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KRISLAIV
Dailininkų iššūkis
Jaunieji avangarde 
“Šluotos” humoras
Lietuvos leidiniai

R. BARANIKAS
Per paskutines dvi sausio 

mėnesio savaites per New 
Yorką persirito stipri akcijų 
prieš intervenciją Centrali- 
nėje Amerikoje banga. Įdo
mu, kad tas akcijas pravedė 
ne kokia nors politinė parti
ja, o kultūriečiai, būtent, 
dailininkai, susibūrę į laikiną 
organizaciją, pasivadinusią 
Artists Call (Dailininkų Iššū
kis). Per tas dvi savaites 
bent dvidešimtyje galerijų 
įvyko specialės „parodos, iš
reiškiančios solidarumą su 
Nikaragvos, EI Salvadoro 
žmonėmis. Du mėnesiniai 
meno žurnalai, “Artforum” ir 
“Arts”, pašventė savo sausio 
mėnesio numerius Dailininkų 
Iššūkiui. Apie 600 dailininkų 
ir kritikų pasirašė po apmo
kamu pareiškimu, kuris tilpo 
New York Times puslapiuo
se, lyginant JAV intervenci
ją prieš Nikaragvą su inter
vencija Vietname.

□
Norisi paminėti kelias ypa

tingas to protesto akcijas. 
Judson protestantiškoje baž
nyčioje netoli dailininkų rajo
no Soho buvo įrengta speciali 
paroda, kur buvo sukaupti 
maži meno kūriniai, kuriuos 
per paštą atsiuntė EI Salva
doro, Guatemalos ir Hondūro 
dailininkai. Judson bažnyčia, 
kurios pastorius pažangus ir 
Vietnamo karo metu buvo 
anti-karinės veiklos centru, 
vėl radosi dėmesio centre. 
Pačiame Soho rajone daili
ninkai vieną šeštadienį “oku
pavo” bloką centrinėje gat
vėje, papuošė visus pastatus 
didžiuliais plakatiniais por
tretais ant drobės (Jose Mar
ti, Pablo Neruda, Salvador 
Allende, Sandino, Bolivar, 
Diego Rivera, Frida Kahlo ir 
t. t.). “Protesto \festivalis” 
buvo atidarytas su kaspino 
perkirpymo ceremonija, bet 
vietoje kaspino, skersai gat
vę buvo nutiesta geležinė 
grandis, kurią su ugnimi 
perkirto jauna anti-fašistė 
dailininkė iš Peruvijos Car
men Sanchez. Policija dalinai 
sutrukdė šią ceremoniją, pri
versdama dailininkus grandi
nę kirsti šaligatvyje, o ne 
gatvės viduryje.

Kitoje ceremonijoje apie 
keturi šimtai dailininkų de
monstravo per miesto centrą 
juodai apsirėdę, kiekvienas 
prisisegęs prie krūtines var
dą ir pavardę žmogaus, kuris 
buvo nužudytas EI Salvado
re, Guatemaloje, Čilėje. 
Maršui baigiantis, kiekvie
nas perskaitė per garsiakalbį 
ant platformos neštą vardą, 
o minia Lotynų Amerikos 
papročiu atsakė “presente”, 
kas reiškia — Aš čia ... .

Svarbu, kad visame pro
teste šalia gerai žinomų se
nesnės kartos pažangių daili
ninkų ir kritikų smarkiai 
dalyvavo jaunieji, įskaitant 
meno institutų studentus.

Laiks nuo laiko į mano 
rankas patenka humoristinis 
Lietuvos žurnalas “Šluota”. 
Gaila, kad tas leidinys nėra 
plačiau žinomas Amerikos< 
lietuviams, nes per jį šalies 
gyvenimas atsispindi ypatin-

[Tasa 4-tam pusi.]

Prez. Reagan pasiskelbė kandidatu 
„ ir sukėlė reakciją

1 Washington. — Kaip ir 
Juvo laukta, prez. Ronald
Reagan savo oficialiame žo

dyje iš Baltųjų Rūmų pereitą 
sekmadienį pranešė Ameri
kos žmonėms, kad jis kartu 
sti viceprezidentu George 
Bush bus respublikonų parti
jos kandidatais šių metų pre
zidentiniuose rinkimuose.

Vos tik nuaidėjo jo žodžiai 
per TV kanalus, prasidėjo 
veikla: prezidento šalininkai 
kėlė šampano taures, o jo 
oponentai žadėjo aštrią kovą 
ir pradėjo jai ruoštis.

Prezidento rėmėjai sveiki-, 
no Reaganą ir aiškino, kad 
Ariierika turėtų duoti šansų 
prezidentui “užbaigti nebaig- 
tąj darbą”, nes esą prezi
dentas per tokį trumpą laiką 
tikrai neturėjęs galimybių

Vaizdas iš Detroito, kur tūkstančiai bedarbių septyniuose Neighborhood Services 
Dept. punktuose ištisas valandas prastovėjo, belaukdami JAV Agrikultūros ministeri
jos atleisto maisto paketuko: 10 svarų sūrio, dviejų dėžių [po 4 sv.] pieno miltelių ir 3 
sv. stiklainio medaus. Detroito miesto mėras Coleman Young kartu su kitų 20-ties 
didmiesčių mėrais išleido pranešimą, paneigiantį prez. Reagano administracijos 
tvi rtinimus, kad būk Amerikoje nesama bado.

Gydytojai ruošiasi 
rinkiminei kampanijai

Washington. — Pereitą sa
vaitgalį Shoreham viešbuty
je įvyko 26 tūkstančius narių 
turinčios gydytojų draugi
jos — Physicians for Social 
Responsibility — suvažiavi
mas. Jo tikslas: pasirengti 
artėjinčių prezidentinių rin
kimų kampanijai, kad vienu 
svarbiausių jos šūkiu taptų 
siekimas susitarimo būdu už
baigti branduolinę ginkluotę.

Di^Įugijos prezidentas Dr. 
y Alexander keleto 

gydytojų auditorijai
Sidne 
šimtfį 
persk lite peticiją, po kuria
bus r mkami parašai ir kuri
būsianti pasiųsta JAV ir Ta
rybų I Sąjungos vadovams. 
Jis taip pat peržvelgė orga
nizacijos veiklą branduolinio 
nusiginklavimo siekimo ba
ruose ir nurodė, kad, nepai
sant politinių įsitikinimų, pa
saulyj^ kaskart didėja pasi- 
prieširįimas prieš branduoli
nius ginklus, kaskart labiau 
suprarjtant jų baisumą.

Jis pranešė, kad Draugija
nutarė nusiųsti savo narių 
delegaciją į Leningradą, 
Maskvą ir kitus TSRS mies

savo programai įvykdyti. O 
kad jis jau daug įvykdė, 
buvo matyti iš prezidento 
kalbos apie Amerikos padėtį. 
Savo kalboje . jungtiniam 
Kongreso susirinkime jis 
pranešė, kad JAVx dar nie
kad taip gerai nestovėjusios 
visais atžvilgiais, kaip dabar: 
ir vidaus ir užsienio politiko
je. Ypač užsienio akyse 
Amerika vėl atgavusi savo 
“prestižą”, nes tapusi galin
ga militariškai ir neleisianti 
niekam ją už nosies vedžioti.

Labiausiai prez. Reaganą 
kritikavo demokratai, ypač 
jo atkakliausias priešas Kon
grese — jo spykeris Thomas 
P. O’Neill Jr., kviesdamas 
Amerikos balsuotojus neiš
rinkti Reagano, nes priešin
gu atveju šalis būsianti pa
smerkta dar ketveriems pa

tus pasitarti su Tarybų Są
jungos gydytojais dėl bend
ros veiklos, siekiant sustab
dyti branduolinę ginkluotę.

TSRS veikėjas už branduo
linio karo išvengimą ir Viš- 
nevskio vardo medicinos in
stituto direktorius dr. M. I. 
Kuzin buvo šioje Amerikos 
gydytojų konferencijoje ir 
dalyvavo simpoziume, disku
tuojant Tarybų Sąjungos gy
dytojų pažiūras.

Demokratai 
reikalauja 
atitraukti marinus

Washington. — Atstovų 
rūmuose esantys demokratų 
kongresmanai paruošė rezo
liuciją, reikalaujančią, kad 
prez. Reagan atitrauktų ma
rinus iš Libano. Rūmų kalbė
tojas Thomas O’Neill Jr. 
tvirtina, kad prez. Reagan 
nepateisino JAV marinų bu
vimo Libane tuo klausimu 
susiskaldžiusiai Amerikos vi
suomenei.

vojaus ir skausmo metams.
Pasisakė ir demokratų par

tijos prezidentiniai kandida
tai. Sen. Gary Hart iš Colo
rado valstijos išsireiškė, kad 
dar ketveri Reagano metai 
Amerikai taptų tikra nelai
me. Buvęs JAV viceprezU 
dent as Walter F. Mondale 
spaudai pareiškė, kad jis 
mielai stosiąs į viešus deba
tus su prezidentu, jei tokie 
bus. Jis kaltino prez. Reaga^ 
ną, kad tąsai visą dėmesį 
kreipė, tarnaudamas turtuo
liams, ir priešinosi pagalbai, 
kuri turėjo būti suteikta mo
terims, vaikams, seneliams 
ir vargšams. “Jis rėmė visus 
gamtos teršėjus, ir vietoje 
juos traukti į teismą už 
aplinkos gadinimą, jis grei
čiau juos būtų pakvietęs pie
tų”, pasakė Mondale.

