų 
pozicijos daugeliu klausi
mų sutampa arba yra arti
mos. Turėjome galimybę 
įsitikinti, kad . argentinie- 
čiai yra susirūpinę paašt
rėjusia tarptautine padėti
mi, pasisako už branduoli
nio karo grėsmės likvida
vimų, ginklavimosi varžy
bų nutraukimų, kad jie iš 
esmės palaiko Tarybų Są
jungos taikios politikos 
iniciatyvas. Kartu buvo 
prieita vieningos išvados, 
kad būtina dar labiau ak
tyvinti ir telkti visas tai

kingų valstybių, jėgas, 
tiek siekiant pažangos nu
siginklavimo srityje, tiek 
politinėmis priemonėmis 
sprendžiant konfliktines si
tuacijas kai kuriuose pa
saulio regionuose. Pokal
biuose buvo plačiai aptar
ta sudėtingos nūdienos ap
linkybės ir grėsmė žmoni
jos civilizacijai, kuri kyla 
dėl JAV branduolinių ra
ketų dislokavimo Vakarų 
Europoje, taip pat užsitę
susio konflikto Centrinėje 
Amerikoje bei Artimuo
siuose Rytuose. Šiuo pa
vojingu momentu Argenti
na, kaip pabrėžė jos ofi
cialūs asmenys, pasiryžusi 
imtis visų įmanomų veiks
mų tarptautiniam įtempi
mui mažinti. Ji kartu su 
kitomis Lotynų Amerikos 
šalimis vykdys nepriklau
somą užsienio politiką, pa
grįstą nacionalinio suvere
niteto gynimo, teritorinio 
vientisumo ir nesikišimo j 
kitų Šalių vidaus reikalus 
principais.

— Dabar, gerbiamas Pir
mininke. norėtume trumpai 
Išgirsti, kokios yra Tarybų 
Sąjungos ir Argentinos 
tarpusavio santykių toles
nio plėtojimo galimybės]

— Sį klausimą irgi pla
čiai gvildenome susitiki
muose su, Argentinos Res
publikos valstybiniais Ir 
politiniais veikėjais. Visų 
pirma abiejų šalių santy
kių raida buvo gerai įver
tinta TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo laiš
ke, kurį perdavėme Ar
gentinos prezidentui R. 
Alfonsinui, pasveikinę jį 
išrinkimo ir atėjimo į šį 
postą proga. Buvo akcen
tuota, kad tarp Tarybų Są
jungos ir Argentinos yra 
nusistovėjusi reguliari po
litinių kontaktų praktika, 
tame tarpe įvairiose tarp
tautinėse organizacijose, 
stabilūs ir gana platūs pre- 
kybiniai-ekonominiai ry
šiai, ypač sėkmingai ben
dradarbiaujama energetikos 
srityje. Kartu buvo pasakyta, 
kad svarbu ne tik pratęsti

abiejų šalių bendradaibia- 
vimą, bet nuolat jį plėsti 
ir gilinti. Argentina, anot 
jos prezidento, galėtų bū
ti vienu iš svarbiausių 
partnerių prekybos ir eko- — 
nomikos srityje. Ir tokios 
gal imybės buvo aptartos 
konkrečiose srityse, visų 
pirma energetikoje, galvo
jant gilinti kooperavimą 
hidroelektrinių ir šiluminių 
elektrinių statyboje. Buvo 
kalbėta apie realią, ilga
laikę bendradarbiavimo 
perspektyvą, kuri alsiver- 
♦ų realizuojant stambų 

’„Parana MediO” hidrokom- 
pleksą. Argentina taip pat 
yra suinloresuota parama 
Žuvininkystės ūkyje, re
konstruojant ir statant uos
tus, tiesiant magistralinius 
dujotiekius, elektrifikuo
jant geležinkelius, naudin
gų iškasenų žvalgybos ir 
gavybos darbuose. Buvo 
pareikštas suinteresuotu
mas stiprinti dvišalį bend
radarbiavimą mokslo, tech
nikos, kultūros, sporto ir 
kitose sferose.

Svarbi vieta mūsų po
kalbiuose buvo skirta par
lamentinių ryšių plėtojimui. 
Šie ryšiai, kaip pasakė na
cionalinio kongreso depu
tatų rūmų pirmininkas Ch. 
Puglijese, gali atlikti di
desnį vaidmenį.

— Ar teko Jums susitik
ti su tautiečiais!

— Buržuazinės Lietuvos 
metais į Lotynų Amerikos 
šalis ieškoti darbo ir duo
nos išvyko daug mūsų 
krašto žmonių. Vien Ar
gentinoje dabar gyvena 
apie 40 tūkstančių lietuvių. 
Iš viso šioje šalyje didelis 
tautinis margumynas. Da
bartinė Argentinos ekono
mika, jos kultūra, menas, 
įspūdingi statiniai, kaip pa
sakojo patys šeimininkai, 
yra daugelio Europos tau
tų, tarp jų ir lietuvių, kū
rinys. Mūsiškė išeivija ati
tolusi nuo savo tautos ka
mieno, susiskaldžiusi į sro
ves bei sroveles, ir mums 
pavyko susitikti ir paben
drauti tik su atskirais jų

atstovais.
— Ir dar: koktus įspū

džius išsivežėte iŠ šios Lo
tynų Amerikos valstybės!

— Mūsų vizitas Argenti
noje sutapo su gražiausiu 
metų laiku — čia baigėsi 
pavasaris. O su juo visos 
pasaulio tautos sieja savo 
viltis gyventi taikiai, kurti 
šviesesnę ateitį. Argentino
je šias nuotaikas pajutome 
ypatingai, nes po aštuone- 
rių metų karinės chuntos 
viešpatavimo ji vėl sugrį
žo prie konstitucinio val
dymo normų. Paskutinysis 
Šalies prezidentas kariški* 
R. Binjone perdavė R. Al- 
fonsinui valdžios simbolį 
— prezidento lazdą ir bal
tos ir žydros — nacionali
nės vėliavos spalvų — juos
tą. Su šiuo aktu Argentina 
įžengė į naują etapą. į 
kurį deda nemaža vilčių 
jos gyventojai, o jie, kaip 
ir oficialūs asmenys, mums 
rodė didelį dėmesį ir sve
tingumą: dovanojo šypse
nas, plojo, draugiškai mo
javo, pamatę TSRS dele
gacijos mašinas, papuoštas 
raudonomis vėliavėlėmis. 
Neišdildomą įspūdį paliko 
Šios šalies sostinė — Bue
nos Aires, miestas su vie
nuolika milijonų gyventojų. 
Žavėjo jo architektūra, 
šviesios gatvės ir aikštės 
ir ypač paminklai.

Giliai įstrigo atmintyje ir 
Šios salios žmonių ypatin
ga meilė menui. Mūsų mi
sijos metu Buenos Airesa 
koncertavo Maskvos Di
džiojo teatro baleto trupė. 
Malonu buvo stebėti ne 
tik mūsų scenos žvaigždes, 
bet kartu ir Buenos Airių 
publiką, pajusti tik argen- 
tiniečiams būdingą tempe
ramentą, pasiklausyti aud
ringų, nesibaigiančių ir 
nepakartojamų bisavimo 
bangų, kurios veržėsi su 
didžiausiu dėkingumo ir 
pripažinimo jausmu mūsų 
menininkams. Ir tuomet ne
galėjau nepagalvoti: kai 
draugauja žmonės, drau
gauja ir tautos.

IŠKILMINGAI ATIDENGTAS V. LENINO PAMINKLAS

Paminklo $kilmin$o atidengimo metu
Prensa Latina-TASS-o nuotrauka, priimta Eltos fototolęgrafų.

^HAVANĄ, I. 9. (TASS- 
ELTA). Čia iškilmingai ati
dengtas Vladimiro Lenino 
paminklas. I Lenino vardu 
pavadintą Havanos parką, 
Kur pastatytas pirmasis Ame
rikos žemyne monumentas 
pasaulinio proletariato vadui, 
atvyko Kubos komunistų par
tijos CK pirmasis sekreto
rius, respublikos valstybės 
tarybos ir ministrų tarybos 
pirmininkas Fidelis Kastro ir 
kiti Kubos vadovai, Tarybų 
Sąjungos partinė-valslybinė 
delegacija, vadovaujama kan
didato j TSKP CK Politinio 
biuro narius, TSRS kultūros 
ministro P. Demičevo. Juos 
karštai sveikino daugelis

tūkstančių Kubos sostinės 
darbo žmonių.

.. . Didingas balto marmu
ro monumentas savo kontū
rais primena išskleistą vėlia
vą. Jos fone išsiskiria V. Le
nino trijų metrų aukščio 
skulptūrinis portretas. Pamin
klas — iš garsiojo Ku
bos perlamutrinio marmu
ro, kurį saloje išgavo jauni
mas. Marmure iškalti F. Kast
ro žodžiai ir parašas: „Nuo 
pat pradžios Leninas buvo 
ne tik politikos teoretikas, 
bet ir veiklos žmogus, nuo
latinės, nė akimirką nenu
trūkstančios . revoliucinės 
praktikos žmogus".

Tratant būgnams iškilmin

gai išnešamos Kubos Res
publikos ir Tarybų Sąjungoš 
valstybinės vėliavos ir pasta
tomos greta monumento. 
Skamba Kybos ir TSRS vals
tybiniai himnai. Prie pamin
klo padėdamas gyvų gėlių 
vainikas, primenantis savo 
išvaizda Kubos nacionalinę 
vėliavą.

Paminklo atidengimo cere
monijoje kalbėjo Kubos ko- 
muhisių partijos CK Politi
nio biuro narys, kultūros, mi
nistras Armandas Hartas ir 
P. Demičevas.

Baigiantis mitingui buvo 
iškilmingai sugiedotas „Inter
nacionalas".

“Valstiečių laikraštis”
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^Kultūros Atgarsiai
TEOFILIJA VAIČIŪNIENĖ

Lietuvos spauda plačiai paminėjo žymios artistės, scenos 
veteranės Teofilijos Vaičiūnienės 85 gimimo metines. Ta 
proga žurnalas “Kultūros Barai” atspausdino jos atsimini
mus, iš kurių paduodame trumpą ištrauką:

_ 1švęsdama „kuklų" j ubilieį- 
jų^, noriu prisiminti keletą 
reikšmingų įvykių, kurie palin
ko pėdsakus mano kūrybinia+ 
me gyvenime ir buvo lemtingi

Pirmoji lemtinga diena (da-| 
tos neprisimenu) buvo 
metų ankstyvą pavasarį 
grade, kai pirmą kartą 
į lietuvių Darbininkų klubo 
sceną, o Petras Vaičiūnas, pa
matęs mane vaidinančią, nu
tarė, kad privalau būti aktore. 
(Pamatė jis mane irgi pirmą 
kartą.) Po vaidinimo savo pal
to kišenėje radau raštelį, kuria
me buvo parašyta: „Būk Tams
ta artiste. — Petras Vaičiūnas". 
Tą patį vakarą susipažinau su 
raštelio autorium, kuris žodžiu 
dar pakartojo — Tamsta priva
lai būti aktore — ir, nepaisy
damas mano prieštaravimų, 
nuvedė drauge su Ona Kurmy- 
te į P. Gaideburovo dramos 
studiją.

O pati reikšmingiausia die
na mano gyvenime, be abejo, 
buvo 1920 m. lapkričio 15-ji, 
susikūrus Kaune Dramos vai
dyklai. Tą dieną pasirašiau

1919 
Petro- 
išėjau

KNYGOS MUZIEJUS
Amerikos lietuviams gerai pažįstamas Levas Vladimiro

vas, kuris New Yorke buvo Jungtinių Tautų bibliotekos 
direktorium, dabar darbuojasi | kaip Vilniaus universiteto 
bibliotekos vedėjas. “Kultūros Baruose” teko užtikti įdomų 
jo rašinį apie planą steigti Lietuvoje Knygos muziejų [šio 
muziejaus mintis nesumaišytin 
mintimi, kuri irgi dabar keliama 
teko tašyti šioje Skiltyje]. Pai 
Vladimirovo straipsnio tekstą.

9IU0 METU mūsų 
respublikoje knygos bičiuliai ir 
specialistai diskutuoja dėl knygos 
muziejaus steigimo. Turint galvo
je Vilniaus miesto, seno knygų 
leidimo ir jų kaupimo židinio, su
vaidinusio šioje srityje žymų vaid
menį ne vien lietuviškos, bet ir 
kaimyninių tautų knygos raidoje, 
istorines tradicijas, toks muziejus 
čia yra tiesiog garbės dalykas. 
Juk Vilniuje buvo pirmoji TSRS te
ritorijoje spaustuvė. Net mažas 
Ostrogo miestas Ukrainoje, kur 
nuo 1578 m. iki 1612 m. veikė 
spaustuvė, kurioje trejetą metų 
dirbo Maskvos spaudos pradinin
kas Ivanas Fiodorovas, atidarė 
knygos muziejų ir pastatė obelis
ką su atitinkamu įrašu, taip įam
žindamas šį istorinį įvykį.

Kaip žinia, knygos muziejus 
yra mokslo tyrimo ir kultūrinio 
švietimo įstaiga, renkanti me
džiagą, susijusią su knygos isto
rija ir su jos dabartine būkle, ty
rinėjanti knygas, jas sauganti ir 
eksponuojanti. Tačiau šiub metu 
veikiančius knygos arba spau
dos muziejus vargu ar galima 
įsprausti j šiuos rėmus. Daugu
mos jų funkcijos yra siauresnės. 
Dažniausiai jie steigiami kokio 
nors žymaus spaustuvininko at
minimui. Šios srities muziejinin- 
kystė tik visai neseniai minėjo 
šimtmečio jubiliejų. Seniausiu 
knygos muziejumi laikomas Plan- 
tero-Moreto muziejus, įsteigtas 
1876 m. Antverpene (Belgija). 
Tais metais šio miesto magistras 
nupirko namų komplektą, kuria
me nuo 1579 m. iki XIX a. vidu
rio veikė garsioji „officina Plan- 
tiniana", kurios įkūrėjas buvo 
žymus XVI a. spaustuvininkas Ir1 
leidėjas Kristoforas Plantenas. 
1901 m. Maince (dabar VFR), 
ten, kur spaudos pradininkas Jo
hanas Gutenbergas apie 1445 m. 
išspausdino „Sibilės knygą”, bu
vo įkurtas J. Gutenbergo muzie
jus, pretenduojantis į pasaulinio 
spaudos meno muziejaus (Welt- 
musem der Druckkunst) vardą. 
Viename stambiausių Europos 
knygų leidimo centrų Leipcige 
(dabar VDR) Vokiečių knygų lei
dėjų asociacijos iniciatyva 1884 
m. buvo įsteigtas Vokiškos kny
gos ir šrifto muziejus, kuris nuo 
1950 m. buvo prijungtas, kaip 
specialus padalinys, prie Vokie
čių bibliotekos (Deutsche Buche- 
rei) — Vokietijos nacionalinės 
bibliografijos centro.