Mubarak keliauja 
po Afriką

Cairo. — Egipto prez. 
Hosni Mubarak pereitą an
tradienį pasileido aštuonių 
dienų kelionei po Afriką. Jis 
aplankys keturias valstybes: 
Zaire, Keniją, Somaliją ir 
Tanzaciją. Jo kelionės tiks
las — sustiprinti su tomis 
šalimis ekonominius ir mili- 
tarinius ryšius. Su juo kartu 
keliauja ir jo užsienių reikalų 
ministras su įvairiais patarė
jais.

Prez. Mubarak išvyko ke
lionėn po to, kai susitiko su 
Islamo organizacijos atsto
vais, kurie jam atvežė tos 
organizacijos Casablankoje 
priimtą rezoliuciją, kviečian
čią Egiptą į ją sugrįžti pilnu 
nariu. Kvietimą atvežė Casa- 
blankos viršūnių konferenci
jos įgaliotas Guinea prez. 
Sekou Toure.

Santa Domingo. — Domi
nikos sostinėje vyksta mote
rų suvažiavimas. Jame atsto
vaujami tarptautiniai institu
tai, besidomintys moterų tei
sių reikalais. Suvažiavimą 
globoja Jungtinės Tautos.

t
v

Karalius nori 
JAV ginklų, 
bet ne kontrolės

Jordano karalius Hussein

Amman. — Čia įvykusioje 
spaudos konferencijos Jorda
no karalius Hussein pareiš
kė, kad jis nori ir būtų 
patenkintas, jei gautų iš 
Amerikos karinę pagalbą su
stiprinti savo armijai, kuri 
galėtų pašalinti grėsmę re
giono saugumui. Jis pabrėžė, 
kad Jordano kariuomenė bū
tų naudojama tik apsigynimo 
tikslams arba prašoma padė
tų arabų alijantams. Jis vi
siškai atmeta bet kokią Ame
rikos kontrolę.

Toje pat konferencijoje jis 
paneigė, kad būtų planuoja
mi kokie nors specialūs kari
niai daliniai, kurie būtų siun
tinėjami padėti kitų arabų 
valdžioms, kaip tai tvirtina 
\>rez. Reagano administraci
jos pareigūnai, norėdami 
gauti iš JAV Kongreso $220 
milijonų tam tikslui.

Kalbėdamas apie padėtį 
Art. Rytuose,i karalius pasi
sakė ir už Tarybų Sąjungos 
dalyvavimą pasitarimuose, 
bendrai siekiant politinių 
problemų sprendimo. Jis sa
kė, kad netrukus susitiksiąs 
su PLO vadu Yasir Arafatu 
ir Egipto prezidentu Hosni 
Mubaraku, kurį jis pakvietęs 
atvykti su vizitu į Jordaną.

Paryžius. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras 
Claude Cheysson išvyko 
penktų dienų vizitui į Afriką 
ir aplankys Čadą, Etiopiją ir 
Libiją. Nori siekti taikos 
tarp Čado ir Libijos. Prancū
zai remia Čadą ir tenai laiko 
2,800 karių, o Libija remia 
sukilėlius, palaikančius bu
vusį prezidentą. Norima su
vesti abi kovojančias puses 
prie pasitarimų stalo.

i

Washington. — George 
Washington universiteto vie
šosios opinijos skyriaus tvir
tinimu 75 proc. Grenados 
gyventojų pritaria JAV kari
nei invazijai, įvykdytai pe
reitų metų spalio 25 d., ir 
norėtų prisijungti prie JAV 
tokiomis pat sąlygomis, kaip 
Puerto Rico ar ir Virginijos 
salos.

Apklausinėjimus pravedė 
to universiteto viešosios ad
ministracijos profesorius. Ar 
tai tik nebus įjungimo į JAV 
preliudas? Pasaulio opinija, 
kaip ji buvo pademonstruota 
Jungtinių Tautų rezoliuci
jom, yra visiškai priešinga. 
Buvo reikalaujama tučtuojau 
išvesti JAV invazinę kariuo
menę ir sudaryti sąlygas 
Grenadai pačiai tvarkytis sa
vo reikalus.

TSRS nota JAV dėl 
sutarčių pažeidimoII

Maskva. — Čia Tasso 
agentūra ir “Pravda” paskel
bė tekstą notos, kurią Tary
bų Sąjunga per savo ambasa
dorių Washingtone įteikė 
JAV Valstybės departamen
tui. Notoje Amerika kaltina
ma, kad ji nuolatos pažeidi- 
nėjusi abišales sutartis dėl 
nusiginklavimo. Ypač minimi 
susitarimai dėl strateginių 
branduolinių ginklų sumaži
nimo.

Si TSRS nota JAV pasiekė 
po to, kai prez. Reagan visa 
eile atvejų mėtė kaltinimus 
Tarybų Sąjungai, kad ji nesi
laikanti sutarčių ir jas nuola
tos pažeidinėjanti.

Užpereitą pirmadienį prez. 
Reagan Kongresui pasiuntė 
savo slaptą pranešimą, ku
riame pridedamas sąrašas vi
sų atvejų, kada TSRS tas 
sutartis pažeidusi.

TSRS notoje trumpai užsi
menama dėl tų kaltinimų ir 
vadinama juos neturinčiais 
pagrindo. Be to, Amerikai 
dar primenama, kad ji nesi
laikiusi 1972 ir 1974 metų 
susitarimų dėl raketų ir po 
žeme vykdomų atominių

Ar ČIA padėjo 
nužudyti Lordų 
Mountbatten?

London. — David Coates, 
britų Campaign for Nuclear 
Disarmament organizacijos 
narys, paskelbė savo susira
šinėjimą su D. Britanijos 
kraštutinių dešiniųjų parla
mentinės partijos nariu 
Enoch Powell. Pastarasis 
tvirtina, jog Amerikos ČIA 
prikišusi savo pirštus prie 
Lordo Mountbatten mirties. 
Tasai Lordas, buvęs D. Bri
tanijos vyr. gynybos štabo 
viršininkas ir karališkosios 
šeimos narys, žuvo 1979 m., 
kai Airijoje — netoli nuo 
Mullaghmore, buvo išsprog
dinta bomba jo privačioje 
jachtoje.

Enoch Powell davė leidimą 
tą laišką perspausdinti ir 
britų “Guardian” laikraščiui 
sausio 9 d. Powell tvirtina, 
kad Lord Mountbatten buvęs 
“pašalintas” iŠ gyvųjų tarpo, 
nes jis aktyviai reiškęsis 
prieš branduolinę ginkluotę 
ir kritikavęs Amerikos vi
suomenės opoziciją prieš 
SALT sutarties pasirašymą. 

Daugiau kaip 150 tūkstančių žmonių demonstruoja Brazili
jos mieste Sao Paulo, reikalaudami užbaigti karinę 
diktatūrą. Demonstracijas organizavo opozicijos partijos.

sprogdinimų bandymų ir kad 
taip pat nekreipianti dėmesio 
į 1975 m. Helsinkio sutartį 
dėl Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo, mažinant 
karinę konfrontaciją ir sie
kiant nusiginklavimo.

Surašoma visa eilė kitų 
atvejų, kada JAV pažeidusi 
susitarimus, primenant ir 
branduolinių raketų disloka
vimą NATO blokui priklau
sančiose valstybėse Vakarų 
Europoje.

Ši nota atėjo vos trumpam 
laikui praslinkus nuo to, kai 
Tarybų Sąjungos vadovas 
Jurijus Andropovas, atsaky
damas į “Pravdos” klausi
mus, atsiliepė į JAV prez. 
Reagano kalbą, kurioje jis 
neseniai kvietė Tarybų Są
jungą prie dialogo. “Dialo
gas — tai gerai, bet žodžius 
turi sekti darbai, o prie to 
Amerika nelinkusi”, atsakė 
Andropovas.

Fordo kompanija 
įieško jėgos 

Meksikoje
Mexico City. — Tuo metu, 

kai pačioje Amerikoje tūks
tančiai automobilių pramonė
je dirbančių darbininkų tapo 
priversti daryti įvairias nuo
laidas atlyginimo srityje ar 
beveik kasdien grasinami at
leidimu iš darbo, Ford Motor 
Company paskelbė, kad ji 
pradeda statyti $500 milijonų 
vertės fabriką Meksikoje, 
Hermossillo vietovėje.

Fabrikas bus užbaigtas 
1986 m. ir jame dirbs apie 
trys tūkstančiai darbininkų. 
Per metus bus pagaminama 
apie 130 tūkst. automobilių. 
Šis fabrikas jau bus Fordo 
aštuntasis Meksikoje.