žymaus paleografo N. Licha- 
Čiovo rankraščių ir senų spaudi
nių kolekcija davė pradžią Pa
leografijos muziejui, atidarytam 
1918 m. pirma prie Petrogrado 
universiteto, vėliau prie TSRS 
Mokslų Akademijos. 1930 m. jis 
buvo perorganizuotas į Knygos, 
dokumentų ir raštijos muziejų, o 
1936 m. tapo TSRS Mokslų Aka
demijos Istorijos instituto sekto
riumi. Būdamas pirmiausia mok
slo tiriamojo darbo centras, jis 
leido mokslo veikalus (1931 — 
1936). Jo mokslinio darbo pag
rindinė tema buvo „knygos, do
kumentų ir raštijos kaip sociali
nių reiškinių tyrimas". Deja, po 
įjungimo į Istorijos institutą jo 
veikla palaipsniui užgeso.

pirmą sutartį kaip profesionali 
aktorė. Paėmiau tą sutartį, f ii- . 
gal varčiau, dar’kartą perskai
čiau 16 paragrafų ir daugybę 
pastraipų. Išgąsdino mane vie
nas paragrafas, kuriame buvo 
parašyta: reikalui esant, per 24 
valandas turėsiu išmokti vaid
menį ir jį vaidinti. Si taisyklė 
mūsų teatre galiojo ilgai. Žino
ma, taip atsitikdavo retai, bet 
jau 1924 metais teko susidurti 
su šiuo reikalavimu ir išgy
venti scenoje tragikomišką 
situaciją, kurią aprašiau kny
goje „Scena ir gyvenimas".

Studijavau studijavau tą pir
mą sutartį ir negalėjau supras
ti, kaip čia atsitiko? iš mažens 
svajojau būti gydytoja, o stai
ga tapau aktore.

Tą reikšjningą dieną sutartis 
pasirašė aštuoniolika žmonių: 
keturiolika aktorių, Petras Vai
čiūnas kaip administratorius ir 
trys režisieriai: Juozas Vaičkus, 
Kastantas Glinskis, Aleksandras 
Vitkauskas. Kauno mieste, kurį 
nes paveldėjom su mediniais 
šaligatviais ir dviejų liesų ark
liukų tempiama konke,,..

ia su spaudos muziejaus 
Lietuvoje ir apie kurią jau 
duodame sutrumpintą L.

<aip matome, daugumas kny- 
9° 
tos 
šio 
i$t<

s muziejų steigiama tose vie- 
e, kurios yra glaudžiai susiju- 
s su svarbiais jvykiais knygos 
>rijoje. Atrodytų, kad mūsų 

knygos muziejus turėtų būti stei
giamas Vilniaus universiteto Mok
slinėje bibliotekoje, vienintelėje 
Tarybų Sąjungoje bibliotekoje, 
kur jau 413 metų beveik be per- 

ikos aptarnaujami skaitytojai, 
al pose nuo 1575-1576 m.

kuri per du šimtmečius

Beveik 70% visų Lietuvos

Jos 
pradėjo veikti Universiteto spau
stu 
buvo stambiausia knygų leidimo 
įmonė Lietuvoje. Čia buvo iš
spausdinti tokie didžiulės reikš
mės lietuvių kultūrai leidiniai, 
kaip M. Daukšos „Postilė" ir K. 
Sirvydo „Trijų kalbų žodynas". 
Be to, pati Vilniaus universiteto 
biblipteka garsėja turtingiausiu 
Pabaltijyje senųjų knygų ir pil
niausiu pasaulyje senųjų lietuviš
kų knygų rinkiniu, kuriame yra 
M. Mažvydo ir M. Daukšos kate- 
kizmėi ir kiti unikumai. Jos sla
viškos knygos kolekcija prade
dam^ Vilniaus spaudos pradinin
ko Ptanciškaus Skorinos „Apaš
talu" 
bibliotekų inkunabulų saugoma 
Universiteto bibliotekoje. Jos 
XV—XVIII a. kartografijos kolek- 

ra turtingiausia Tarybų ša
lyje. Be to, ir šios bibliotekos 
interjeras yra tinkamas „knygos 
šventovei". Prisiminkime Smug
levičiaus salę, kurioje yra senų-, 
jų ir retų spaudinių skyrius, kur 
lankytojai gali susipažinti su nuo
lat čia veikiančia senųjų ir retų 
knygų ekspozicija. Dar 1960 m. 
šios b bliotekos vadovybė siū
lė restauruoti bibliotekos patal
pas ir įbuvusią šv. Jono bažny
čią ir Įsteigti čia knygos muzie- 

orojektas buvo vėliau re- 
s, tačiau restauruotoje 

Jono bažnyčioje

cije

jų. Sis 
alizuoh 

. buvusioje šv.
buvo įkurtas no knygos, o mok
slo ir 
ziejus.
keturių
loriją iri jo didelį indėlį į kultū
ros ir mokslo lobyną, tai visiš
kai suprantama. Vis dėlto moks
linės knygos šio muziejaus eks
pozicijoje užima svarbią vietą. 
Visa tai daro Vilniaus universite
to ir jo bibliotekos patalpų kom
pleksą savotišku architektūros, 
mokslo ir knygos muziejumi. Čia 
reikėtų pridurti, kad Vilniaus 
universiteto Mokslinės bibliote
kos senųjų knygų kolekcijos ta
po tyrinėjimo objektu patiems 
bibliotekos moksliniams darbuo 
tojams, taip pat ir Bibliotekinin
kystės ir Mokslinės informacijos 
katedrų suburtiems knygotyri
ninkams.

Atrodytų, kad jau dabar galė
tume Vilniaus universiteto Mok
slinės bibliotekos senųjų ir retų 
knygų ko ekciją ir jų ekspoziciją 
pavadinti knygos muziejumi.

Universiteto istorijos mu- 
Zinoina, turint galvoje 
amžių Universiteto is-

VIS AUKŠČIAU
Aukščiausi pasaulyje Hima- 

lajų kalnai auga vieno mili
metro per melus greičiu. Tai 
teigia Berklyje esančio Kali
fornijos universiteto ’ moksli
ninkai, kurie ilgai tyrė kalnus. 
Jie maną, kad augimu sukelia 
Euroazijos žemyno droitavi- 
mas.

“LAISVĖ’

Beveik pusantro dešimtmečio per (Lietuvos televiziją ir radiją dažnai skamba 
“Armonikos” ansamblio atliekamos liaudies melodijos, naujoviškos dainos. Respublikos 
nusipelniusio artisto Stasio Liupkevičiaus vadovaujamas muzikinis kolektyvas įdainavo 
plokštelių, padarė daugiau kaip penkis šimtus radijo įrašų, paruošė dešimtis 
pramoginių laidų. “Armonika” aplankė su koncertais daug respublikos miestų ir 
miestelių, gastroliavo Ukrainoje, Baltarusijoje, Lenkijos Liaudies Respublikoje, 
Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, Ispanijoje.

Nuotraukoje: “Armonikos” ansamblio vadovas S. Liupkevičius ir jo dukros Audra ir 
Ugnė. G. Svitojaus nuotraukaVaistai nuo viduriavimo . . .
Jau ne kartą, ne du rim

tesni “vaduotojų” spaudos 
darbuotojai šaukėsi “SOS”, 
nugąsdinti grėsmingo grafo
manijos antplūdžio, kažkuo 
primenančio biblijoje aprašy
tąjį tvaną. Jau ne kartą ir ne 
du, skaitydami išeivijos laik
raščius ir žurnalus, akivaiz
džiai įsitikiname šių žodžių 
tiesa. Tačiau prie viešai ro
domo kvailumo kažkodėl 
sunku priprasti, štai kodėl, 
susidūrus su “švarios” grafo
manijos pavyzdžiais, vėl ir 
vėl apima nuostaba. Kodėl gi 
“vaduotojai” šitaip patys sa
ve kompromituoja? Gal, sa
kau, jie nesupranta, kad 
spaudos leidinių kiekybė 
šiandieninėmis išeivijos sąly
gomis niekada neperaugs į 
kokybę? Ir netgi galvoju, ar 
vietoje daugelio suskystėju
sių leidinių negalima apsiri
boti keliais, tačiau solides- 
niais, turinčiais labiau profe
sionalių ir reiklesnių redak
torių bei raštingęsnių auto
rių? Negi jiems neįgrįso būti 
pajuokos objektu?

Visos šios išsakytos ir dau
gybė neišsakytų minčių gimė 
susipažinus su “Draugo” 
laikraštyje (1983 m. 106 nr.) 
išspausdintais gydytojo J. 
Adomavičiaus patarimais 
tiems keliautojams, kurie su
sirgo itin nepatogia liga — 
viduriavimu. Liga, kokia ji 
bebūtų, yra liga — ją būtina 
gydyti. Tačiau daktaras, iš
vardinęs šiam atvejui naudo
tinus vaistus, vien medicini
nėmis išvadomis neapsiribo
jo. Iš visko sprendžiant, pats 
viduriavimas gydytoją labai 
mažai domina. Šis nepatogus 
negalavimas jam tampa pa
togiu pretekstu spręsti pa
čias kardinaliausias “vaduo
tojų” būties problemas, da- 
ryti galingus filosofinius api- 
bendrinimus. Todėl gan sun
ku išsilaikyti nepacitavus gy
dytojo išvados, kurią jis pa
teikia nelaiku suviduriavu
siems tautiečįams:

“Išvada. Reikią sėdėti na
muose ir be reikalo nesitran- 
kyti po pasviečius, kada susi
laukėm laikų, visą pasaulį 
matyti savame kambaryje 
įgalinančių”.

Va šitaip . . . Jeigu turi 
televizorių, tai nėra ko po 
pasaulį trankytis. Sėdėsi na
mie — tikrai nesuviduriuosi. 
O jeigu kokios — gydytojas 
J. Adomavičius po ranka. Ir 
viduriavimą sustabdys, ir 
kaip reikia gyventi pamokys. 
Tačiau kelionės kelionėmis, o 
“vaduotojų” viduriavimo 
priežasčių yra nepalyginamai 
daugiau! Jeigu tautiečiai tik
rai nori išvengti šios nelabai 
garbingos ligos, privalo ?— 
įsakmiai liepia gydytojas r J. 
Adomavičius — elgtis štai 

kaip: “Turime keisti savo 
gyvenimo kelią: reikia mums 
padėti šeimoms auklėti savo 
jaunimą vaikus. Reikia 
visiems suaugusiems griebtis 
būtiniausių darbų prieš kal
nus mus užgriūvančių nege
rovių”.

Ir pati didžiausia to kalno 
negerovė, pati, galima saky
ti, jo viršūnė yra, anot dak
taro, “senoji bedievių jung
tis”! Štai tikroji viduriavimo 
priežastis! Staiga palikęs vi
duriuojančius “vaduotojus” 
likimo valiai, eskulapas pasu
ka 180 laipsnių kampu ir 
rimtai griebiasi neviduriuo
jančių. Matyt, suprasdamas, 
jog iš susirgusiųjų daug ųe- 
pareikalausi, gydytojas mo
ko sveikuosius:

“Mes negalime toliau gė
riui tarnauti besivažinėdami, 
pasikalbėdami bei snausda
mi, kada blogis pragarui vie- 
suliškai dirba”. Viskam dievo 
valia, taip ir knieti pridur
ti .. . Tačiau grįžkime prie

Istorijos nesušaudysi
Tai dienai buržuazinės Lie

tuvos respublikos darbinin
kai rupšdavosi iš anksto. 
Kasmet, rudeniui besibai
giant, Lietuvos komunistų 
spauda prisimindavo ir para
gindavo “Drobės”, “Maisto” 
ir visų kitų fabrikų bei žemės 
ūkio darbininkus miesto ir 
kaimo samdinius, visus Lie
tuvos darbo žmones budėti, 
deramai sutikti bedarbių su
šaudymo dieną . . .

Darbininkai rinkdavosi į 
savo klubus, skaityklas, susi
burdavo laisvalaikiais prie
miesčių pušynuose ir pau
piuose — toliau nuo smetoni
nės žvalgybos akių — aptarti 
'savo rudeninio ir žiemos puo
limo prieš išnaudojimą ir 
fašistų tvarką Lietuvoje.

Nuoseklus komunistų aiš
kinamasis darbas darbininkų 
tarpe davė savo vaisius: dar
bininkų judėjimas aiškiai 
stiprėjo: 1931-34 m. vien 
Kaune, Klaipėdoje ir Jona
voje įvyko vienuolika visuo
tinių gamybos šakų darbinin
kų ir tarnautojų streikų. Tai 
buvo anksčiau negirdėtas 
Lietuvoje dalykas ... Strei
kų judėjime ėmė dalyvauti 
anksčiau palyginti pasyvūs 
autotransporto šoferiai ir 
konduktoriai, sezoniniai že
mės ūkio darbininkai.