Taip Fordo kompanija ban
do krautis dolerius, ieškoda
ma Meksikoje pigios darbo 
jėgos, naudodamasi valdžios 
subsidijuojama elektros 
energija ir išslysdama iš įvai
rių suvaržymų saugumo sri
tyje, ko būtų reikalaujama 
jei tokie fabrikai būtų JAV 
teritorijoje.

Caracas. — 46-ių darbo 
unijų prezidentai savo posė
dyje nutarė vasario 9 d. 
paskelbti visuotinį streiką, 
reikalaujant didesnių atlygi
nimų, negu valdžia nustatė.

i
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Prezidentas Reagan jau oficialiai pareiškė, kad jis 
kandidatuoja antram terminui. Spauda su pasigardžiavimu 
praneša, kad jis pradėjo savo “triumfingą priešrinkiminę 
kampaniją”. Sakoma, kad jo autoritetas “pakilęs”, kad 
republikonai jaučiasi būsią laimėtojais .... Kaip tą visą 
suprasti? Visų pirma, pažiūrėkime, kokia yra objektyve 
padėtis, kaip mes ją suprantame:

Ekonominė padėtis šalyje lieka katastrofiška. Štai fak
tai—

Šalyje randasi apie dešimt milijonų bedarbių.
Pragyvenimo kainų aukštis nesiderina su mažėjančiomis 

algomis, nes korporacijos pajėgė administracijos pagalba 
susilpninti darbo unijas.

Finansinė parama senesnės kartos beturčiams drastiškai 
sumažėjo.

Finansinė parama neturtingiems ligoniams taip pat labai 
sumažėjo. . I

Neapmokamo maisto tiekimas mokyklų vaikučiams, 
ypatingai biednuomenės vaikams, žymiai aprėžtas.

Civilinių teisių įgyvendinimas rasinėms mažumoms ir 
moterims ekonominėje srityje smarkiai susilpnintas.

Gamtos teršimas per fabrikantų savanaudiškumą vėl eina 
blogyn.

Universitetuose *nažėja studentų skaičius, nes mokslas 
finansiniai tampa vis sunkiau pasiekiamas.

Užsienio politika ir ginklavimasis surišti viens su kitu, ir 
abiejose srityse Reagano administracija tempia šalį į 
prarają.

Mūsų intervencija Libane tikrai priėjo prie liepto galo. 
Marinai prie Beiruto aerodromo susispietę savo bunkeriuo
se, nedrįsta pasirodyti ir patys nežino, kokiems tikslams 
jie ten laikomi — nei jie gali atakuoti nei jie galį trauktis. 
O kariniai laivai prie kranto beveik aklai apšaudo Libano 

priešus” kalnuose už 
blogo Amerikos

teritoriją, tikėdamiesi pataikyti į “pri< 
Beiruto. Bet kas tie “priešai”? Kqj 
žmonėms padarė druzai, musulmonai ir kitos Libano 
grupės, kurios nori lygių teisių sau ir demokratijos jų pačių 
krašte? A

Intervencija Centralinėje Amerikoje tiek pat tragiška. 
Reagano administracija dar nedrįsta atvirai pravesti 
invazijos į Nikaragvą, bet dešimtys tūkstančių ginkluotų 
interventų su JAV pagalba praveda įsiveržimus į suverenę 
Nikaragvos valstybę. Reaganas pasiuntė specialią komisiją 
į Centralinę Ameriką, kad ji ten ištyrinėtų padėtį. Ir kas 
stovėjo tos komisijos prieky? Ogi, Henry Kissingeris,
senasis intervencijos specialistas, kurio smegenyse gimė 
nemenka dalis planų, kaip užgniaužti liaudies valdžią 
Čilėje, kaip bandyti sustabdyti liaudies revoliuciją Vietna
me .. . Dabar jis siunčiamas “bešališkai ištirti”, ką reikia 
daryti Centralinėje Amerikoje . . . Bet Kissingerio “beša
liškumas” Centralinėje Amerikoje tai į vištydę įsiveržusios 
lapės.... ;

Ir taip žiūrint į visą Reagano rolę. Į generalinius 
prokurorus, tai yra, į teisingumo ministrus, jis paskiria 
žmogų, kurio ideologinis nusistatymas diametriškai prie
šingas rasinių mažumų lygybei samdyme, darbuose, ap- 
švietoje, kuris taipgi norėtų atsukti istorijos ratą atgal 
moterų teisių klausime.

Į vidaus reikalų sekretorius jis paskiria žmogų, kuris 
neturi jokių simpatijų gamtos apsaugai. Į Amerikos 
delegacijos Jungtinėse Tautose vadovybę jis paskiria aršią 
Jungtinių Tautų pačios esmės priešininkę. Tik į karo 
reikalų sekretorius jis paskyrė asmenį, kuris visomis savo 
išgalėmis nori vis didesnio ir didesnio ginklavimosi.

Tad, atrodytų, kad Amerikos žmonės 
matyti, kaip Reagano politika yra prieš 
reikalus. Bet, atrodo, kad administracijai 
nors užmaskuoti savo tikrąjį veidą. Statistika rodo, kad 
apart tarp Juodųjų gyventojų, jaunimo, senimo ir moterų, 
Reaganas gan populiarus. Atrodo, kad invazija į mažiukę 
Grenadą buvo perstatyta Amerikos žmonėms kaip drąsus 
reikalingas žygis ir nemenka gyventojų dalis tam patikėjo. 
Atrodo, kad spauda pajėgė įtikinti nemenką < žmonių 
nuošimtį, kad trupinėliai, kurie nusirita nuo korporacijų 
gausingo stalo, simbolizuoja gerėjančią ekonominę padėtį. 
Atrodo, kad, po viso ko, dauguma Amerikos žmonių dar 
nesupranta, kad šalies priekyje dabar stovi pati reakcin
giausią, pati labiausiai antiliaudiška Amerikos istorijos 
bėgyje administracija.

galėtų aiškiai 
jų gyvybinius 
pasisekė kaip

Kokias išvadas iš tos padėties turi padaryti Amerikos 
pažangiečiai? Atsakymas yra vienas: negalima nuleisti 
rankų. Žmonės, šalia kurių mes gyvename, su kuriais mes 
dirbame, su kuriais susitinkame kasdieniniame gyvenime 

« mūsų miestuose ir miesteliuose, turi teisę žihoti, ką iš tikro- 
jų vardu, — mūsų vardu, pasauline plotine daro JAV 
valdžia. Su laiku žmonės supras. Panašiai buvo apie 
prieš penkiasdešimtį metų, Hooverio laikais. Iš pradžių 
žmonės irgi nesuprato, į kokį raistą juos veda reakciniai 
republikonai, kurie stovėjo prie valdžios vairo. Bet, kai jie 
pradėjo suprasti, kai jie atsikratė iliuzijų, kurias jų tarpe 
skleidė spauda, radijas (televizijos dar nebuvo), jie šalies 
vairą pasuko į visai kitą pusę, pastatydami

Kas ką rašo ir sako
Amerikos lietuvių klerikalinėje spaudoje labai daug 

rašoma apie bažnyčios ir tikėjimo padėtį Lietuvoje, daug 
kalbama apie “persekiojimą”, “priespaudą” ir t. t. Profeso
rius Jonas Aničas, istorijos mokslų daktaras, žurnale 
“Laikas ir įvykiai” atspausdino straipsnį “Klerikalinis 
ekstremizmas: ištakos, ideologija ir praktika”. Tame 
straipsnyje atsispindi oficialės Lietuvos valdžios pažiūros į 
kaltinimus, kurie keliami užjūryje. Čia paduodame ištrau
kas iš to teoretinio straipsnio [Laikas ir Įvykiai, gruodis, 
1943].

Tarybiniai kultų įstatymai nustato, kad religinės bendruome
nės (katalikų konfesijoje — parapijos) yra tikinčiųjų susivieni- 
jimai savo religiniams poreikiams bendrai tenkinti ir kad jos 
negali vykdyti tų funkcijų, kurios yra valstybinių įstaigų arba 
visuomeninių organizacijų kompetencijoje, kaip antai — liau
dies švietimas, kultūrinė masinė veikla, spręsti piliečių sociali
nio aprūpinimo ir kitų klausimų, nes šių funkcijų objektas 
yra visi piliečiai, nepriklausomai nuo jų požiūrio į religiją 
ir ateizmu.

Pagal kultų įstatymus, vienintelė kulto tarno (kunigo, šventi
ko, mulos, presbiterio, rabino ir t. t.) funkcija yra religinių 
apeigų ir kitų kulto ceremonijų atlikimas, tenkinant tikinčiųjų 
religinius poreikius. Tų poreikių struktūra yra tradiciškai su
siklosčiusi. Pavyzdžiui, katalikybėje eilinio tikinčiojo religinių7 
poreikių kompleksą sudaro bažnyčios lankymas ir atitin
kamų apeigų — mišių klausymas, išpažinties, moterystės, krikš
to ir ligonių patepimo sakramentų, religinių laidotuvių apeigų 
atlikimas. Jokia kita veikla neįeina į kulto tamo funkciją.