Ši kova dažnai pasiekdavo 
savo kulminaciją pažymint 
Lietuvos bedarbių dieną — 
sausio 19-tąją. 1931-1934 m. 
Kaune, Kybartuose, Klaipė
doje, Mažeikiuose, Panevė
žyje, Zarasuose ir kituose 
Lietuvos miestuose bei mies
teliuose žiemą įvyko masiniai 

gydytojo rekomendacijų. 
Kreipdamasis į nesergančius 
tautiečius, daktaras karštai 
juos ragina:

“Ruoškime ekskursijas į 
meno parodas, knygynus, 
gėlynus, muziejus . . . Tai 
bus asmenybių ugdymas, ku
ris mums visiems dabar yra 
būtinas išlikimui užtikrinti.” 
Tik šitaip, moko daktaras 
“vaduotojus”, ne tik išliksite 
nesuviduriavę, bet ir apskri
tai išliksite . . .

Skaniai pasijuokę ir padė
koję už tai gerbiamam ponui 
J. Adomavičiui, o taip pat 
“Draugo” redakcijai, prisi
minkime rūpimą klausimą. 
Kažin ar verta specialiai už
darinėti suskystėjusius tau
tiečių laidinius? Na, o iš
vengti kompromitacijos, ge
rai pagalvojus, irgi nėra la
bai sunku — pakanka pava
dinti laikraščius ir žurnalus 
specialiais absurdiško jumo
ro ar tautinės grafomanijos 
leidiniais, ir viskas bus nor
moje. Įdomu, ką tada visokie 
bagdonavičiai berašinės? . .

Kazys Bagdonavičius

“bado žygiai”, protestuojant 
prieš bedarbių draudimo pa
blogėjimą. O kai 1934 m. 
sausio 29 d. Kaune sustrei
kavo apie 1,000 viešųjų dar
bų darbininkų, kurie kalė 
polius Nemuno ir Neries san
takoje, valdžia pasiuntė 
prieš juos raitąją policiją, 
kuri mušė streikuojančius 
rimbais, apmėtė ašarinių du
jų granatomis. Tada strei
kuojantiems į pagalbą atsku
bėjo Žaliakalnio ir Aleksoto 
viešųjų darbų darbininkų ko
lonos. Kovoti su puolančia 
policija bedarbiams padėjo ir 
netoliese turguje buvę val
stiečiai. Abiejose pusėse bu
vo sužeistų, pažymi to meto 
spauda. Su laiku, bėgant 
metams sausio mėnuo bur
žuazinėje Lietuvoje pasidarė 
darbininkiškų protestų paki
limo mėnesiu, pažymint liūd
nai pagarsėjusią 1925 m. 
sausio 19-tąją, kada Kauno 
bedarbiai išėjo į gatvę pa
reikšti savo reikalavimus, o 
valdžia atsakė kulkomis, 

t Gatvių grindinys tada liko 
suvilgytas bedarbių krauju. 
Tokiu būdu ši diena virto 
Lietuvos bedarbių kovos die
na.

Apie tos kovos įkarštį 
mums byloja dokumentai, 
Tai buvo žiauri, bekompro- 
misinė kova, juk fašistų val
džia skelbė, L kad Lietuvoje 
visiškai nėra bedarbių . . .

Buržuaziniai išeivijos isto
rikai iki šiol nutyli Lietuvos 
darbininkų sušaudymo die
ną, kaip, beje, ir lietuvių 
darbininkijos istoriją.

V. Liauška

Vilnius auga ir gražėja
Kas Vilnių matė prieš ke

liasdešimt metų ir ypač tuoj 
po Antrojo pasaulinio karo, 
šiandie jį sunkiai beatpažintų 
tiek iš oro, tiek ir iš vidaus. 
Baigia išnykti menki vie
naaukščiai ir dviaukščiai 
daugiausia mediniai namai, 
kuriais buvo apaugęs iš visų 
pusių Vilniaus senamiestis. 
Išaugo kalvose aplink Vilnių 
nauji šiuolaikiniai rajonai, 
tartum visai nauji miestai. 
Juos su centru jungia platūs 
asfaltuoti prospektai ir gat
vės. Keičia savo veidą ir 
senamiestis: nuvalomas se
nas aptrupėjęs tinkas ir dul
kės, vienur išryškinama gra
žios pirmykštės mūro sienos, 
kitur iš naujo tinkuojama ir 
dažoma įvairiaspalviais da
žais, iškeliant dailias archi
tektūrines detales. Į sena
miesčio gyvenamus namus 
įvedamas centrinis šildymas, 
vandentiekis, kanalizacija, 
telefonai; gatvės ir kiemai 
sutvarkomi, gerai apšviečia
mi. Labai saugomi buvę ap
linkos, o dabar atsidūrę 
mieste miškeliai, medžiai ir 
krūmai, apželdinamos buvu
sios plikos kalvos, įrengiami 
nauji parkai, gėlynai.

Nepaprastai išaugo miesto 
gyventojų skaičius ir sudė
tis. Prieš karą Vilniuje gyve
no apie 200,000 gyventojų, 
tuoj po karo dėl hitlerininkų 
žudynių, dėl daugelio lenkų 
išvykimo gyventi į Lenkiją, 
tas skaičius buvo sumažėjęs 
iki 100,000, o dabar jau 
viršijo pusę milijono. Pasi
keitė gyventojų tautinė su
dėtis. Vilniaus miestas, ka
daise didžiulės Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės sos
tinė, visuomet buvo daugia- 
nacionalis. Pabaigoje praėju
sio amžiaus lietuviais buvo 
užsirašę tik keli gyventojų 
procentai; pirmajahiė po’ ka
ro dešimtmetyje jų padaugė
jo iki 30 procentų, o dabar 
lietuvių yra pusė miesto gy
ventojų. Kiti yra rusai, len
kai, baltarusiai. Dar yra žy
dų, ukrainiečių ir šiek tiek 
daugelio kitų tautų atstovų.

Iš esmės pasikeitė gyven
tojų socialinė sudėtis. Ypač 
išaugo mokslinių darbuotojų 
skaičius. Mieste veikia 400 
metų jubiliejų atšventęs di
džiulis Vilniaus V. Kapsuko 
universitetas, Inžinerinės 
statybos ir Dailės institutai, 
Konservatorijai Aukštoji 
partinė mokykla, LTSR 
Mokslų Akademija, keliolika 
jos ir įvairių ministerijų 
mokslinių institutų su keliais 
tūkstančiais mokslo darbuo
tojų. Vilniuje nuolat veikia 
Operos ir baleto, lietuviški 
dramos, jaunimo ir lėlių teat
rai, rusų dramos teatras, 
keli saviveikliniai teatro, dai
nos, šokių kolektyvai. Salia 
didelių Respublikinės, Uni
versiteto, Mokslų Akademi
jos bibliotekų gerai laikosi 
keliolika viešųjų bibliotekų 
bei skaityklų.

Sporto reikalams tarnauja 
neperseniai pastatyti Sporto 
rūmai, keletas kitų sporto 
pastatų, daugybė aikščių, sa

Vaisingai padirbėjo 1983 metais Kauno A. Petrausko 
medvilnės verpimo fabriko kolektyvas. Virš plano jau 
pagaminta apie 40 tonų verpalų, daug vatos. Gamyboje 
pasižymėjo darbo veteranai, dirbantys įmonėje nuo jos 
įkūrimo.

Nuotraukoje: Darbo veteranė Emilija Lukoševičiūtė.
K. Jūrelės nuotrauka
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lių. Vilniaus “Žalgirio” futbo
lo komanda šiemet iškovojo 
vietą Aukščiausioje lygoje; 
net keturios krepšininkų 
(basketbolo) komandos — 
Vilniaus “Statyba” bei mote
rų “Kibirkštis” ir Kauno 
“Žalgiris” ir moterų Politech
nika atstovauja Lietuvai Ta
rybų Sąjungos aukščiausioje 
lygoje, kurioje iš viso tėra 
apie 20 komandų. Trys žy
miausi Lietuvos krepšininkai 
dalyvavo Tarybų Sąjungos 
rinktinėje, kuri žaidė su ge
riausiomis Jungtinių Ameri
kos Valstijų universitetų stu
dentų rinktinėmis ir daugu
mą jų laimėjo.

Visiškai nauja išaugo Vil
niaus pramonė. Ypač garsėja 
metalo apdirbimo, elektroni
kos šakos. Vilniuje gamina
mos staklės, varikliai, kom
piuteriai, grąžtai, elektros 
prietaisų, statybos, lengvo
sios ir maisto pramonės ga
miniai, baldai, cheminiai pre
paratai bei prietaisai, dailės 
dirbiniai, suvenyrai ir daug 
kas kita. Vilniuje kaip ir 
kitur Lietuvoje bedarbių nė
ra. Priešingai — įmonės nuo
lat skelbiasi ieškančios įvai
rių specialistų net eilinių 
darbininkų.

Vilnius — didžiulis švieti
mo ir sveikatos apsaugos 
centras. Be jau minėtų aukš
tųjų mokyklų, čia veikia dau
giau kaip 50 bendrojo lavini
mo mokyklų, keliolika tech
nikumų ir profesinių techni
kos mokyklų, M. K. Čiurlio
nio vidurinė meno (muzikos, 
dailės, šokio), keletas specia
lių muzikos ir kitų mokyklų. 
Sveikatos reikalams be kelių 
iš seniau palikusių nedidelių 
ligoninių bei poliklinikų, sto
jo į rikuotę didelė nauja ligo
ninė ir poliklinika Vilniaus 
Antakalnyje ir išaugo Visas 
gydymo įstaigų miestelis 
šiauriniame Vilniaus pakraš
tyje—Santoriškėse.

Dar norėtųsi pažymėti Is
torijos ir etnografijos, Dai
lės, Revoliucijos, Mokslo mu
ziejus. Dailės ir, Liaudies 
ūkio pasiekimų parodų rū
mus, įvairios paskirties kul
tūros ir buities įstaigas: radi
jo ir televizijos centrą, kny
gų, laikraščių ir žurnalų lei
dyklas bei redakcijas, buiti
nių paslaugų kombinatus, 
universalines ir kitas par
duotuves. Beveik visa tai 
naujai pastatyta, įrengta, su
moderninta.

Auga ir gražėja Lietuvos 
sostinė, šimtai ir tūkstančiai 
turistų kasdien traukiniais, 
autobusais ir automobiliais, 
lėktuvais lankosi Vilniuje. 
Ypač lankosi svečiai iš JAV, 
Kanados ir kitų kraštų, kur 
gyvena lietuvių. Šalia vei
kiančių viešbučių 1983 m. 
atidarė duris ir modernus 
daugiaaukštis viešbutis “Lie
tuva”.

Viso to pasiekta taikos 
dešimtmečiais. Tikimės, kad 
ir tolesni dešimtmečiai Vil
niaus neapvils ir jis dar dau
giau suklestės.

Antanas Juška
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TSRS AUK5ČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS

DĖL TARPTAUTINĖS PADĖTIES IR TARYSy 
VALSTYBĖS UŽSIENIO POLITIKOS

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjun
gos Aukščiausioji Taryba, reikšdama dide
lį susu ap.nunų, kad didėjantis imperialis
tinių jenų, pirmiausia JAV, ni Uita lizinas ir 
agresyvumus labai paaštrino padėtį pasau
lyje, nutaria:

Visiškai ptįtarti TSKP CK Generalinio 
Sekretoriaus, TSRS Aukščiausureos Tary
bos Prezidiumo Pirmininko draugo J. An
dropovo 1983 motų rugsėjo 28 dienos ir 
lapkričio 24 dienos pareiškiu! mis, kuriuo
se nuodugniai ir visapusiškai įvertintos 
priežastys, dėl kurių dab<p susikomplika
vo tarptautinė padėtis, patvir\b<ta, jog ne
sikeičia Tarybų Sąjungos linila išsaugoti 
ir stiprinti talką, apriboti ginklavimosi 
varžybas, plėtoti ir gilinti vaUtybių savi
tarpio bendradarbiavimą. 1

TSRS Aukščiausioji Taryba/r v irtai remia 
praktinius žingsnius ir priemones, kurių 
Komunistų partija ir Tarybine vyiiausybė 
imasi Tarybų Sąjungos gynybiniam pajė
gumui stiprinti ir tarybinės liaudies, jos 
Sąjungininkų saugumui užtikrinti.

Žmonija jspėta apie gresiantį pasauliui 
pavojų, kurį kelia neprotingai kalinga im
perializmo politika. Si pohbka pirmiausia 
pasireiškia JAV ir jų sąjungininkų NATO 
bloke siekimu žūtbūt pažeisti susidariusią 
karinę pusiausvyrą, kuri yra tarptautinio 
saugumo pamatas, naujų Amerikos bran-

duolinių rarotų dislokaximu Valūnų liūto-
jioje, del k 
rybų Zencv

Sitai taip 
bendradarbi 
riausybių v

> pasidarė nebegalima tęsti do
sjė.

> pat rodo JAV Ir su jomis 
iaujančių reakcinių režimų ir vy- 
miksmai, kuriais siekiama kurs

tyti tarptautinius konfliktus įvairiuose pa
saulio rajoi nose, 1

Amerikos kariauna*-sėja mirtį ir su-
griovimus, lamina kitų šalių tautų suvere
numą4 it nepriklausomybę. Kaip i(- karas 
Vietnamo, jėdos puslapis JAV istorijoje
bus agresija prieš Grenadą- ir jos neteisė-

imas. Didelį pašip'ktinimą kelia 
didžiavalstybiška politika Ceu- 

erikoje, kur kada įjaųias nepa
kis prieš Nikaragvą; grasinimai 
niblikai: Amerikos ir Izraelio 
.ibane; atvira parama P/\R ag- 
$ Angolą ir kitas Afrikos šalis.

tas okupiiv i 
Vašingtono 
trį’nėje Aim 
skelbtas kai 
Kubos Rosi 
okupacija I 
resijai prie 
Pažeisdamos SNO įstatus, tarptautinės tei
sės normas 
tenduoja į 
žemėse, t v 
liūs, prime 
I-otyųų Anų 

Ryžtinga;
mąsl į nepriklausomų valstybių ir tautų 
reikalus, a
ką, TSRS Aukščiausioji Taryba ragina JAV 
kongresą ir kitų NA 1’0 šalių padamęntus

, Imperialistinės valstybės pre- 
teisę šeimininkauti svetimose 

hrkyti kitų šalių gamtos ištek
ėti savo valią Azijos, Afrikos, 
etikos tautoms.

į smerkdama impciialistinį ki.ši-

gresijos ir grubios jėgos politi- i

“LAISVĖ”

padaryti viską, kas galinta; kad šių šalių 
vyriausybes atsisakytų] pavojingos taikai 
poLPkf>:£ ,,-iš jėgos pozicijos", mėginimų 
įgyti karmį pranašumą. Vienintelis gali
mas dabartinėmis sąlygomis taikos ir tau
tų saugumo stipiinimo kelias — pripažin
ti lygybės ir vienodo saugumo principą, 
siekti, kad, juo remiantis, liūtų sudaryti 
savitarpiškai priimtini susitarimai.

TSRS Aukščiausioji Taryba patvirtina, 
kad jeigu JAV ir kitos NATO šalys pa
rodys; jog yra pasirengusios grįžti į padė
tį, buvusią iki pradedant dislokuoti F.uroj 
poje Amerikos vidutinio nuotolio raketas. 
Tarybų Sąjunga taip pat bus pasu engusi 
tai padaryti.

TSRS Aukščiausioji Taryba reiškia dide
lį pasitenkinimą, kad SNO Genei alinė 
Asamblėja priėmė deklaraciją dėl branduo
linio karo pasmerkimo, taip pat nutarimus 
dėl branduolinės ginkluotės įšaldymo, dėl 
kelio užkirtimo ginklavimosi varžyboms 
kosminėje erdvėje, ir pareiškia, jog Taty- 
bų Sąjuiiga yra pasirengusi apsvarstyti šių 
nutarimų realizavimo priemones, jeigu tam 
taip pat bus pasirengusios JAV ir kitos 
NATO šalys.

TSRS Aukščiausioji Taryba mano, jog 
būtina atkakliai siekti, kad būtų realizuo
ti pasiūlymai, kad Varšuvos Sutarties val
stybės ir Siaurės Atlanto sąjungos sutar
ties valstybės sudarytų sutartį dėl savitar- 
piško karinės jėgos nenaudojimo ir taikos 
santykių palaikymo; kad. visos biandtioli- 
Dės valstybės pasektų Tarybų Sąjungos pa

vyzdžiu — įsipareigotų nepanaudoti bian- 
duolinio ginklo pirmosios; kad butų už
kirstas kelias ginklavimosi varžyboms kos
minėje erdvėje.

TSRS Aukščiausioji Taryba paveda Ta
rybinei vyriausybei toliau vykdyti liniją, 
kuria siekiama užtikrinti laiybų valsty
bės, jos sąjungininkų saugumą, ir ateityje 
imtis, atsižvelgiant į susidarančias aplinky
bes, reikiamų priemonių, kurios keistų 
tarptautinę padėtį j gerąją pusę; aktyviai 
vykdyti šią liniją ir Stokholmo konferenci- 
i/je, skirtoje pasitikėjimo ir saugumo stip
rinimo priemonėms ir nusiginklavimui 
Europoje.

TSRS Aukščiausioji Taryba iškilmingai 
pareiškia, kad Tarybų Sąjunga nesikėsina 
nė į vienos šalies — ar ji būtų Vakaruo
se, ar Rytuose — saugumą. Ji trokšta gy
venti taikoje su visomis šalinus ir įgyven
dinti skirtingos socialinės ir politikės sant
varkos valstybių taikaus sambūvio princi
pą-

Aukščiausiasis Tarybų valstybės valdžios 
organas įsitikinęs, kad protas gali ir turi 
apsaugoti žmoniją nuo branduolinės ka
tastrofos. Svariu indėliu prie šios opiau
sios šiandien problemos sprendimo gali ir 
turi prisidėti visų pasaulio šalių parlamen
tai ir tautos, tai padaryti juos ragina TSRS 
Aukščiausioji Taryba ir tarybinė liaudis.

Taikingą Tarybų Sąjungos užsienio poli
tiką ir ateityje Įiatikiniai rems pasiaukoja
mu darbu visa liaudis, glaudžiai susitelkusi 
apie Tarybų Sąjungos Komunistų partiją.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas
J. ANDROPOVAS

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretorius
* s T. MENTESASVHJS

Maskva, Kremlius. 1983 m. gruodžio 29 d.

PRADĖJO SUKTIS OFSETO AGREGATAS VILNIUJE
Prie Vilniaus ViršuRškių 

gyvenamojo mikrorajono iš
kilo sjiaudos rūmai. Prie 
dvidešimties aukštų redakci
nio pastato, kuriame dar dir
ba statybininkai-montuoto- 
jai, apdailininkai ir kiti, pri
gludo triaukštis gamybinis 
korpusas. Čia bus spausdina
mi respublikiniai bei kiti 
laikraščiai. Kaip jau praneš
ta. pradėjo suktis viena iš 
šešių spausdinimo agregato 
mašinų, spausdinanti ,,Vals
tiečių laikraštį".

Nemaža darbo įdėjo ,,Vil
niaus statybos” tresto ketvir
tosios statybos valdybos ko
lektyvas ir penkiolika sub
rangovini!} organizacijų, pa
stačiusių šį 36 metrų pločio 
ir 156 metrų ilgio pastatų.

Specialistai iš Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
Plaueno miesto sumontavo ir 
išbandė visas šešias ,,Plama- 
go" firmos ofsetinės spaudos 
mašinas. z

Ir štai atėjo ilgai lauktoji 
diena — sugaudė pirmoji 
spaudos mašina.

Kalbamės su LKP CK lei
dyklos veteranu Juozu Davi- 
davičiumi, ketvirtį amžiaus 
paskyrusiu darbui spaustu
vėje. Iš pradžių prie iškilio
sios spaudos, o dabar prie 
ofsetines spaudos masinti J. 
Davidavičius atidžiai ruošė
si naujam darbui.- mokėsi 
pas Rygos spausdinimo meis
trus. Kartu su montuotojais 
darbavosi montuojant ir de

rinant naująsias mašinas.
Ir štai dabar patikėjo jam 

kartu su Kęstu Augimu, me 
chan ku Algimantu Povilav- 
čiumi spausdinti pitmąjį laik: 
lašų.

Kaip papasakojo LKP‘Cen

tro Komiteto leidyklos vy
liausiasis inžinierius Alfon
sas Pivoriūnas, kiekviena 
ofsetinė mašina sugeba per 
valandų atspausdinti iki 70 
tūkstančių egzempliorių.

Pirmasis žingsnis ž/.-ngtas.

Šiais .melais šioje spausdini
mo salėjo atšvęs įkurtuves 
kili respublikiniai laikraš
čiai. Vėliau j edakciniamc 
korpuse įsikurs ir redakci
jos- . Simas MAGA RAMAS

j ,,Tiesos“ kotesp.

Rimgaudo Eilunavičiaus nuo
traukose: kairėje — LKP CK 
leidyklos veteranas, spondėjas 
Juozas Davidavičius; dešinėje — 
spausdinimo mašinų agregato 
salė.
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Aplankėme žymų keliautoją

Nuotr.: A. Poška ir B. Jauniškis skaito A. Poškos 
atsiminimus.

Su literatu A. Degučiu 
aplankėme žymų keliautoją 
Antaną Poškų. Jis gyvena 
Vilniaus naujame Antakalnio 
rajone, netoli Sapieginės ši
lo. Kambaryje originalūs Ry
tų kraštų suvenyrai rodo, 
kad A. Poška daug kur 
keliavęs. Iš tiesų jis dar 
būdamas studentu 1929 me
tais motociklu per Vokietiją, 
Austriją, Graikiją, Egiptą, 
Palestiną, Siriją, Turkiją, 
Iraną niįvyko į Indiją. Trejis 
metus studijavo Bombėjaus 
universitete antropologiją — 
apie žmogaus prigimtį, rasių 
atsiradimą, išsivystymą. Vė
liau dalyvavo Chotone, Bir
moje, prie upės’Bramaput- 
ros, Andamanų ir Nikobarų 
salose antropologinėse eks
pedicijose. 1937 metais kelia
vo po Bulgariją, kur rinko 
atsiminimus apie visuomenės 
veikėją^ mokslininką, Ilgus 
metus dirbusį gydytoju Lom 
Palankos mieste J. Basanavi
čių. A. Poška parašė kelionių 
įspūdžiu knygą “Nuo Baltijos 
iki Bengalijos”, paskelbė 
straipsnių, vertimų. A. De
gutis keliautoją paklausė:

—- Kokie kelionių įspūdžiai 
ilgiausiai liko atmintyje? . .

— Daugelis, -- nė nepa
galvojęs atsakė A. Poška. — 
Bet niekad^ nepamiršiu susi
tikimo su indų rašytoju Ra- 
bindranatu Tagore. Jis giliau 
įdiegė savo tautos meilę. 0 < 
Baltistane sutikau balti tau
telę, kurios moterys rengia
si, kaip mūsų tautiniais dra
bužiais lietuvės. Jų ir kalba 
panaši į lietuvių: “Naktis — 
naktis, dhūmas — dūmas”. 
Pasirodė, jog ši tautelė prieš 
šešis tūkstančius metų turė
jo bendrą protėvynę kažkur 
prie Dunojaus ir vadinosi 1 
indoeuropiečiais.

— Ar teko domėtis induis
tų ir kitomis. Rytų religijo
mis? — paklausiau Pošką.

-- Kur neteks. Susipaži
nau ne tik su induistų religi
nėmis knygomis Vedomis ir 
jose skleidžiama filosofija, 
bet ir šventovėmis, jogais, 
kastų sistema, indų papro
čiais, gyvenimo būdu. Visa 
tai aš ir pasakoju savo susiti- ' 
kiniuose su moksleiviais ir 
darbo žmonėmis Lietuvoje.

Bronius Jauniškis

'Katflčetičftė
Lietuva šiaurinis kraštas. Ilgos žiemos naktys, ilgi 

žiemos vakarai, Lietuvoje, kaip gretimoje Skandinavijoje, 
turi tam tikrą poveiki į žmonių psichologiją. Skandinavai 
net išvystė teoriją, kad jų flegmatiškas, niūrus charakteris 
yra tų ilgų žiemos vakarų rezultatas . . . Štai vienas kitas 
epizodas, aprašytas Vandos Liepeikaitės, kaip žmonės juda 
kruta per tuos žiemos vakarus Biržų apylinkėje . . .

KUO besiskirtų tarp sa
vęs įvairios krikščio
nybės tėkmės, jos vi
sos pripažįsta, jog Romos im

perijos pakraštyje, Galilėjoje, 
„nekaltu pradėjimu iš šven
tos dvasios gimęs" Jėzus 
Kristus buvo dievo sūnus, ku-

nybę kaip pagrindinę Armė
nų rašto ir valstybingumo 
įkvėpėjų (vargu ar rasime 
religinę konfesijų, kuri nebū
tų siejama su kultūra, su 
nacionalizmu), bet ir tuo, jog, 
atseit, Ečmiadzine iš dangaus 
buvo nusileidęs pats Jėzus

Kristų saltires yra Evangeli
jos. '

Jau praėjusiame straipsnyje 
minėjome, kad žodis „kris
lus" yra ne tikrinis, t. y. 
reiškia tik „mesijų", „atpir
kėja", „išganytojų", o ne pa
vardę. Ir jau vien tai moks

lūs atėjo į žemę išpirkti žmo
nių nuodėmes, panaikinti 
skriaudas. Kristus, pasak 
Evangelijų, pamokslavo Pa
lestinoje, darė stebuklus ir 
prokuratoriaus Pontijaus Pi
loto valdymo metu buvo nu
kryžiuotas už tai, kad pasi
skelbė esąs dievo sūnumi. 
Po mirties Kristus trečių die
nų prisikėlęs iš mirusiųjų ir 
nukeliavęs j dangų. Kai Kris
tus antrąsyk apeisiąs žemėn, 
busianti pasaulio pabaiga ir 
paskutinis teismas.

Tiesa, pravoslavų tikėji
mas „šventųjų d vasiu'^kiWi7“ 
na tik iš „dieve tėvo , kai

Kristus. liniukus privertė suabejoti
Jėzaus Kristaus gyvenimas ’Jėzaus Kristaus /istoriškumu.

Pasaulio religijos -------------- ---------- -
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tuo tarpu katalikybėje pripa
žįstama, jog „šventoji dva
sia" vienodai priklauso ir 
„dievui tėvui", ir „dievui sū
nui", t. y. Jėzui Kristui. Ta
čiau ir pravoslavai, ir katali
kai vieningi tuo, jog Kristų 
laiko „dievažmogiu", t. y. tu
rinčiu dvejopą — tiek žmo
gišką. tiek dvasišką — kil
mę. O štai Armėnų bažnyčia, 
dažnai vadinama Grigaline 
bažnyčia, pripažįsta tik die
višką Kristaus kilmę, t. y. at
sisakė pripažinti Chalkidono 
bažnytinio suvažiavimo (451 
m.) nutarimą lėl dievo dvi
lypės kilmės. Armėnų baž
nyčios religinis centras yra 
Ečmiadz no miestas (netoli 
Jerevano), kur pastoviai gy
vena šios bažnyčios vadovas 
— katalikosas. Armėnų baž
nyčia įdomi ne tik tuo, jog 
ypatingai aukština krikščio-

aprašytas Evangelijose. Tų 
evangelijų būta gana daug, 
jos tarpusavyje neretai e žy
miai skyrėsi, aprasydamos 
net vienus ir tuos pačius 
Kristaus gyvenimo „faktus". 
Biblijos vertėjas į lotynų 
kalbą vienuolis Jeronimas 
(34ČĮ—420 m.) iš visų evange
lijų atrinko tik keturias, ku
rios yra mažiausiai viena ki-
tai prieštarngos — Mato, 
Morkaus, Luko ir Jono. °>ios 
evangelijos laikomos kano- 
n nėmis, tuo tarpu visos ki
los — apokriftais, t. y. netik
romis. Katalikybėje skirtingai 
nuo oravoslavy 
šaltiniu yra lai
Biblija (tuo padiu ir į Bibliją 
įeinančios Evangelijos), 
ir bažnytinės t 
nyliniai „padaJ 
dėlto pagrindin

>ės a kybos 
koma ne tik

bet 
adicijos, baž- 

nmai". Ir vis 
is žinių apie

XIX amžiuje netgi susidarė 
nuomonė, jog senovės Romos 
istorikų pateikiamos žinios 
apie Kristų yra tik interpo
liacijos, t. y. tekstų „panau
dojimas", arba, kalbant pa
prastai, tiesiog viduramžiais 
gyvenusių teologų klastotės. 
O kadangi klastotėmis pasiti
kėti negalima, tad, atseit, nei 
Josifas Flavijus, nei Plinijus 
Jauriesnysis, nei Svetonijus 
apie Kristų nieko nebuvo gir
dėję. O jei taip, tai Kristaus 
nė nebuvę, o visa .krikščio
nybė — tik fantazijos žais
mas, gryna apgaulė, išmonė.