Kadangi bažnyčia atskirta nuo valstybės, todėl ji neprivalo 
ne kulto priemonėmis (t. y. priemonėmis, nesusijusiomis su ti
kinčiųjų religinių poreikių tenkinimu), kaip nors kitaip skatinti 

tikinčiųjų religinius poreikius ir aktyvinti jų religinį gyvenimą. Su 
tikinčiųjų religinių poreikių tenkinimu neturi nieko bendro 
dvasininko labdarybinė veikla: ekskursijų, poilsio vakarų orga
nizavimas, bibliotekų, skaityklų bei muziejų steigimas, nepil
namečių organizuotas religinis mokymas.

' Šie apribojimai, būtini visų piliečių sąžinės laisvei užtik
rinti, šokiruoja Vakarų. klerikalinę reakciją ir jos įtaigojamus 
klerikalinius ekstremistus. Jie reiškia pretenzijas, iš kurių aiškiai 
matyti tikrieji klerikalinio ekstremizmo tikslai — manipuliuo
ti tikinčiųjų religiniais jausmais bei įsitikinimais, ugdyti ir stip
rinti tarp jų nepasitikėjimą socialistine santvarka.

„Kur teisė skleisti savo tikėjimą žodžiu ir raštu? Kur spau
dos, radijo ir televizijos laisvė?" — šaukia klerikaliniai ekstre
mistai.

Konstitucija garantuoja mūsų šalies piliečiams teisę „prakti
kuoti religinius kultus". Tai ir yra tikėjimo skleidimas visų kon
fesijų maldos namuose, rengiant pamaldas su religinėmis apei
gomis ir ceremonijomis, laisvai sakant pamokslus, klausant iš
pažinčių ir t. t.

Religiniai susivienijimai taip pat turi teisę steigti specialias 
dvasines mokyklas, leisti religinę literatūrą, gaminti kulto reik
menis. Lietuvos katalikų bažnyčios vadovybė; parengė nema
ža bažnytinės literatūros, kuri buvo išspausdinta valstybinėse 
spaustuvėse. Tai Vatikano II susirinkimo dokumentų rinkinys, 
„Liturginis apeigynas", maldaknygės tikintiesiems „Liturginis 
maldynas" ir „Visada su Dievu"', „Naujasis testamentas'', 
„Psalmynas", katekizmas. „Mūsų . tikėjimas šviesa", naujasis 
mišiolas ir kita/ literatūra, reikalinga tikinčiųjų religiniams po
reikiams tenkinti.

Atitinkamą religinę literatūrą leidža ir kitų respublikoje vei
kiančių konfesijų centrai.

Taigi, tikėjimas skleidžiamas ir žodžiu, ir raštu. Kaip rodo 
praktika, klerikaliniai ekstremistai norėtų tokios „religinės pro
pagandos", kuri prieštarautų socialistinės visuomenės intere
sams. t

Klerikalų reikalavimas, kad tinkintieji turėtų „savo" masinės 
komunikacijos priemones, atspindi jų siekimą skaldyti socia
listinę visuomenę pagal religinį principą, užsklęsti tikinčiuosius 
siaurame religinio1 gyvenimo rate.

Tikro kolektyvizmo ir draugiškumo aplinka, dorovinis so
cialistinės visuomenės sveikumas ir kiti socialistinio gyvenimo 
būdo bruožai išugdė ir ateistams, ir tikintiesiems tarybiniams 
piliečiams daugelį bendrų dvasinių poreikių: mokslo žinių 
troškimą, norą įsisavinti pažangaus meno ir ^literatūros lobius, 
siekimą ugdyti geriausias žmogaus savybes — principingumą, 
sąžiningumą, teisingumą. Siems poreikiams tenkinti ir tarnauja 
socialistinės valstybės kultūros ir švietimo įstaigų, visuomeninių 
draugijų organizuojama kultūros švietimo veikla, kultūriniai ma
siniai renginiai, festivaliai, tradicinėmis tampančios pilietinės, 
darbo šventės. Praktika rodo, kad šiuose renginiuose vis ak
tyviau ir masiškiau dalyvauja absoliuti gyventojų dauguma, ne
priklausomai nuo Jų pažiūrų į religiją ir ateizmą. O tai nepa
tinka klerikaliniams ekstremistams.

Ir dar vienas klerikalinio „spaudos laisvės" traktavimo as
pektas. Klerikalai triukšmavo ir tebetriukšmauja, kad Lietuvos 
katalikų bažnyčia neturi savo spaudos organo. Bet štai, bažny
čios vadovams pareiškus pageidavimą leisti iliustruotą leidinį, 
kuris nušviestų religinį gyvenimą krašte, klerikaliniai ekstremis
tai stojo piestu prieš šį sumanymą.

Kodėl? Toks leidinys girdi nebūsiąs „dievo įkvėptas", nes 
jame, pasak lietuvių klerikalų Čikagoje leidžiamo „Draugo", 
nebūsią rašoma, „kaip Lietuvoje dusinama bažnyčia", kaip 
„kenčia tikintieji inteligentai", nebūsią nuotraukų, vaizduojan
čių, „kaip daugelyje Lietuvos vietų riogso sugriautų bažnyčių 
griuvėsiai", „kaip nuo vaikų kaklų mokytojai nutraukią medali- 
kėlius ir kryželius". 1 ... /

Klerikaliniai ekstremistai reikalauja „peržiūrėti dabar galio
jančius religinių susivienijimų nuostatus", nes jie, girdi, nesi
deriną su Kristaus evangelija ir katalikų bažnyčios kanonais.

Pirma, ką bendra turi tarybiniai religinių kultų įstatymai su 
evangelijų mitais, kaip dievo sūnus įsikūnijęs žmoguje, ken
tėjęs ir miręs ant kryžiaus, atpirkęs pirmąją nuodėmę ir t. t.

Antra, nė mažiausio pagrindo neturi ir tai klerikalų aiškini
mas, kad jie negalį paklusti tarybiniams įstatymams, nes šie 
prieštaraują bažnytinei teisei. 1

Nėra pasaulyje valstybės, kuri abejingai žiūrėtų, kaip pa
žeidinėjami jos įstatymai. Kuri pasaulio valstybė yra išleidusi

Vilniaus senamiesčio širdyje

Nuotraukoje: Rekonstruoto 
ninku Kvartalo fragmentas.

Degto molio duobenėliai, 
margais raštais padabinti 
ąsočiai ir puodynės rikiuojasi 
ant lentynų mažuose skliau
tuose kambarėliuose. Tačiau 
tai ne puodžiaus dirbtuvė, o 
keramikos parduotuvė, įsi
kūrusi Vilniaus senamiesty
je, Rūdninkų kvartale. Čia 
nuo slogių amžių dulkių nu
valyti paskutiniai namai — 
po restauracijos naujomis 
spalvomis sužėrėjo unikalus 
Tarybų Lietuvos sostinės 
kampelis pačioje senamiesčio 
širdyje.

Ši miesto dalis formavosi 
XV amžiuje prie Rotušės 
aikštės ir judraus Rūdninkų 
kelio. Gyveno čia tik žymiau
si miestelėnai — burmistrai, 
dvasininkai iždininkai. Ka-; 
dangi Rotušės aikštė iki XIX 
amžiaus buvo svarbiausia 

iniėsto turgavietė, prie jos 
steigėsi įvairios krautuvėlės, 
karčemos, užvažiuojamieji 
namai. Amžiams bėgant, dėl 
karų, gaisrų daug kartų na
mai buvo perstatomi, keitėsi 
jų architektūra.

Ir tik dabar, XX amžiaus 
pabaigoje, pirmą kartą 
kompleksiškai rekonstruota 
tokia didelė Vilniaus sena
miesčio teritorija. Remda
miesi istorine medžiaga, mū
sų krašte bei užsienio šalyse 
sukauptu patyrimu, archi
tektai restauratoriai pasi
stengė išsaugoti tai, kas pa
statuose vertinga, pritaikyti 
juos šių dienų reikmėms. 
Atrasti gotikiniai skliautuotu 
rūsiai dabar virto jaukiomis 
kavinukėmis ir parduotuvė- 
medžio, metalo, keramikos 
dirbiniai. O buvusiuse Ogins
kių rūmuose įsikūrė Jaunimo 
ir “Lėlės” teatrai.

prie to vairo

progresyvę Roosevelto administraciją, įkurdami taip vadi
namą Naująją Dalybą, susiorganizuodami į galingas indus
trines unijas, išsikovodami daug svarbių ekonominių kon
cesijų.

Istorija pasikartos, bet ji nesikartoja savaime. Tik apie 
dešimt mėnesių liko iki prezidentinių rinkimų. Mes 
nežinome, ar ta didžiulė pakaita taip greit gali įvykti. Bet 
reikia darbuotis, kad rinkimai būtų bent pradžia to 
posūkio, kuris taip desperatiškai mūsų šaliai reikalingas.

Vilniaus senamiesčio Rūd-
Kęstučio Jankausko nuotr.

Gyventojai, sugrįžę į kvar
talą po remonto, rado čia 
daugiau erdvės, saulės, žalu
mynų, patogius butus. At
kurti tradiciniai rausvų čer
pių stogai, laiptinės, sustip
rinti namų perdepginiai. Iš-! 
saugant pagrindinių — Rūd
ninkų, Arklių gatvių kontū
rus, buvo nugriauti istoriniu 
požiūriu nevertingi pastatai, 
sutvarkyti ir išgrįsti jaukūs 
kiemeliai. Dabar juose įreng
tos vaikų žaidimų aikštelės.