'Žinoma, t<^ks manymas yra 
nemoksliškas. Vienos ar ki
tos religijos „tikrumą" nule
mia ne koks nors tą religiją 
propagavęs asmuo, o objek
tyvios sąlygos, konkrečios 
istorinės priežastys. Krikščio
nybė atsirado kaip protestas

prieš beširdę vergvaldinQ 
santvarkų. Yra pasaulyje re
ligijų, kurių „kūrėjai” ar 
„dievai" tarsi yra istoriniai 
asmenys. Mažai kas abejoja 
islamo religijos „pranašo" 
Mohamedo istoriškumu (mirė 
630 m., palaidotas Medinoje). 
Atrodo, ir pirmojo Budos 
prototipas kunigaikštis Gau
tama buvęs istoriniu asme
niu, ir- jau visiškai neabejo
jame, kad daoizmo ir kohfu- 
cionalizmo įkvėpėjai, „prana
šai”, kurie kartais net dievi
nami, Liao-Czy bei Kon-Fu- 
Czy iš tiesų gyveno VI a. p*, 
m. e. Kinijoje, buvo žymūs 
filosofai. Netgi tokiame vi
siškai mitologiniame hinduiz- 
mo „dievų karaliaus" Indros 
asmenyje įžiūrimas arijų ka
riuomenės vadas. Religija ir 
religijos propaguotojų pa
skelbiami dievais ar net 
„vieninteliais pranašais” as
menys, galintys daryti stebuk
lus — tai ne tas pat.

Todėl nepasikeis krikščio
nybės esmė, jei pripažinsi
me, jog už tų evangeliškų le
gendų širmos slepiasi gal
būt koks nors istorinis as
muo, skleidęs krikščionybės 
idėjas. 'Žinoma, esėjų „teisy
bės mokytojo” tapatinimas 
su Kristumi neįrodytas. Ne
įrodyta taip pat, kad Kristus 
vra grynai mitologinė būty
bė. Tačiau kas bebūtų tas 
krikščioniškas „dievas sūrius" 
—- ar išgaįvota mitologinė 
asmenybė, - a- pagaliau rea
liai gyvenęs sudievintas žmo
gus —- nuo to nei krikščio
nybės, nei jokios kitos reli
gijos esmė nesikeičia. Tai. ti
kėjimas j antgamtines jėgas 
ir nieko daugiau.

S. KANISAUSKAS

DISPLĖJUS IR
NUOVARGIS

Anglijos įmonių ir įstaigų 
tarnaulojai, kurie visą darbo 
dieną praleidžia prie displė
jų, vakare negali žiūrėti tele
vizorių, teig'-a Roiterio agen
tūra, remdamasi Londone pa
skelbtais tyrimais. 75 procen
tai apklaustųjų teigia, kad 
displėjus sukelia nemigą, gal
vos ir akių skausmą, nuovar
gi, ■ Dabar daugelio šalių 
mokslininkai naguneja, kaip 
sumažinti naujos technikos 
poveikį žmogaus nervų siste
mai.

ROBOTAI 
LIGONINĖSE

Ar robotai pakeis ligoninių 
aptarnaujantįjį personalą? Ja
ponijoje ) šį klausimą atsako
ma teigiamai. Čia pagamintas 
robotas „Mebkong", kuris 
gali pakelti ir pernešti šun
is ai sergančius ligonius, at
nešti vandens.

Ligoniai robotą valdo „ste
buklinga lazdele", o paraly
žiuotieji — pūsdami į įvairius 
vamzdelius.

f IZINlŲ PRATIMŲ 
NAUDA

I
Moterys po ‘ miokardo in- 

laiklo sveiksta sparčiau negu 
vyrai. Paprastai reabilitacijos 
periodu jos atlieka namų ruo
šos darbus, o tai oadeda 
sveikti, teigia Anglijos medi
cinos žurnalas. O vyrams tuo 
metu neleidžiama sunkiai 
dirbti — bijoma, kad širdies 
priepuolis gali pasikartoti.

ELEKTROBUSAS
Sofijos (Bulgarija) elekfre- 

karų ir molohaių instituto spe
cialistai pagamino miesto 
clcktrobusą. yKėbului panau
dotos sintetines medžiagos.

Akumuliatorinę bateriją ga
lima pakrauti tūkstantį kartų.

įdomios, turiningos gali būti ir 
žiemos dienos. Vakaiai dabar 
Ilgi, bet entuziastingų žmonių ne
užlaiko nei dargar.o.*, nei pū
gos, nei ’pūstelėjęs šaltukas. 
Diržiefė mokytoja L. Morkvėnie- 
nė rašo, kad jos kolegės pamilo 
dainą. Didelis būrys švietimo 
darbuotojų laisvalaikio valandas 
praleidi1* veikų muzikos mokyk
los direktoriaus V. Cefkausko 
vadovaujamose choro repeticijo
se. Daugelis kilų kolektyvų jau 
ligi pradėjo ruoštis respublikos 
Išvadavimo iš hitlerinės okupaci
jos 40-mcčiul ir Tarybų valdžios 
atkūrimo 4 5-osiom$ metinėms 
skiltai Respublikinei dainų šven
tei.

Poilsio formos, jo turinys pri
klauso nuo paties žmogaus po
linkių, skonio. Vilnietė J. Petry- 
lienė paeakoja apie ekonomistę 
Z. Bružienę, mokančią taip su
skirstyti savo laiką, kad Jo užten
ka šeimos reikalams tvarkyti, pa
skaitai išklausyti, apsilankyti 
chorcpterapijos užsiėmimuose. Z. 
Bružienė — sodininkė. Rudenį ji 
drauge su kitomis moterimis ruo
šia patiekalų Iš daržo Ir -, sodo 
gėrybių parodas. Ne sykį Jų pa* 
gaminti patiekalai buvo puikiai 
Įvertinti ir respublikinėse apžiū
rose. Ką nors pamačiusi, sužino
jusi Z, Bružienė mielai pasidalija 
su bendradarbiais, draugais.

Kokio amžiaus žmogus būtų, 
Jis siekia veiklos, nori būti gy
venimo verpete. Kaunietis M. 
Tamašauskas pasakoja, kad Pane
munės rajono socialinio aprūpini
mo skyriaus žinioje yra 18 tūks
tančių pensininkų. Prieš 10 metų 
susikūrusi pensininkų taryba Jau 
turi savo tradicijas. Tarybos na
riai lanko darbo ir karo invali
dus, domisi jų buitimi, kultūriniais 
reikalais,

Yta pas mus daug įvairių įstai
gų, kurios rūpinasi savo* kolek
tyvo narių poilsiu, sveikata. 
Antai Šiaulių rajono gyventojas 
Aleksas Bičkus laišką atsiuntė Iš 
Latvijos. Džiaugiasi, kad įdomiai 
gyvena Cirulišklo pensionate Ir 
už rūpinimąsi jo, liftininko, poil
siu dėkoja Šiaulių respublikinės 
ligoninės administracijos Ir vi
suomeninių organizacijų atsto
vams.

Vidutinio amžiaus ir pagyvenę 
įvairių profesijų žmonės susibūrė

j sveikatingumo grdpes, veikian
čia- prie sostinės „Kuro aparatū
ros" sporto klubo. Poilsio die
nomis jie grūdinasi, traukia J tu
ristinius žygius.

Nuo darbuotojų, padedančių 
žmonėms organizuoti laisvalaikį, 
daug priklauso susidomėjimas ren
giniais, masiškumas. Gražių atsi
liepimų susilaukė „Drobės" ga
mybinio susivienijimo Kauno ver
pimo fabriko profsąjunginės bib
liotekos vedėja B. Tamašauskie
nė. Skaitytojas V. Savickas laiške 
redakcijai rašo apie čia rengia
mus susitikimus su literatūros 
darbuotojais, aktoriais, revoliuci
nio judėjimo veikėjais.

Kasmet Šioje bibliotekoje pa- 
sve klnamas pirmasis, penklašim- 
tasis ar tūkstantasis skaitytojas. 
Tai irgi padeda plėsti ne tik 
nuolatinių knygos bičiulių, bet Ir 
aktyvistų ratą. įmonės profsąjun
ginė biblioteka turi 1300 skalty- 
to:ų. 70 procentų jų — darbinin
kai. Nesiskiria su knyga taurini
mo cecho audinių presuotoja A. 
A-.trausklerė, verpimo-sukimo ce
cho verpalų kokybės kontrolierė 
N. Daukšaitė, šiluminio cecho 
operatorė L. šumauskaitė ir dau
gelis kilų. Mokėdami knygą pro
paguoti, bibliotekos darbuotojai 
padeda formuoti darbo žmonių 
materialistinę pasaulėžiūrą, ugdy
ti dorovinius idealus.

Dabar, kai praėjo karštas dar-, 
bymetis, aktualesnė pasidarė k 
žemdirbių poilsio problema. Jlė 
kolektyviai rengia įvairias iš* 
vykos, vis ilgiau kultūros namų 
languose šviečia lankytojus kvie
čiantys žiburiai. Deja, kai kur kul
tūrinis darbas 'merdi. Laiške Iš Ig
nalinos rajono kalbama apie nuo
bodulį Vaišnlūnų gyvenvietėje. 
Žmonės mena, kad ir sunkiais po
kario metais čia buvo demonst- 
ruo’ami kiro filmai, netoliese vei
kė klubas skaitykla. Mikalinės pra
dinės mokyklos mokytojai sureng
davo mokinių saviveiklos vakarus, 
j kuriuos ate’davo ir tėvai, ši gy
venvietė išsiplėtė, pasipuošė 
naujais gražiais gyvenamaisiais 
namais. Tačiau žmonių laisvalaikis 
nu-kurdo. Klubo skaityklos se
niai nėra, nrndinės mokyklos 
taip pat neliko, neatvažiuoja Ir 
kiras. Argi neįmanoma būtų pa- 
Jvairint’ kaimo darbo žmonių 
laisvalaikį!
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Montreal, Que
Ir vėl mirtis pasišvaistė

Sausio 11 d., ilgiau sirgęs 
Verduno ligoninėje mirė se
nosios kartos tautietis — 
Kazimieras Lignugaris, su-’ 
laukęs 89 metų amžiaus. Pa
liko žmoną, kuri irgi nesvei- 
kuoja ir Chicagoje dukrą su 
šeima, kuri dažnai sergan
čius tėvus atvykdavo atlan
kyti.

Velionis buvo kilęs iš Kolu- 
pėųų, Kretingos rajono. Bu
vo pažangių minčių. Skaitė 
“Laisvę”.

Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti i restoraną pusry
čiams.

Tragiškai žuvo
Sausio 17 d. gatvėje maši

nos dėl sužeistos galvos, vie
toj mirė Benius Tamošaitis, 
apie 77 metų amžiaus. Buvo 
viengungis. T. Lietuvoje liko 
du sūnūs, kuriuos per du 
kartu aplankė ir šiemet dar 
kartą rengėsi aplankyti. 
Nors buvo po antrojo pasau
linio karo emigracijos, bet

mokėjo gražiai sugyventi su 
pažangiečiais, nebijojo lan
kyti^ jų pobūviuose. Skaitė 
ir plarėmė “Laisvę”. Papil
dantį velionio norus, jo palai
kai kremuoti.

Pasiekė liūdnos žinios
. Anelė Mikulienė gavo liūd

ną įnią iš T. Lietuvos, kad 
ten «nirė jos vyriausioji sesu
te, kuri jau seniai blogai 
jautėsi. Alice Juškienė gavo 
žinią, kad Jungtinėse Ameri
kos Valstijose mirė jos pus
brolis.

Visų mirusių šeimoms ir 
artiniesiems gili užuojauta, 
o velioniams amžina ramybė.

I i

(
Ligoniai — operacijos
išant šiuos žodžius, Mon-
1 General ligoninėje lau- 
operacijos Bernardas 

jtinskas.aigiai širdies, sutrikimu 
rgo Anelė Mikulienė. 
jm ligoniam ir seniau 
autiems linkiu greit pa- 

svęikti. P.

VERDUN, QUE CANADA

MIRUS

Kazimierui Lignugariui
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Magdale

nai, dukrai Alice Kotapsky ir jos visai šeimai; 
taipgi visiems draugams, gyvenantiems Kanadoje, 
JAV ir Tarybų Lietuvoj. O ta|i, Kazimierai, tebūna 
lengva Kanados žemė ant 
išliejai dirbdamas virš 40 mėtį geležies dirbtuvėj.

J. L. Urbanavičiai
E. Vilkis
M. Karalevičienė
Z. Ambrozevičienė
M. Gudienė
Graibienė
G. F. Kušleikai
P. S. Taruškai
J. G. Petruliai
V. Krupaųskias
A. M. Sirpijonai
Aldona Grovex
J. Zabelienė
V. Rasimavičienė
P. M. Niaurai
D. J. Smith
P. M. Barzdėnai

J. Braknis

urios daug prakaito

V. Rudinskas 
A. Šuplevičienė 
V. Maskaliūnienė 
F. S. Spaičai 
J Vaitekūnienė 
A. S. Yuzilaičiai c 
K. Z. Gedraičiai 
Dį E. Skardžiai 
J. Naruševičius 
J. V. Venckai 
J. M. Taparauskai 
A, Gurkienė z 
E. Kaulakienė 
N. Šipelienė 
E. Januškienė 
E. Monstavičienė 
J. Tamasonienė

g ŠIRDINGIAUSIŲ LI

su Kalėdomis ir Naujais 1984 Mętais “Laisvės” 
darbuotojus, visiems idėjos draugams, visiems 
giminaičiams ir ju šeimoms, buvusiems draugams ir 

%£ kaimynams Lietuvoje, Kanacoje ir U. S. A.
Stiprios sveikatos ir daug gražių laimės nešančių
dienų

Linki
ILIJA ŠIMKŪNAIg MATAS

2* Brampton, Canada

Žinoma vilnietė dailininkė Gražina Švažienė per du 
dešimtmečius sukūrė daugybę keramikos darbų, kurie ne 
kartą buvo eksponuojami respublikinėse, sąjunginėse 
parodose, Bulgarijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Jugo
slavijoje, Japonijoje. Jos darbus šiandien galime pamatyti
visuomeninių pastatų interjerudse Vilniuje, Panevėžyje, 
Klaipėdoje. Keramikė savo patyrimą perduoda jaunimui,
jau daugelį metų dėsto Dailės instituto Keramikos 
katedroje.

Nuotraukoje: Keramikė Gražina Švažienė darbo metu.
M. Baranausko nuotrauka

Medžiai siunčia 
pavojaus signalą

Kai vabzdžiai kenkėjai užpuola 
medį, jis pradedi gintis savomis 
priemonėmis. Pav 
padidina lapuose 
gana karčios me 
čios j medžio 
Toks priedas 
lapų skonį.

yzdžiui, gluosnis ■ 
fenolo kiekį — 

džiagos, įeinan- 
deguto sudėtį.

žymiai pablogina

Amerikiečių mokslininkai, mir
dami šį apsauginį mechanizmų, 
aptiko įdomų reiškinį: pakanka 
kenkėjams užpulti vieną gluosnį, 
ir visi gluosniai 60 metrų spindu
liu taip pat pradeda gaminti dau
giau fenolo.

Vadinasi, medžiai gali bend
rauti, perspėdami apie gresiantį 
pavojų? Bet kaip tada perduoda
mas pavojaus signalas?

Iš pradžių pagalvota apie šak
nis: miške jos 'taip susipynusios, 
kad nelengva atskirti, kuriam me
džiui priklauso. Todėl per šaknis 
visiškai nesunku perduoti signalą. 
Tačiau kruopštūs tyrimai parodė, 
kad čia šaknys niekuo dėtos?

Tada buvo iškelta cheminė hi
potezė: gluosniai, topoliai ir kle
vai vienas kitam apie pavojų pra
neša kažkokiomis medžiagomis, 
kurias perneša vėjas. Bet kokios 
tai medžiagos? į šį klausimą 
mokslininkams kol kas atsakyti 
nepavyko. Tie tik nustatė, kad 
kenkėjų apnikti medžiai išskiria 
daugiau etileno.

Kaip medžiai įgijo sugebėjimą 
bendrauti tarpusavyje? Vieni 
mokslininkai teigia, kad tai tik 
savigynos priemonė, padedanti 
išlikti evoliucijos metu: augalai 
išmokę atpažinti medžiagas, ku
rias išskiria bėdos ištikti gentai
niai.

Tačiau yra besilaikančių ir ki
tokio požiūrio. Šie mokslininkai 
teigia, kad medžiai gali sąmonin
gai pasiųsti perspėjimo signalus. 
Juk gamtoje viskas taip surėdyta, 
kad atskiri individai rūpinasi ne 
tik savimi, bet ir visa rūšimi.

O kol kas mokslininkai tikisi 
pasinaudoti šiuo reiškiniu. Išsiaiš
kinus, kokios medžiagos atstoja 
signalus, tikriausiai pavyks sukur
ti nekenksmingus aplinkai kovos 
su kenkėjais metodus. Pakaks ore 
išpurkšti susintetintus tokių me
džiagų analogus — ir medžių la
pai pradės garrftnti vabzdžiams 
nepatinkančias medžiagas.

“Mokslas ir Technika”

Katiųandu, Nepal. — Tu- 
ruzmo ministerija pranešė, 
kad du lenkai įkopė į Manas- 
lu kalno viršūnę, esančią 20 
tūkst. pėdų aukštyje. Šis 
kalnas yra Nepalio Himalajų 
pusėje. Dar priduriama, kad 
tiedu sportininkai pasiekę 
viršūnę, nesinaudodami jo
kiu papildomu deguoniu.

Washington. — Prez. Rea
gan paskyrė savo politinį 
patarėją Edwin Meese 3d į 
US Attorney General postą, 
iš kurio atsistatydino Wil
liam French Smith. Smith, 
ilgametis Reagano draugas, 
sakėsi sugrįžtąs į privačią 
praktiką, bet svarbiausia — 
dabar darbuosis rinkiminėje 
kampanijoje, padėdamas 
Reaganui. Jis vadovavo rin
kiminei kampanijai ir 1980 
m., kada Reaganas tapo iš
rinktas JAV prezidentu.

Rabat. — Apskaičiuojama, 
kad apie 60 asmenų žuvo per 
pastarųjų dviejų savaičių 
riaušes Maroke, ypač šiauri
nėje dalyje, prie Viduržemio 
jūros. Karalius pereitą sek
madienį kaltino komunistus, 
ajatolos Khomeini pasekėjus 
ir sionistus dėl tų riaušių, 
bet spauda praneša, kad jos 
prasidėjo dėl to, kad buvo 
pakeltos maisto kainos. Da
bar karalius tas kainas at
šaukė.

ASILAS./ 
AERODROME

Tikriausiai kurioziškiausią 
avarija aviacijos istorijoje 
įvyko Venesueloje — lėktu
vas susidūrė su... asilu. Avia
kompanijos „Avonsa" lėktu
vas su 129 keleiviais leidosi 
Porlamaro aerouoste. Staiga 
nusileidimo take nežinia iš 
kur atsirado asiliukas. Išvy
dęs artėjantį lėktuvą, gyvu
lys pasimetė, ir .jį partrenkė 
lėktuvo ratas. Nuo smūgio 
lėktuvas išlėkė iš tako ir vos 
neapvirto. Keleivius išgelbėjo 
puiki piloto reakcija. Niekas 
nebuvo net sužeistas. O štai 
asilas žuvo.

“LAISVĖS” REIKALAI
Aukos gautos nuo lapkričio 28 d. iki sausio 17 d.: 

Bevardis iš Massachusetts....................................... $1000.00
Toronto Lietuvių Moterų klubas, Toronto, Ont., Canada

per J. Ylą............................................ 100.00
V. B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę . .100.00 
Paul Daugėla, Willowdale, Ont., Canada.................... 100.00
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn...............................100.00
Anna Miswick, Santa Rosa, Cal., per V. Taraškienę .100.00
N. Valaitienė, West Linn, Ore., prisiminimui mirusio

vyro, Antano Valaitis, per V. Taraškienę............. 100.00
K. Mugianienė, Oakland, Cal., prisiminimui mirusių,

vyro Aleksas Mugianis, sesutes Dorothy Machulienės 
ir jos vyro Frank Machulis, per V. Taraškienę ... .100.00

Helen M. Pine, Columbus, Ohio,
sveikina Naujųjų Metų proga....................................100.00

LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla., per P. Alekną. .. .100.00
E. Freimontienė, Somerville, Mass., per O. Graham 100.00
J. Urbanavičius, Verdun, Que., Canada, surinkta

Kanadiška valiuta 118 dolerių, kas yra 94 doleriai
JAV valiuta (aukotojų vardai tilpo “L”)................... .94.00

Pranas ir Elsie Laurusevičiai, New Lowell, Ont.,
Canada, proga Prano gimtadienio........................... .80.00

A. Račkauskas, Miami Beach, Fla................................75.00
Telda King, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę .. .'60.00 
Robertas ir HelenvFeiferiai, St. Petersburg, Fla.,

ryšium su 50 m. vedybiniu jubiliejum
1984 m. liepos mėn........................................................ 50.00

C. Sisevich, Chicago, Ill., per N. De Schaaf............... 50.00
Suzanna Kazokytė-Jones, Frackville, Pa....................... 50.00
Anna ir Boleslovas Stakėniai, Freesoil, Mich................ 50.00
M. Baltulionytė, San Leandro, Cal.,

per V. Taraškienę.........................................................50.00
Anna Yakstis, Bronx, N. Y., per N. Ventienę............50.00
K. Karosienė, San Leandro, Cal., prisiminimui

mirusio vyro Juozo Karosio, per V. Taraškienę ... .50.00 
M. Mozūraitienė, San Leandro, Cal., prisiminimui

mirusio vyro Zigmo Mozūraičio, per V. Taraškienę .50.00 
Helen ir Walter Smith, Port Charlotte, Fla..................50.00
A. ir M. Doveika, Hamilton, Ont., Canada................. 50.00
Steve Yurewitz, Ft. Lauderdale, Fla.,

per N. lešmantienę.......................................................50.00
Valys Bunkus, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną.. .50.00
V. Baltušis, Roslindale, Mass.......................................... 50.00
Sarah Bimba, Hawthorne, N. J., prisiminimui mirusio

vyro Juozo Bimbos .. .................................................... 50.00
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada............................50.00
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y.........................................40.00
A. Globičius, Wilkes-Barre, Pa............... ,......................40.00
J. Broga, Grand Bend, Ont., Canada............................35.00
Ch. A. Naruševičius, Willowdale, Ont., Canada,

per J. Ylą............. . ... ...................................................32.00
J. Arshauskas, Hamilton, Ont., Canada........................ 30.00
Peter Kunchys, Thunder Bay, Ont., Canada............... 30.00
Charles Yurgon, Chicago, Ill..................... 30.00
F. Kilikevičienė, per J. Ylą,

Willowdale, Ont., Canada........................................... 30.00
Charles Ustupas, Brockton, Mass................................... 28.00
L. Bartkienė, Linden, N. J.............................................. 28.00
Bronė Janauskas, Willowdale, Ont., Canada................ 25.00
G. Daniels, Panama City, Fla.......................................... 25.00
E. Kasmočienė, Huntington, N. Y., per N. Ventienę .25.00 
Julia ir William Karlan, Jensen Beach, Fla.,

prisiminimui mirusių tėvelių,
Constance ir William Karlan...................................... 25.00

Peter Raymond, Kearny, N.J.......................................25.00
A. ir V. Taraškai, San Leandro, Cal.............................25.00
LLD 198 kp., Oakland, Cal., per V. Taraškienę..........25.00
Anna Daukus, Detroit, Mich., per St. Masytę............25.00
Lillian Gugas, sveikinimas Anna Daukus, gimtadienio

proga, per St. Masytę, St. Clair Shores, Mich. ... .25.00 
J. M. Lukas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną ... .25.00 
Albertas Vizbara, Blairmore, Alta, Canada,

per Joe Brūzgą .............................................................22.50
Frances Poskus, Pittsburgh, Pa..................................... 20.00
Frank ir Sophie Nakas, Detroit, Mich.,

per St. Masytę.................................................... 20.00
Vladas Raila, Hemet, Cal................................................. 20.00
M. Šukaitienė, Woodhaven, N. Y., per N. Ventienę . .20.00 
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiminimui

Vinco Kralikausko mirties.......................................... 20.00
J. Jaruševičienė, London, Ont., Canada.....................20.00
J. Ciplys, Sudbury, Ont., Canada, per J. Brazdzius . .20.00
W. A. Malin, Brooklyn, N. Y., prisiminimui mirusios

motinos ir tėvelio, per N. Ventienę............................20.00
J. Žiulys, Toronto, Ont., Canada.. ..............................20.00
Valerija Grigas, Hudson, Mass., per A. Melcher........20.00
Anna Shay, Hudson, Mass., per A. Melcher............... 20.00
Charles K. Urban, Hudson, Mass., per A. Melcher.. .20.00 
Helen Samanick, Seminole, Fla., per P. Alekną..........20.00
Frank Preibis, Walpole, Mass., per J. Družas............20.00
Joe Brūzga, Lethbridge, Alta, Canada.......................... 17.50
Alfons ir Joan Vainalavičius, Miami Beach, Fla.,

per St. Masytę...............................................................17.00
A. Galinaitis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą........17.00
Adomas Stuburas, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę .16.00 
J. Vasil, E. Walpole, Mass., per J. Družas ,................ 15.00
John Gresh, Largo, Fla., per P. Alekna........................ 15.00
A. Ališauskas, Lasalle, Que., Canada............................15.00
Paul Papeivis, Jacksonville Beach, Fla......................... 13.00
Bronise Bartash, Sterling Jet., Mass....................  13.00
B. Makatėnas, Cranford, N.J........................................ 13.00
L. Vaichonis, Santa Clara, Cal., per V. Taraškienę .. .13.00
P. Uknes, Brooklyn, N.Y................................................ 13.00
M. Arison, Fairfield, Conn...............................................13.00
A. Vaznienė, Richmond Hill, N. Y., prisiminimui

mirusio vyro.................................................................. 10.00
A. Keršys, Vai David, Que., Canada.................. u ... .10.00
Sam ir Emily Paberaliai, Toronto, Ont., Canada......... 10.00
Pauline Petrauskas, Shrewsbury, Mass...................... 10.00
Pat Stackwell, Detroit, Mich., per St. Masytę............10.00
Anna Dočkus, Dearborn, Mich., per St. Masytę .... .10.00 
S. Ilekys, Toronto, Ont., Canada.................... 10.00
Stella Rakutienė, Norwood, Mass.................................10.00
Stanley Baltulis, Windsor, Ont., Canada .......................10.00