Statybos darbus atliko vi
soje šalyje garsėjantys senų
jų namų “gydytojai” — Vil
niaus miesto statybos ir re
monto meistrai, kuriems tal
kino prityrę restauratoriai. 
Daug išmonės jiems teko 
parodyti, pavyzdžiui, atku
riant freskas ir įmantrius 
lubų lipdinius, kurie am
žiams bėgant buvo užtinkuo
ti ar net visiškai sunaikinti. 
O nagingi mūrininkai pakeitė 
langų kontūrus ir atstatė 
viduramžiams būdingas ar
kas. Šį sykį įprasta darbų 
technika negalėjo pagelbėti 
remontininkams. Mat ankš
tose senojo miesto gatvelėse 
net kranui nėra kur apsisuk
ti .. . Todėl teko sukurti ir 
pagaminti originalius pakel- 
tuvus vietoj galiūnų kranų, 
kitą senamiesčio remontui 
reikalingą “juvelyrišką” 
techniką.

. . . Laukia savo eilės kiti 
senieji Vilniaus kvartalai. 
Kol kas čia viešpatauja ar
cheologai, tačiau netrukus 
jie užleis vietą meistrams, 
kurie grąžins buvusį grožį 
dar ne vienam unikaliam 
žilos praeities paminklui.

Gražina Liukaitytė

įstatymų atskirai tikintiems ir atskirai netikintiems? Tarybiniai 
įstatymai taip pat yra bendri visiems piliečiams — ir tikintie
siems, ir netikintiesiems.

Klerikaliniai ekstremistai mistifikuoja kanonus, t. y. katalikų 
bažnyčios įstatymus, reglamentuojančius dvasininkų veiklą bei 
tikinčiųjų religinį gyvenimą. Iki 1983 m. veikė 1917 m. popie
žiaus patvirtinta^ „Codex iuris canonici" („Kanonų teisės ko
deksas"). Natūralu, kad tame kodekse, turėjusiame 2414 kano
nų, atsispindėjo tuometinė katalikybės padėtis pasaulyje.

Vatikano II susirinkimui nutarus, 20 metų dirbo speciali ko
misija ir parengė naują kodeksą, kuris ne tik gerokai mažesnis 
(1752 kanonai), bet ir lankstesnis, labiau pritaikytas šiuolaiki
nėms bažnyčios veiklos sąlygoms.

Antai senajame kodekse buvo 37 atvejai, kai tikintieji galė
davo užsitarnauti automatišką ekskomuniką, o naujame — tik 
6, iš jų tik 3 taikomi eiliniams tikintiesiems.

Būdinga, kad į kodeksą, kurio pagrindą sudaro popiežių de
kretai ir visuotinių bažnyčios susirinkimų nutarimai, neįtraukta 
1949 m. Pijaus XII paskelbta, 1959 m. Jono XXIII pakartota 
visų komunistų ir juos remiančių ekskomunika.

Bažnyčios kanonų priešpastatymas tarybiniams įstatymams ir 
socialistinio gyvenimo būdo principams — dar vienas klastin
gas klerikalinių ekstremistų žingsnis klaidinti tikinčiuosius.

„Jeigu Tarybų Lietuvoje yra religinė laisvė, tai kodėl tikin
tieji, išdrįsę ginti savo tikėjimą, atsidūrė už grotų, tarsi būtų 
didžiausi nusikaltėliai?" į— šaukia klerikaliniai ekstremistai.

Pirmiausia, jiems tenka priminti, jog absoliuti dauguma ti
kinčiųjų nemato jokio reikalo „ginti savo tikėjimo", nes niekas 
jo nevaržo.

Antra, pagal socialistinės demokratijos principus, tos ar ki
tos piliečio pažiūros bei įsitikinimai yra jo asmeninis reikalas. 
Mūsų šalyje nedraudžiama „kitaip manyti", kritiškai vertinti 
tuos ar kitus visuomeninio gyvenimo aspektus. Tačiau negalima 
laikyti „asmeniniu reikalu", kai „kitaip manantis" ekstremistas 
savo antipatijas socialistinei santvarkai ima maskuoti „tikėji
mo gynimo" iškaba ir, ja prisidengęs, siekia ardyti tarybinių 
žmonių — ir tikinčių, ir netikinčių — socialinę politinę vieny
bę.

Taigi, ne tik nepagrįsti, bet ir reakcingi yra klerikalinių eks
tremistų reikalavimai išplėsti kulto tarnų ir religinių bendruo
menių veiklos ribas. Šie reikalavimai anaiptol nėra susiję su 
tikinčiųjų religinių poreikių tenkinimu. Jų tikslas — nereligi
nėmis priemonėmis stiprinti bažnyčios pozicijas, o klerikalinį 
ekstremizmą maskuoti tariamu „tikėjimo laisvės" gynimu.

Jonas
GENYS

Sausio 10 dieną, eidamas 
90-uosius metus, mirė res
publikinės reikšmės persona
linis pensininkas, TSKP na
rys nuo 1944 metų, revo
liucinio judėjimo ir Pilietinio 
karo dalyvis Jonas Genys.

J. Genys gimė 1894 metų 
gegužės 12 d. Kupiškio rajo
no Pagilės kaime, neturtin
gų valstiečių šeimoje. 1912 
metais išvyko į Maskvą, kur 
dirbo darbininku, aktyviai 
dalyvavo Didžiojoje Spalio 
socialistinėje revoliucijoje. 
Nuo 1918 metų vasario me
nesio kovojo Raudonosios 
Armijos Maskvos 56-ojo pul
ko gretose. Tų pačių metų 
spalio mėnesį grįžo į Lietu
vą ir aktyviai įsijungė į dar
bą kuriant Tarybų valdžią 
Kupiškyje bei jo apylinkėse. 
Buvo išrinktas Salamiesčio 
valsčiaus vykdomojo komi
teto pirmininku. Nuo 1919 
metų sausio mėnesio drauge 
su žymiu revoliucionieriumi 
Vladu Rekašiumi dirbo Ku
piškio apskrities vykdomaja
me komitete. 1919 metų va
saryje kaip delegatas nuo 
’Salamiesčio valsčiaus daly
vavo Lietuvos darbininkų, 
bežemių, mažažemių ir rau
donarmiečių atstovų Tarybų 
pirmajame suvažiavime.

1919 metų vasarą, nuslo
pinus Tarybų valdžią Lietu
voje. išvyko j Tarybų Rusiją 
ir nuo tų pačių metų liepos 
iki 1920 metų rugpjūčio Rau
donosios Armijos dalinių su
dėtyje dalyvavo mūšiuose 
prieš užsienio interventus.

Vėliau J. Genys dirbo Za- 
k porožės miesto kariniame 

komisariate, o nuo 1923 me
tų iki 1944 metų — šalies 
valstybinių dirbo taupomųjų 
kasų įstaigose.

1944 metų spalio mėnesį, 
išvadavus Tarybų Lietuvą iš 
hitlerinių okupantų, J. Genys 
buvo nukreiptas dirbti TSRS 
valstybinių darbo taupomųjų 
kasų Lietuvos respublikinės 
valdybos viršininku. 1945— 
1947 metais jis buvo Lietu
vos TSR finansų ministro pa
vaduotojas, o nuo 1947 metų 
iki 1960 metų — vėl TSRS 
valstybinių darbo taupomųjų 
kasų Lietuvos respublikinės 
valdybos viršininkas. Nuo 
1960 metų pensijoje.
•Už ilgametį, sąžiningą dar

bą ir aktyvų dalyvavimą re
voliuciniame judėjime bei Pi
lietiniame kare J. Genys ap
dovanotas Lenino, dviem 
Darbo raudonosios vėliavos, 
Raudonosios žvaigždės, „Gar
bės ženklo" ordinais, pen
kiais medaliais.

Šviesus Jono Genio atmi
nimas visada, išliks mūsų šir
dyse.

Grupė draugų

Laiškai
GERBIAMA REDAKTORE,

Perskaitęs gautą “Laisvę”, 
duodu skaityti draugams, te- 
me tarpe ir literatui A. 
Degučiui. Jis labai domisi 
laikraščiu. Paskatinau, kad 
ką nors parašytų “Laisvei”. 
Ir štai man įdavė recenziją 
apie neseniai pasirodžiusią 
knygutę “Mintys minta min
timis”. Skaitytojai ją iš kny
gynų išgaudė per vieną die
ną. Joje atspausdinti aforiz
mai. Tokie žanro leidiniai 
mūsuose labai mėgstami, nes 
per trumpesnį laiką daugiau
siai išminties pasisemi, ko ir 
siekia žmonės šiame nepa
prasto skubėjimo amžiuje. 
Jeigu Tamstas domintų, ga
lėčiau atsiųsti rinkinį.

Dėkoju už “Laisvę” kurią, 
kaip senas bendradarbis, re
guliariai gaunu iš Jūsų. Ti
kiuosi, jog ją ir toliau sulauk
siu, o aš, savo ruožtu, ir 
toliau rašysiu laikraščiui.