J. Kairys, Toronto, Ont., Canada..................................10.00
Walter Kurila, Thunder Bay, Ont., Canada............... 10.00
Antanina Butkis, La Grange, Ill......................................10.00
Anna Dočkus, Dearborn, per St. Masytę...................... 10.00
Victor Preikšą, Delavan, Wis. .. . ................................. 10.00
A. Lehman, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą .........10.00
A. Pukelevičius, West Wyoming, Pa..............................10.00
Blanche Shlakis, Lawrence, Mass., per E. Repšienę .. 10.00 
Margaret Klishus, Clearwater, Fla., per P. Alekną .. 10.00
J. P. Miller, Seminole, Fla., per P. Alekną.................. 10.00
Clevelandietis, Cleveland, Ohio.....................................10.00
Constantine Kaloscz, Halifax, Mass............................    10.00
P. Markus, Glencoe, Ont., Canada .. . . ..........................10.00
S. Egounis, Rowley, Mass.............................................. .8.00
Anna Tamol, Dearborn Hts., Mich., per St. Masytę .. .8.00 
Lillian Novak, St. Petersburg, Fla.................................8.00
John Drazdis, West Hartford, Conn.................................8.00
H. Žilinskienė, St. Petersburg, Fla., prisiminimui

mirusio vyro Jono Žilinsko, per P. Alekną.................. 8.00
Marcella Balukonis, Wilkes-Barre, Pa............................. 8.00
L. M. Jakštas, Nesconset, N. Y., per N. Ventienę ... .8.00
Anthony Lallis, Brockton, Mass. .. . ............................... 8.00
Juozas Žemaitis, Cleveland, Ohio, per A. Šūsnis......... 8.00
B. Dominauskas, Brooklyn, N. Y......................................8.00
Edward Pavilonis, Manorville, N. Y................................ 8.00
Marta Gruginskis, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną 8.00 
Adelė Pakali, Tallahassee, Fla., per P. Alekną........... 8.00
A. Buckler, Dover, Del..........................................  8.00
Benis Sauka, Brockton, Mass., per C. Ustupą..............8.00
S. Gėrgelis, Burlington, N. J............................................ 8.00
Isabel Lamaitis, North Merrick, N. Y..............................8.00
K. Maciūnas, Philadelphia, Pa.......................................... 8.00
Peter Zline (Žilinskas), Sun City, Cal...............................8.00
Anna Zelin, Plymouth, Pa................................................. 8.00
M. Patterson, So. Boston, Mass....................................... 8.00
W. Rimdeika, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą.......... 6.00
C. Wallen, Oakland, Cal., per V. Taraškienę............... 6.00
Frank Kazokas, Lethbridge, Alberta, Canada..............5.00
Anne Mathus, Comox, B. C., Canada, per A. Grinkus .5.00 
Petrė Bendžaitis, Toronto, Ont., Canada........................5.00
Bevardė, Toronto, Ont., Canada............. .*......................5.00
Ch. Kamichaitis, Toronto, Ont., Canada........................5.00
M. Gillam, Victoria, Australia......................................... 5.00
J. Stankevičius, Montreal, Que., Canada,

per P. Kisielienę.............................................................5.00
Bronislava Preibis, Cambridge, Mass................ . ............5.00
J. Šimonis, Vancouver, B. C., Canada........................   .5.00
Jonas Sastavickas, Brockton, Mass., per C. Ustupą .. .5.00 
Anicetas Balčiūnas, Montreal, Que., Canada..........,. .5.00
Mary Balčaitis, Chicago, Ill............................................... 5.00
Anna Buckler, Dover, Del.........................  5.00
Adele Friberg, Belmont, Mass. ..................................... 5.00
G. ir H. Kudirka, Linden, N. J. ..................................... 5.00
B. Poskus, Uxbridge, Ont., Canada............... ............ 5.00
J. Morkūnas, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą..........4.00
Teresa Simas, Tallahassee, Fla.........................................3.00
Adele Kirkus, Lasalle, Que., Canada......... ....................3.00
Julia Marozas, Chicago, HI., per N. De Schaaf..............3.00
J. Puzin, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę .. .3.00 
O. Kiela, Dollard Des Ormeaux, Que., Canada,

per P. Kisielienę........................................................... 3.00
Olga Šimkus, Miami, Fla..................................... 3.00
Emily Drobus, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .. .3.00 
Frank Mack, Gulfport, Fla., per P. Alekną.................... 3.00i
C. Matakas, Margaretville, N. Y., per E. Menzler ... .3.00

♦ ♦ ♦

Viso dabar skelbiamų aukų į fondą gavome $4649.00. 
Pridėjus pirmiau skelbiamas aukas iki sausio 17 d. įplaukė 
$11,106,12.

Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA

Kovoti už svajonę
K visų dabar gyvenančių Siaurės ir Pietų Amerikos artistų 

rasi viena populiariausių ir mėgstamiausių — įžymi Kubos bale
rina Alislja Alonso. Neišardomas ryšys su revoliucinės Kubos 
liaudimi tarsi pabrėžia jos artumą visiems planetos pažangiems 
ir taikingiems žmonėms.

— Ko, jūsų nuomone, artistui 
reikia, be talento, kad pelnytų 
populiarumą?

— Labai atsakingai vertinant 
„populiarumo" sąvoką, supran
tant ją Jcaip „artumą liaudžiai", 
reiškia, jog populiarus menas — 
tai, ko siekia Ivisi didieji artis
tai, nes liaudis nusipelno tik pa
ties geriausio.

— Ar talentas gali pats savo 
pražudyti, ir kodėl taip atsitin
ka?

— Talentas — trapi gėlelė, 
kuriai reikia šviesos, šilumos ir 
daugybės kitų palinkiu veiks
nių. Tuo pačiu drausmės, atkak
lumo trūkumas, žodžiu, silpnas 
charakteris gali pražudyti daug 
žadanti talentą. Atsitinka, jog 
tie, su kuriais jaunystėje buvo 
siejamos didelės viltys, nieko ne
pasiekė. Mano nuomone, nors 
tai panašu į paradoksą, pernelyg 
gamtos apdovanoti žmonės daž
nai nenori atkakliai dirbti, grum
tis dėl savo svajonės ir tuo pa
čiu negali realizuoti savęs. Ir 
priešingai, darbas, valia, atkaklu
mas, pasišventimas daro stebuk
lus.

Pražūtingiausia artistui, talen
tui — nusiraminimas.

— Ką laikote didžiausiu še
devru?

— įvairiapusišką gyvenimą, 
turtingas jo formas bei apraiš
kas.

— Ką labiausiai vertinate 
žmoguje?

— Sąžiningumą.
— Ką labiausiai niekinate pa

sauly?
— Melą.
— Koks jūsų gyvenimo fiū-. 

kis?
— Specialiai apie tai negalvo

jau, bet, pamąsčiusi, suslečiau 
jį su dviem ankstesniaisiais atsa

kymais. «
— Koks jūsų mėgstamas užsi

ėmimas?
— Na, suprantama, šokis.
— O laisvalaikiu?
— Knygos, kinas.
— Jūsų laimės idealas?
— Toks pat, kaip ir gyveni

mo prasmė: būti naudinga.
— Koks niekšingiausias poel

gis?
— Išdavystė.
— Ką labiausiai gerbiate?
— Darbą žmonijos labui.
— Jūsų didžiausia svajonė?
— Taika visame pasaulyje.
— Kokią įsivaizduojate žmo

nijos ateitį?
— Aš optimistė, tikiu geres

ne ateitimi, i
— Kas jums padarė didžiau

sią įspūdį pastaraisiais metais?
— Didvyriška Vietnamo liau

dies pergalė.
— Kaip suprantate meilę?
— Bendriausia žodžio prasme 

— tai pasiryžimas aukotis ki
tam žmogui, nesitikint nieko 
mainais. Taip aš suprantu meilę 
tarp žmonių, meilę žmonijai, 
meilę draugui.

— Kas Jus labiausiai Jaudi
na?

— Žmogaus kančios.
— Kas Jus įkvepia?
— Žmogaus genijaus laimėji

mai.
— Kodėl tapote artiste?
— Būdama dar maža, atsida

viau šokiui. Tai buvo mano di
džiausia meilė. Šokdama Jaučiu 
didžiulį pasitenkinimą. Stengiuo
si įdėti į šokį viską, ką moku.

“Komjaunimo Tiesa”
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Detroit Michigan
Jaunos moterys

Detroito jaunosios mote
rys, kaip jos vadinasi Sorori
ty, savo mėnesiniame susi
rinkime ir žiemines šventes 
sutiko Estelle Smith namuc- 
se gruodžio 16 d. Namų 
šeimininkei Estelle Smith 
pagelbėjo jos sesutė Anto- 
nette Garelis ir draugė En - 
ma Rye. Buvo vykęs susirin
kimas, o ypatingai vaišės.

Kiekvieną antradienį
Per žiemos sezoną Detroi

to Lietuvių klubo nariai kiek
vieną antradienį dalyvauja 
su Senior Citizens ir lošia 
rutuliais Pine Tree Lanes 
(bowling). Klubiečiai: Anto- 
nette ir Kęstutis Garelis, 
Emma ir Alfons Rye; Ruth ir 
Servit Gugas, bei Clem Pa- 
tocki. Viršminėti klubiečiai 
jau pensininkai ir susisiekė 
su kitų tautų pensininkais.

Būtų geriau
Detroite turime čia gimu

sių lietuvių du Klubus: vyrai 
investuotojai ir moterys in
vestuotojos. Abu Klubai dir
ba su akcine bendrove ir 
investuoja. Abu Klubai gerai 
gyvuoja. Per tą akcinę bend- 

, rovę (Stock market) kiek
vienas narys kiekvienam na
riui vis daugiau pinigų uždir
ba. Bet kiekvieną mėnesį 
abu Klubai susirenka į priva
tiškus namifs. Sausio 14 d. 
vyrai susirinko pas John ir 
Estella Smith. Po susirinki^ 
mo namų šeimininkai visiems 
patiekė skanią vakarienę ir 
gėrimus.

Sausio 14 d. per pietus, 
moterys investatorės susi-

< rinko į Magic Pan valgyklą ir 
susirinkimą ten atlaikė.

Abiem Klubams pinigiškai 
gerai sekasi. Bet kodėl abu 
Klubai negali susirinkt į De
troito Lietuvių klubą, ir ja
me posėdžiauti? Vieta paran
ki visiems; švari, skaitoma 
kaip Detroito centras organi
zacijoms, būtų visiems gra
žiau ir parankiau, kad susi
rinktų į Detroito Lietuvių 
klubą posėdžiams ir linksmai 
praleistų laiką. Vaišėms visi 
gali pasidalint vakarą ir 
kiekviena šeima gali visus 
pavaišint. Nereikėtų bran
giai valgyklose mokėt nerei
kėtu, laiko sugaišint namų 
šeimininkėms. Abu Klubai 
turėtų apie tai pagalvot.

Naujieji metai
Buvo laikai, kuomet 

troito Lietuvių klube būdavo 
didžiausi parengimai pasitikt 

i Naujuosius Metus. Jau kelin
ti metai lietuviai sulaukia 
naujųjų metų savo namuose 
arba sueina į privatiškus 
parengimus. Taip buvo ir 
sutikimas 1984-ųjų metų. Bet 
apie 20 jaunųjų žmonių iš 
Detroito bowleriu naujuosius 
metus sutiko Wally Olin 
(Ulinsko) užeigoje netoli 
Flint, Michigan. Buvo gražus 
balius, visi sutiko 1984-uosius 
metus linksmai.

Sveikiname
Sausio 25 d. vienas Detroi

to Lietuvių klubo įsteigėjų, 
Petras Stasikaitis minės sa
vo 93 m. gimtadienį. Stasi
kaitis praleido daug metų 
prižiūrėdamas Detroito Lie
tuvių klubą, bet sumenkėjus 
sveikatai, iš Detroito išvyko 
ir apsigyveno. Hot Springs, 
Arkansas. Ten per keletą 
metų gyveno, bet sumenkė
jus jo sveikatai, sugrįžo į 
Michigan valstiją ir apsigy
veno pas savo brolį Mike 
Stunską ir brolienę Petronė
lę Stuhskas, Rochester, Mi- 
chican. Dabar jau jam sueis 
93 m. Mes, klubiečiai jam 
linkime geros, sveikatos ir 
sulaukt dar daug metų. Žino
me jog gražiai gyvena jo 
brolis ir brolienė, Mikas ir 
Pat Stunskai jį gerai prižiūri.

'Važinėjo per šventes
Kuomet ateina žieminės 

šventės, daug šeimų važinėja 
šventes praleist su giminė
mis. Servit ir Ruth Gugai 
šventes praleido pas savo 
dukrą Pat ir jos šeimą Atlan
ta, Georgia. Klubietė Ruth 
Merrick (Zigmontaitė) ir vy
ras John Merrick aplankė 
savo sūnų Nelson ir šeimą 
Wexford, Pennsylvania. Su 
jais buvo ir jų antrasis sūnus 
Robert. Jis vedęs gyvena 
Northville, Michigan. Wex
ford miestelis yra Pitts
burgh, Pa. priemiestis.

Ar atsimenate?
Jonas ir Aniceta Zigmontai 

turi du vaikučius: Ruth ir 
Harold. Žinome apie Ruth 
Zigmanth Merrick, bet seniai 
esame matę Harold Zig
manth. Sužinojau jog jis dir
ba Ford fabrike: yra vedęs

i Linksmų švenčių visie
S Sveikinam visus giminei, draugus bei pažįsta- 
S* mus Kanadoje, Amerikoje
S mis šventėmis ir 1984 metais. Linkime visiems 
Sį geros sveikatos ir laimės.

ir Lietuvoje su žieminė-

HELEfr A & WALTER SMITH 
Maple Leaf, Florida

s

visus gimines ir pažįstamus Amerikoj ir Lietuvoj. 
Linkimelaimingų 1984 Naujųjų Metų ir visame 
pasaulyje Taikos.

PRANE ir PRANAS SAKALAI
West Covina, Cal.

f» NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU ®
“Laisvės” laikraščio personalą, “Aido” Choro daini- Žr 
ninkus, L. D. S. raštininkės, gimines, draugus, g*
pažįstamus su ateinančiom 
Naujųjų Metų! Amerikoj ir E 

Lai buna Taika.
ELENA BRAZAUSKAS

Hartford, Conn.

De-

viso 
buvo 
buvo 
nuo-

Sally, turi dukrelę Laura, 
kuri lanko Albion kolegiją ir 
vieną augintinį Robin, kuris 
yra vedęs ir dirba Kaliforni
joj. Atsimename Detroito so
listę Anicetą Zigmantienę ir 
jos dukrelę Ruth, kuru irgi 
buvo solistė, bet mažai ma
tėm Zigmantienės sūnų Ha
rold. Dabar jis lietuvių tarpe 
nedalyvauja; turi gerą darbą 
Fordo įstaigoj ir daug laiko 
žiemos sezone praleidžia sli
dinėdamas.

Išvažiavo žiemai praleisti
Detroito Lietuvių klubo 

veiklus narys Alfons ir Joana 
Vane (Vainalavičiai) iš De
troito išvyko lapkričio 1 d. ir 
gyvens savo apartmente 
Miami Beach, Floridoj iki 
gegužės mėnesio.

Kiti klubiečiai, Albert ir 
Alice Stacey (Stasiukėnai) 
irgi iš Detroito išvyko ir 
sakė aplankysią Arizoną ir 
Kaliforniją per ateinančius 
tris mėnesius. Mes pavydime 
Vainalayičiams ir Stasiukė- 
nams, kuomet jie gražiame 
ore praleis žiemą, o mes 
Detroite gal sušąlsime . . .

Del žingeidumo
Lietuviai Amerikoje ir Ta

rybų Lietuvoj gal galvoja 
kiek yra žmonių ir kaip 
didelis yra Detroitas. Sausio 
1 dieną Detroit News paskel
bė jog 1974 metais 
žmonių Detroite 
1,396,231, tarp kurių 
•keturiosdešimts penki
šimčiai juodųjų. Per dešimtį 
metų, Detroite sumažėjo iki 
1,203,339 žmonių. Tarp juo
dųjų, kurių dabar yra padau
gėję 64 nuošimčiai.

Užmušė
Nežinau, ar visose valstijo

se tam tikru laiku leidžiama 
medžioti, bet Michigan val
stijoje yra 16 dienų, kuomet 
lapkričio mėn. medžiotojai 
Michigano miškuose medžio
ja briedžius. 1981 m. iššaudė 
viso 173,120 briedžių; 1982 

161,230, o 1983 m. 
nušovė 119,000. Žiema tarpe 
1981 ir 1983 m. buvo labai 
bloga daug briedžiu sunaiki
no dideli šalčiai. Kadangi 
nesu medžiotoja, man labai 
gaila kad daug sunaikina 
medžiotojai gražių gyvuliu- 
kų-briedžių.

Moterų Pažangos 
klubo veikla

Detroito Moterų Pažangos 
klubas gyvuoja; moterys už
simokėjusios duokles už 1983 
metus pradęda naujuosius 
metus. Kovo-March 11 d. 
tuojaus po LDS 21 kp. susi
rinkimo, t. y. 12 vai. dieną 
įvyks Moterų Pažangos klu
bo susirinkimas. Paminėsime 
Moterų Dieną, atliksime su
sirinkimą, užsimokėsime 
duokles už 1984 metus, o ir 
x> susirinkimo turėsime vai
šes, kurias prižadėjo paruošt 
dubietė Pat Stunskas su 
draugėmis. Moterų klubas 
turi gerą iždą. Visos daly
vaukime susirinkime kovo- 
March 11 d. Detroito Lietu
vių klube — 4114 W. Vernor 
Highway, Detroite, 12 vai. 
dieną. Stefanija

šventėm. Laimingų 
uropoje.

ATNAUJINS 
PASITARIMUS 
DĖL KONSULATŲ

Washington. — Nors ne
skelbiama, apie ką kalbėjo 
Stockholme penkias valandas 
susitikę JAV valstybės sek
retorius George Shultz ir 
<TSRS užsienio reikalų minis
tras Andrejus Gromyka, bet 
žinios pamažu spaudą pasie
kia.

Esą Tarybų Sąjungos at
stovai reiškę susidomėjimą 
atnaujinti abišalius kultū
rinių ryšių pasikeitimus. Pa
sikeista mintimis ir dėl naujų 
konsulatų įsteigimo — Ame
rikos Kijeve, ir Tarybų Są
jungos New Yorke. Laukia
ma, kad tolimesni žygiai bus 
tęsiami JAV diplomatų 
Maskvoje ir Tarybų Sąjun
gos diplomatų Waphingtone.

“LAISVĖ”

Naujametiniai sveikinimai 
ir linkėjimai

Laikas greitai bėga nusi
nešdamas praeitį.

Prabėgo 1983-ieji metai. 
Įžengėme į 1984-uosius.

Pereitais metais be jokio 
pagrindo įvairiuose žemės 
rutulio rajonuose vyko armi
jų atviri ginkluoti įsiverži
mai. Pagrindinis pavojus bu
vo taikingoms Valstybėms, 
kai vyko tautų plataus masto 
žiaurus nepaskelbtas karas. 
Jis vyko prieš Libano liaudį. 
Buvo Nikaragvos ir Angolos 
užpuolimai panaudojant san- 
dinių gaujas ir kariniai už
puolimai Granadoj.

Ypatingai buvo didelis pa
vojus karo Europai, kur 
pradėtas naujų Amerikos ra
ketų dislokavimas Vokietijo
je, Anglijoje ir Italijoje.

Viso pasaulio pažangiosios 
jėgos ir organizacijos visaip 
stengiasi karo kurstytojus 
sužlugdyti ir tą didelį pavojų 
sumažinti, ne tik socializmo 
šalims, bet ir visai Europai, 
visoms planetos tautoms.

Pradėjus Naujuosius Me
tus visi progresyviai lietuviai 
ir toliau stenkimės stiprinti 
kovą už taiką! Juk visi nori
me gyventi ir dirbti taikingą 
darbą, kokį dirbome iki 
šiol 
lietuvių organizacijų ir laik
raščiams “Laisvei” ir “Vil
niai” išleisti darbą.

garbingą pažangų

“Laisvės” laikraštis išgy
veno septintąją dešimtmetį. 
Tai laikas pats už save kalba 
apie laikraščio reikalingumą 
ir naudingumą Amerikos ir 
Kanados progresyviams lie
tuviams, reikalą ir toliau 
burti darbininkus vienybėn, 
ginti jų reikalus ir suteikti 
teisingas žinias, apie pasau
lio žmonijos vedamą kovą, 
prieš karo pavojų.

Žmonės pasaulyje nori tai
kos, ne karo. Amerikos žmo-

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Jonui Smalenskui•I.
Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms, drau

gams bei pažįstamiems čia Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

ST. PETERSBURG LITHUANIAN 
SENIOR CITIZENS CLUB

WEST MIDWAY, MASS.

MIRUS

Ramon Zaluba
Reiškiame širdingą užuojautą jo dukrai, gimi

nėms bei jo draugams čia Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

I L. L. D. 45-TA KUOPA ir NARIAI
St. Petersburg, Florida

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS-PRISIMINIMAS

Onutės ir Juozo 
Tranavitch

1980 sausio 16 d. mirė Juozas, mano sūnelis; 
1980 kovo 9 d. mirė Onutė, mano marti.

Jau praėjo 4 metai, kaip negailestinga mirtis 
sustabdė mano sūnelio ir marčios gyvybes.

Buvot mūsų džiaugsmas 
Ir širdies paguoda 
Kodėl tokius jaunus 
Slėgia žemė juoda 
Mes jūsų užmiršti 
Niekad negalėsim 
Kaip gyvus mylėjom 
Visuomet mylėsim.

Nors tiesa, kas gimė, turi mirti. Bet jus ^peranksti 
nuskynė mirtis.

Sūnus MICHAEL su žmona 
Motina MONICA TRANAVITCH 
Brolis ANDREW TRANAVITCH 
Brolis BILLY TRANAVITCH 

ir daug anūkų ir anūkių

nės taipgi protestuoja ir de
monstruoja prieš karo ruošė
jus. “Laisvė” ir laisviečiai 
nori taikos ir visų tautų 
draugiško bendradarbiavi
mo. , x

Negailestinga mirtis iš mū
sų tarpo išskyrė daug gerų 
draugų laisviečių, sumažėjo 
spaudos darbuotojų, lėmėjų, 
vajininkų, bendradarbių-ko- 
respondentų ir skaitytojų 
skaičius. “Laisvė” išleidžia
ma daugiau kaip 70 metų. 
Per tą ilgą metų laiką “Lais
vė” pergyveno daug sunkių 
laikų, bet visų laisivečių de
damomis pastangomis “Lais
vė” sugebėjo išsilaikyti.

Prabėgo 1983-ieji metai, 
užvertėme kalendoriaus pa
skutinį lapą, susimastėmę 
peržvelgėme, kokį pėdsaką 
jie paliko.

Prasidėjus Naujiesiems 
metams visi laisviečiai ir to
liau pasistenkime, kad “Lais
vė” reguliariai išeitų kiekvie
ną savaitę ir teiktų teisingas 
žinias apie daugelio mūsų 
gimtąjį kraštą Tarybų Lietu
vą, kad teiktų tarptautinių 
įvykių nušvietimą pasaulyje, 
svarbiausia, kad ji praneštų 
apie mūsų veiklą. Ji visada 
pasisako už taiką ir tautų 
draugystę.

Su Naujaisiais Metais nuo
širdžiai sveikiname visus 
“Laisvės” skaitytojus,-rėmė
jus, “Aido” choro daininin
kus ir buvusius aidiečius, 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo darbuotojus. Visiems 
linkime geros sveikatos 
1984-aisiais metais, kad galė
tume ir toliau su jūsų visų 
parama “Laisvę” leisti# ir 
stiprinti kovą už taiką, kad 
žmonija būtų išgelbėta nuo 
branduolinio karo!

P. Venta
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Radviliškyje pastatyti nutekamųjų vandenų valymo įren
giniai. Jų pajėgumas — dešimt tūkstančių kubinių metrų 
vandens per parą. Buitinio vandens valymui panaudoti 
reagentai, kurie smulkias plaukiojančias daleles sulipdo į 
stambius dribsnius ir nusėsdina. Biologiniam vandens 
valymui yra filtrai su keramzito užpildu.

Nuotraukoje: Valymo įrenginių viršininkas Romualdas 
Vitanis ir inžinierė-technologė Auksė Grigaitytė apžiūri 
sėsdintuvus. V. Brajo nuotrauka

"laisvės" 
direktoriams

Antradienį, vasario 7 d., 2 
vai. po pietų Laisvės name 
įvyks “Laisvės” j Bendrovės 
direktorių posėdis.

Visi dalyvaukime.
N. Buknienė, Sekr.

Mirė
Laikraštį duodant spaus

dinti brooklynietė Julė F. 
Šimkienė, New Yorko Lietu
vių Moterų klubo narė pra- ( 
nešė, kad sausio 24 d. mirė i 
jos vyras Pranas Šimkus. 
Kada ir kur bus pašarvotas 
ir laidojamas dar nežinome.

BRIEFS
I see in the papers that 

frightened students at Pratt 
Institute say they arming 
themselves against a vicious 
crime wave that has left 
scores of their classmates 
mugged, a coed dead and 
turned the school into a 
campus of fear, i

* * *
They say President Rea

gan’s task force on hunger in 
America came up long on 
words and short on ways to 
solve the problem.

It is a shame of our society 
that there are men, women 
and especially children 
among us who are malnou
rished and who don’t know 
when or where they will get 
their next meal.

* * ♦
Angelo Noce from Man

hattan, N. Y. writes in Daily 
News “Voice of the People’s” 
column:

“Israel’s latest cowardly 
air attack on Lebanon — this 
time on a “terrorist” base in 
the Bekaa Valley — is remi
niscent of the Nazi air attack 
on Rotterdam in WWII. The 
people on the ground have 
no real defense against aerial 
attacks so are slaughtered 
with impunity. In this case, 
100 reportedly died with 400 
wounded, mostly civilians. If 
the United Sates had exac
ted such vengeance for the 
murder of our Marines in 
Beirut, we would have been 
condemned worldwide. But 
Israel, which lives off the 
American taxpayer, is al
lowed to get away with it.”

* * *
Among the others the fol

lowing questions were asked 
of Findland’s President Mau- 
no Koivisto:

How do you react when 
Americans use the term Fin
landization . to describe the 
threat of Soviet domination 
of Europe?

Koivisto: It is a misuse of 
the name of our country. In 
the autumn of 1944, there 
was nothing for us to boast 
about in our position. We 
have been building from' 
scratch, and our policy has 
been based on friendship, 
first with neighboring coun-. 
tries. As Machiavelli said, a 
small country is wise to find

Svarbus susirinkimas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Pirmosios kuopos 
įvyks svarbus susirinkimas 
vasario (February) 12 d. 2 
vai. popietų Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Prašome visus 1-osios kuo
pos narius dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime; 

' įvyks nominacijos į Centro 
į Valdybą.

1-mos kuopos Valdyba

SKAITYKITE

IR REMK1TE “LAISVE”

its friends close by and its 
enemies far away. The So
viet Union is a good neigh
bor to us and we want to be 
a good neighbor to the So
viet Union. But we live our 
own life. We think our sys
tem is functioning well. One 
sometimes wonders: what 
would other people do in our 
place? We are living in what 
has been a very dangerous 
place in the world. But if you 
were to ask our people 
whether they feel secure, 
they would say that they 
think they are living in a 
place that is privileged, in 
the sense that we are facing 
much less danger than other 
countries today.

Q. What is your reaction 
to the Soviet downing of the 
Korean commercial airliner, 
and in what way, if any, do 
you think it will affect East- 
West relations?

Koivisto: It seems to be 
quite difficult to get a clear 
picture of the events and 
what happened on purpose 
and for what purpose. Every 
day new pieces of informa
tion are coming in. Still, 
many questions remain 
open. This event has had 
detrimental effects on the 
international atmosphere 
and hence I think it is time 
to appeal for moderation. 
When human lives are tragi
cally lost, everything should 
be done in order to guaran
tee that more lives are not 
lost in the future and that 
the security of both individu
als and the whole internatio
nal community is enhanced.

Use

Mauno Koivisto