Su gilia pagarba,
Bronius Jauniškis

Vilnius
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Miestas saugo gamtą TARYBŲ LIETUVOJE

Nuotraukoje: Vilniaus senamiestis žiema.

Gamtos apsaugai Tarybų 
Lietuvos sostinėje kasmet 
skiriama keliolika milijonų 
rublių. Už šias lėšas daugelis 
fabrikų, kurie teršė atmosfe
rą, iškelti už miesto ribų į 
naujai sukurtą pramoninį ra
joną. Visos Vilniuje esančios 
įmonės įsigijo patikimus oro 
valytuvus, švariau darbuoja
si transportas. Miesto centre 
rečiau beišvysi autobusus — 
juos sparčiai keičia troleibu
sai. Gausu gatvėse ir bedū
miu kuru-gamtinėmis dujo
mis varomų mašinų. O 
neužilgo čia pasirodys ir pir
mieji keleivių pervežimui 
skirti elektromobiliai. Daug 
naudos duoda transporto eis
mo tobulinimas. Baigiamas 
įrengti Vilniaus apvažiavi
mas. Pradėjus jam veikti, 
miestą lenks visi pravažiuo
jantys automobiliai. Kai ku
rios sostinės gatvės tiesia
mos.po . . . žeme. Naujųjų 
Vilniaus gyvenamųjų rajo
nų — Šeškinės, Justiniškių, 
Viršuliškių projektuotojai 
pasistengė, kad juose nebūtų 
judrių automagistralių.

Lengviau “kvėpuoti” Vil
niui padeda iš visų pusių jį 
juosiantys didžiuliai, gražūs 
pušynai, miesto parkai, 
skverai, gėlynai. Tūkstančiai 
savo miestą mylinčių vilnie
čių pavasarį ir rudenį talki
ninkauja sodinant medžius, 
krūmus. Juos, kaip ir įvai-

Kultūros rūmai Kupiškyje
Mieste prie Kupos upės 

atidaryti nauji kultūros rū
mai. Juose — 400 vietų 
žiūrovų, taip pat šokių salės, 
daugybė kabinetų su užra
šais — “Dramos studija”, 
“Dailės studija”, , “Choreo
grafijos salė”, “Choro studi
ja” — visų nė neišvardy
si .. .

Originalius rūmus supro
jektavo kaunietis architektas 
R. Kamaitis, vitražus lietu
vių liaudies tautosakos moty
vais padarė dailininkė E. 
Valiūtė, o dailininkai kerami
kai A. Ličkutė ir A. Laucius, 
beje, pats kilme kupiškėnas, 
sukūrė vazas ir keramikinį 
pano, dailininkas K. Simano- 
nis — sietyną ir šviestuvus. 
Na, o pasistatė rūmus patys 
kupiškėnai. Valstybei jie kai
navo gerokai daugiau kaip 
miliioną rublių.

Labai jau reikėjo kupiškė
nams didelių ir puošnių rū
mų. Juk niekur kitur Lietu
voje nėra etnografinio liau
dies teatro su garsiom “Se
novinėm kupiškėnų vestu
vėm”, suvaidintom jau dau
giau kaip 500 kartų. Šio 
kolektyvo garbės narys yra 
Lietuvos TSR liaudies rašy
tojas, Kupiškio rajono gar
bės pilietis Juozas Baltušis. 
Garsus taip pat rajoninių 
kultūros namų medicinos 
darbuotojų moterų choras, 
plačiai apylinkėje žinomi dū- 
dormi, šokėjai ir kaimo kape
los /nuzikantai!

Į rūmų atidarymo iškilmes

M. Baranausko nuotrauka

delį. O kad tai 
dai moka, rodo 
'orajono, sken-

ojasi ir per patį 
ingiuojančiomis

enys būtų šva
rūs; gamyklos 
lingus valymo 
įgal mokslinin- 
projektus van-

riaušių rūšių gėles, kitus 
augalus tiekia priemiestinis 
sodininkystėš tarybinis ūkis.

Labai atsargiai su žaliuoju 
Vilniaus “drabužiu” elgiasi 
statybininkai Statydami na
mus, jie stengiasi išsaugoti 
kiekvieną me 
daryti jie pui 
Lazdynų mik 
dinčio žalumynuose, pavyz
dys.

Nuolat žaliuojantis senasis 
Vilnius didžiu 
jo centrą v 
Neries ir VĮilnios upėmis. 
Kad jųevand 
rūs ir skaič 
pasistatė ga 
įrenginius, p 
kų sukurtus 
duo gamyboje naudojamas 
po keletą ka*tų. Prie upių, 
tvenkinių, Žaliųjų ir Antavi
lių ežerų, kirie tyvuliuoja 
prie pat gyvenamųjų rajonų, 
įrengta daug 
dyklių, papli 
viečių.

Vilniuje su 
saugojimo p 
didelį susidomėjimą tiek Ta
rybų Sąjungoje, tiek kitose 
šalyse. Respublikos sostinėje 
reguliariai organizuojami 
tarptautiniai simpoziumai, 
seminarai, vilniečiai — aplin
kos apsaugos specialistai ne
retai kviečiami svetur skai
tyti paskaitų 
tyrimu.

patogių mau- 
dimių, poilsia-

cauptas gamtos 
atyrimas kelia

, pasidalyti pa- 
Vy tautas Žemaitis

suvažiavo d0ug svečių *— 
rajono garbės piliečiai — 
LTSR Mokslų Akademijos 
prezidentas, Socialistinio 
Darbo Didvyris, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas Juozas Matulis ir 
“Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas, respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas, dimisijos artilerijos ge
nerolas majoras Pranas Pe
tronis, Lietuvos TSR liau
dies artistė Galina Jackevi- 
čiūtė-Preikšienė, respublikos 
kultūros ministras Jonas 
Bielinis, ministro pavaduoto
jas Jonas Glemža, kilęs taip 
pat nuo Kupiškio, kiti žinomi 
respublikos žmonės.

Po gražių kalbų ir palinkė
jimų Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko universiteto dainų 
ir šokių liaudies ansamblis 
surengė įspūdingą koncertą.

Prieš ateidami į naujuosius 
rūmus, saviveiklininkai dai
nomis ir šokiais su senaisiais 
atsisveikino. Raktą nuo se
nųjų kultūros namų bibliote
kos darbuotojams įteikė, ku
rie nuo šiol čia šeimininkau
ja. Greitai iš šių namų į 
rekonstruotą ir išplėstą pa
statą išsikels ir Kraštotyros 
muziejus.

Ateityje ties naujaisiais 
kultūros rūmais Kūpą už
tvenks, jos vandenį pakels, 
tiltą naujais, Vilniuje paga
mintais' šviestuvais papuoš. 
Žiūrėsi ir neatsigėrėsi šiuo 
miesto kampeliu.

Antanas Salys

Pašaipa yra galingas ginklas prieš viso
kias negeroves. Kaip mūsų skaitytojai jau 
žino, tas ginklas Lietuvos spaudoje dažnai 
naudojamas prieš visokiausios rūšies sava
naudžius, apsileidėlius, nepaisančius visuo
meninės gerovės žmones. Tokiais raštais 
ypatingai pasižymi humoristinis žurnalas 
“Šluota”. Čia paduodame P. Daugvilos ir C. 
Valatkos raportažą apie Švenčionių kepyk
lą ... .

— Kuriems galams jūs žHiek duonos gabenatės 
ii Vilniaus? — klausiame Švenčionių autobusų sto
tyje moteriškę, kuri su kepalais iislpuhisia rezgi, 
ne Ir pusmaišiu vargais negalais iSsirlta iš sosti
nės atbildėjusio autobuso. 4

— Todėl, kad ana mūsiSkėvietinė negardi,
— atšauna toji. — Negali riekės atpjauti. Tik plu
ta. Ir plona kaip sūris. Kol šviežia — viduje taip 
lipni, kad nors švilpukų iš jos lipdyk.

— O po dienos jų galt vietoj ragažės plrtin 
neštis, — priduria kitas, taipogi vilniškę duonų 
nešinas švenčioniškis.

— Ko tu, dledok, prie tos mūsų duonutės pri
kibai! — malSina įsismarkavusį šnekorių kita mo
teriškė. — Teisybė, mūsiškei prie Vilniaus ar 
Utenos nesilygint. Ana — mūsiškė, teisybę pa
sakius, kažin ko sprangi. Bet užtat Ir skalsesnė.

Diedokas nesutinka:
— Kokių duonų ėdi, tokių giesmę giedi. Mū

siškės net gera kiaulė neės...
Sakoma, dėl skonio nesiginčijama. Dėl kiaulės

— juo labiau. Tad paliekam besiginčijančius. Ta
čiau su diedoko teigimu nenorim sutikti. Juo la
biau, kad vienoje IS mudviejų kišenių guli vie
nos Švenčionių duonos kombinato darbuotojos 
suklusti Ir suglumti spiriantis ? laiškas Respubliki
niam liaudies kontrolės komitetui, šit kas rašoma 
jame:

„...Reikia kažkaip tai sumažinti duonos grobs
tymų. Mūsų kombinate labai daug išvagiama 
duonos miltų, duonos tešlos, cukraus, margari
no, razinų. Mūsų 64 žmonės. Aš seniai dirbu ke
pykloje. Pati esu taipogi ne šventa. Darbas.sun. 
kus. Bet daugiau trijų keturių kepaliukų per pa
mainų neimu. Man gana. Kasmet duona užaugi
nu 3—4 bekonus ir buliukų. Todėl imu mažai. O 
dauguma tempia labai daug, iki 20 kepalų ir da
ro 4—5 reisus per pamainų. Man gėda už mūsų 
duonų ir batonus. Jie neskanūs, sausi, nes prie
dai Išvogti..

Centrinėje Švenčionių parduotuvėje nusiperka- 
me kepaliukų vietinės „Nemuno44 duonos ir čia 
pat centriniame skvere jų degustuojame.

Duona kaip duona. Oal kiek sausesnė už „Pa
langos44, kiek sprangesnė už „Kauno44, tačiau 
skonis savitas ir įsimenantis. Po to pasidomime 
galimomis duonos grobstymo sąlygomis.

Pirmų sutiktų praeivį klausiame, kaip patekti į 
duonos kombinatų, šis aiškina:

— Jei norite'arčiau, eikite pro šitų kiemų ir so
dų, jei norite nekristi | akis, galite ir pro auto- 
bazės tvoros skyles patekti, o iei viešai — eiki
te aplink pro buvusius pagrindinius vartus.

Apeiname didžiulę trijų, Rajkoopsųjungos įmo
nių — duonos kombinato, prekybinės bazės ir 
autoįmonės teritorijų, besivienijančių už bendro 
mūrinio, lentinio bei tinklinio aptvaro, kuriame 
priskaičiuojame net vienuolika angų, landų bei 
spragų.

Ir štai pagrindinis įvažiavimas. Apmusijusiais

langais kontrolinė būdelė su spyna šiapus durų. 
Vietoj vartų — silikatinių plytų griuvenos. Jose 
kaktomūšials susiduriam su moteriške, pasižaboju
sių naščius dviem tešlos kupinais kibirais.

— Kur nešate šitų pusfabrikatį! — teiraujamės.
— Nesipainioki! po kojom, pusdurniai! Ba kai 

vošiu su kriuku tai žinosit...
— Ar pasilaiko jūsų kombinate grobstymo at

vejų! — teiraujamės laikinai einančių kombinato 
direktoriaus pareigas I. Rimašienę.

—- šito nepasakyčiau... Bent mums nežinoma, 
— atsargiai aiškina ji.

Neneigiame, nors mes jau žinome, jog ir jai 
žinoma, kad tik kų rajono VRS darbuotojai tvo
ros landoje sulaikė kombinato darbuotojų A. Bie- 
linskienę su duonos bei batonų lauknešėliu, kad 
kepėja M. Cernlch tik kų pasiekė savotiškų sa
vaitės rekordų, „vienu reisu44 pamėginusi Išnešti 
vienuolika kepalų juodos ir keturis kepaliukus 
baltos duonos bei 3 kg 100 g sauso pieno, kad... 
Ir t. t. ir pan.

Po to išgirstame iš pašnekovės dar vienų abe
jotinų naujienų: esu duonos kombinatų kaip ir 
čia pat esančias likusias rajkoopsųjungos įmo
nes — auto bei prekybines bazes — saugo neži
nybinės apsaugos sargai...

O mums jau žinoma, kad nežinybinė apsauga 
su duonos kombinatu nėra ir niekad nebuvo su
dariusi jokios sutarties ir jos nesudarys Iki tol, 
kol nebus sutvarkytos apie jį esančios tvoros bei 
vartai...

.. .Sklaidome taip vadinamus „miltų, pusfabri
kačių ir gatavos produkcijos analizių rezultatų 
žurnalus.44 Kaip teigia I. Rimašienė, „miltų drėg
numo analizė daroma tik gavus miltus, o leidžiant 
juos į gamybų, analizė nebedaroma.44

Pažiūrėkime, kokias tai gali turėti pasekmes. 
Pavyzdžiui, šių metų rugpjūčio mėnesio 18 d. 
„miltų analizių rezultatų žurnale44 skaitome pas
kutinį įrašų, jog paskutinį karių kombinatas mil
tų siuntų gavo rugpjūčio 10 d., o rugpjūčio 11d. 
padaryta jų analizė — nustatytas drėgnumas 13,2 
proc., nors, kaip savo akimis matėme, ir, jeigu ti
kėsime žurnalu, rugpjūčio 18-ųjų tie patys mil
tai buvo tebevežami į kombinatų iš Švenčionėlių 
geležinkelio stoties, tebelaikant, jog jų drėgnu
mas liko tas pats. Galima tik spėlioti, ko vertos 
tokios analizės avansu, septyniom dienom į prie- • 
kį.

Klausiame kombinato tešlininkų:
— Kaip jūs praktiškai apskaičiuojate, kiek mai- 

šyklėn berti miltų, pilti vandens ir dėti kitų prie
dui

— Duona ne marti — suvalgysi ir nebėr, — 
vienprasmiškai nusijuokia šie.

Kasdien, per tris darbo pamainas, Švenčionių 
duonos kombinatas iškepa 12—13 tonų duonos—\ 
pyrago gaminių. Jie neužsiguli. Kombinate nei \ 
trūkumų, nei pertekliaus taipogi nepastebima. O 
švenčioniškiai tvirtina, jog jų duonutė kaskart 
tampa vis svaresnė, o kepaliukai kažkodėl 
vis labiau gūžiasi, jog dalis kombinato darbuotojų 
vis dažniau šiapus tvoros sutinkami su įtartinais 
nešuliais...

Galima visu tuo tikėti ir abejoti. Kaip, beje, ir 
duonos ar miltų „analizių rezultatų žurnalais44. 
Mat, jie gali būti kaip Ir bet kuri disertacija ra
šomi dvejopai: geresniam visų labui ir vien sa
vo* materialinei padėčiai pagerinti. Pastarasis at
vejis nenoromis peršasi pasklaidžius tuos žurna
lus ir, beje, paskanavus švenčioniškės duonos...

Tikėkimės, kad galų gale jos kokybės ištakomis 
pasidomės ir tie, kuriems privalu analizuoti kitų 
analizes...

BAŽNYČIŲ TARYBŲ LIETUVOJE 
VADOVŲ PAREIŠKIMAS

Katalikų, stačiatikių, pro- 
testanfiL sentikių bažnyčių 
Tarybų Lietuvoje vadovai ti
kinčiųjų vardu kreipėsi į vi
sus geros valios žmones, į 
viso pasaulio tikinčiuosius, 
valstybių vadovus, politikus, 
ragindami aktyviai dalyvauti 
kovoje už taiką ir nusiginkla
vimą, apvalyti mūsų žemę 
nuo branduolinio maro ir 
visas lėšas, šiuo metu skiria
mas ginklavimuisi, panaudoti 
žmonijos gerovei.

Didžiulį nerimą, nurodoma 
pareiškime, kelia įvairios 
branduolinio karo doktrinos 
ir naujų raketų dislokavi
mas. Brandulinės beprotybė 
gresia visai gyvybei, žmoni
jos istorijai ir kultūrai. O 
branduolinis karas, jei jis 
kiltų, baigtųsi visuotine ka
tastrofa.

Mes laikome branduolinį 
karą sunkiausiu nusikaltimu 
prieš Visagalį Sutvėrėją ir 
Atpirkėją ir visą žmoniją. 
Žmogus yra pašauktas gy
venti pilnavertį, dorą gyve
nimą, puoselėti dvasines ver
tybes, tobulinti savo buities 
materialines sąlygas, grįsti 
santykius su kitais žmonėmis 
ir tautomis meilės ir teisin
gumo principais.

Toliau pareiškime sakoma:;
“Atsižvelgdami į popie

žiaus Jono Povilo II, Mask-į 
vos ir viso^ Rusijos patriar-į 
cho Pimeno, Pasaulinės baž
nyčių tarybos taikos iniciaty
vas, mes ne tik visose pamal
dose meldžiamės už taiką, 
bet raginame šeimas, tautas 
ir valstybes gyventi taikoje, 
vienybėje ir meilėje, smer
kiame bet kokį rengimąsi 
karui ir kviečiame visus mal
da ir darbu prisidėti prie 

taikos sustiprinimo visame 
pasaulyje. Taika ir teisingu
mas turi tapti visų ir kiek
vieno žmogaus rūpesčiu. Gy
vybės vardan žmonija turi 
susivienyti ir siekti, kad at
sakingi už valstybių ir tautų 
likimus šiandien blaiviai ir 
objektyviai įvertintų susida
riusią padėtį, atsisakytų he
gemonijos ir agresijos politi
kos, suteikdami visoms pa
saulio tautoms viltį gyventi 
taikoje ir ramybėje”.

Bažnyčių vadovų pareiški
mą pasirašė:

Kauno - arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaš
talinis administratorius, 
Vyskupų konferencijos pir
mininkas vyskupas Liudas 
Povilonis, Kaišiadorių vys
kupijos apaštalinis adminis

Pagal architekto Juozo Baltrūno projektą Klaipėdoje 
pastatytas modernus geležinkelio stoties rūmų priestatas. 
Čia įrengtos bilietų kasos, erdvi salė keleiviams, bufetas, 
tarnybinės ir bagažo saugojimo patalpos.
Klaipėdos geležinkelio stoties rūmai.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

tratorius vyskupas Vincas 
Sladkevičius, Telšių vyskupi
jos ir Klaipėdos prelatūros 
apaštalinis administratorius 
vyskupas Antanas Vaičius, 
Panevėžio vyskupijos valdy
tojas prelatas Kazimieras 
Dulksnys, Vilniaus arkivys
kupijos valdytojas kunigas 
Algirdas Gutauskas, Stačia
tikių bažnyčios Vilniaus ir 
Lietuvos vyskupijos valdyto
jas arkivyskupas Viktorinas, 
Sentikių bažnyčios Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Ivanas Jegorovas, Evangeli
kų-liuteronų bažnyčios kon- 
sisterijos pirmininkas vysku
pas Jonas Kalvanas, Kauno 
tarpdiecezinės kunigų semi
narijos rektorius profesorius 
daktaras Viktoras Butkus.

ELTA

Ignalinos atominė elektrinė. 
T

PRADĖJO VEIKTI 
IGNALINOS ATOMINĖ 
ELEKTRINĖ

Naujųjų metų išvakarėse 
paleistas pirmasis Ignalinos 
atominės elektrinės blokas, 
kurio galingumas — pusan
tro milijono kilovatų.

Ignalinos atominė elektri
nė pratęsė prieš trisdešimt 
metų pradėtą spartaus Tary
bų Lietuvos energetikos vys
tymo programą. Jos pradi
ninkė buvo čia pat, prie 
Drūkšių ežero, iškilusi nedi
delė “Tautų draugystės” hid
roelektrinė, kurią statė trijų 
broliškų respublikų — Lietu
vos, Latvijos ir Baltarusijos 
pasiuntiniai. Kiek vėliau, 
įgyvendinant seną lietuvių 
tautos svajonę, kad elektrą 
gamintų žilasis Nemunas, 
buvo pastatyta Kauno hid
roelektrinė, pradėjo veikti 
galinga Elektrėnų V. Lenino 
elektrinė. Ir štai dabar ri- 
kiuotėn stojo viena didžiau
sių Tarybų Sąjungoje Ignali
nos atominė elektrinė. Šim
tai Tarybų šalies įmonių ir 
organizacijų vykdė šios spar- 
tuoliškos penkmečio statybos 
užsakymus., Vien įrengimus 
siuntė pusė tūkstančio gamy
binių kolektyvų.

. . . Atominės energetikos 
milžinas ėmė tiekti srovę. 
Tarybų Lietuvos, broliškų 
respublikų pramonė, žemės 
ūkis, kitos liaudies ūkio ša
kos kasmet papildomai gaus 
po keletą milijardų kilovat
valandžių elektros energijos.

0 daugiatūkstantinis sta- 
tybojų kolektyvas, naudoda
masis sukaupta patirtimi, 
stato antrąjį energetinį blo
ką. Jam pradėjus veikti, prie 
Drūkšių ežero bus pagamina
ma beveik dvigubai daugiau 
elektros energijos negu da
bar visoje Tarybų Lietuvoje.

Kartu su energetikos mil
žinu auga ir jo statytojų bei 
eksploatacininkų gyvenvie
tė — Sniečkus. Joje dabar — 
daugiau kaip 25 tūkstančiai 
gyventojų. Čia per šešerius 
metus — tiek laiko praėjo 
nuo pirmųjų įkurtuvių — 
iškilo dešimtys įvairiaaukš- 
čių namų, prekybos ir gy
ventojų buitinio aptarnavimo 
centrai, mokyklos, vaikų lop
šeliai-darželiai, sporto kom
pleksai.
TEATRŲ PREMJEROS

Naujų scenos veikalų pa
statymais sutiko 1984-uosius 
metus Tarybų Lietuvos teat
rai. Rusų baleto šedevrą — 
P. Čaikovskio “Gulbių ežerą” 
parodė žiūrovams Lietuvos 
TSR akademinis operos ir 
baleto teatras.

Visų norinčių patekti į nau
jausią premjerą — Vytauto 
Bubnio romano “Po vasaros 
dangum” inscenizaciją nega
lėjo sutalpinti Lietuvos TSR 
akademinis dramos teatras. 
Pelniusio Lietuvos TSR Val
stybinę premiją, išversto į 
penkiolika kalbų, ekranizuo
to Lietuvos kino studijoje, 
šio romano herojai oradėio 
naują gyvenimą teatro sce
noje. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė Liėtuvos TSR liau-

V. Gulevičiaus nuotrauka 

dies artistai Regimantas 
Adomaitis, Arnas Rosenas, 
respublikos nusipelnę artis
tai Marija Rasteikaitė, Vaiva 
Mainelytė, Vytautas Tom
kus, gražus būrys jaunimo.

Po premjeros žiūrovai nuo
širdžiai dėkojo romano auto
riui, aktoriams, visiems, su- 
kūrusiems įspūdingą spekta
klį apie šių dienų kaimą. 
Ypač buvo pasakyta teatro 
vyriausiajam režisieriui, 
TSRS liaudies artistui Henri
kui Vancevičiui, pažymėju
siam 60 metų jubiliejų ir 40 
metų kūrybinio darbo sukak
tį.

Naujausioji premjera — 
61-asis H. Vancevičiaus 
spektaklis. Režisavo jis kla
sikinės ir tarybinės drama
turgijos veikalus, tačiau 
brangiausia jo savybė, kaip 
rašė Lietuvos TSR liaudies 
rašytojas Juozas Grušas, — 
tai jo meilė lietuviškajai dra
maturgijai.

Naujų pastatymų premje
ras paruošė žiūrovams taip 
pat Jaunimo, Šiaulių ir Pane
vėžio dramos teatrai. Žiemos 
atostogų dienomis nuotaikin
gus spektaklius savo jaunie
siems ir mažiesiems žiūro
vams parodė Kauno dramos 
ir Vilniaus “Lėlės” teatrai.
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ADRESAI

Į penkis žemynus, daugiau 
kaip 50 šalių knygų prekybos 
firmų adresais 1983 metais 
keliavo Tarybų Lietuvoje iš
leista literatūra. Iš viso per
nai įvairioms firmoms išsiųs
ta dešimtys tūkstančių eg
zempliorių knygų.

Užsienyje kasmet didėja 
susidomėjimas Tarybų Lie
tuvos moksline, grožine, vai
kų literatūra, dailės ir fotoal- 
bumais. Kitose šalyse, pa
vyzdžiui, yra apie 400 “Lie
tuviškosios tarybinės enci
klopedijos” prenumeratorių. 
Šimtais egzempliorių užsako
mi verčiamieji ir terminų 
žodynai. Nemažą susidomėji
mą sukėlė “Vagos” leidyklos 
leidžiami daugiatomiai įžy
miausių lietuvių rašytojų 
raštų leidiniai.

Su lietuviškų knygų leidy
ba užsieniečius supažindina 
Maskvoje rengiamos tarp
tautinės knygų mugės, įvai
riose šalyse vykstančios ta
rybinės knygų parodos, Vil
niuje daugeliu kalbų leidžia
mi prospektai.

V. Petkevičienė

Athens. — Pagal karinio ir 
ekonominio bendradarbiavi
mo sutartį, pasirašytą perei
tų metų pabaigoje tarp Ame
rikos ir Graikijos, visose 
keturiose JAV bazėse Grai
kijoje paskirti Graikijos kari
niai stebėtojai. Jie turi teisę 
lankytis visur, išskyrus krip
tografijos skyrių, kuriame 
yra slapta komunikacijos me
džiaga.

Šią savaitę prasidėjo abi
pusiai pasitarimai dėl JAV 
karinių pajėgų teisinės padė
ties ir dėl dviejų radijo 
permetimo stočių, naudoja
mų Voice of America.
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NAUJOS KNYGOS

“Market parko” keistuoliai
Skaitytojui gal nereikėtų 

ilgai pristatinėti žurnalisto 
Jono Lukoševičiaus. Su juo 
yra susitikę ir pažįstami ne
maža išsibarsčiusių pasaulyje 
tautiečių — tiek tada, kai jis 
dirbo “Gimtojo krašto” re
dakcijoje „tiek tada, kai buvo 
akredituotu Jungtinėse Val
stijose. Pristatyti norėtume 
jo naują knygą (trečią iš 
eilės — po “Reemigrantų” ir 
“Kolumbo rate ir už jo”) — 
satyrinės publicistikos 
straipsnių ir miniatiūrų rin
kinį “Market parko kronikos 
ir kitos istorijos”.

Kartu su autoriumi pasi
dairykime po Chicagą, po 
Marquette parką — vietą, 
gana tirštai nusėtą tų, ku
riems Lietuvoje pasidarė la
bai ankšta po Antrojo pasau
linio karo. Kaip rašo J. 
Lukoševičius, čia gaminama 
daug savotiškos “lietuvy
bės”, nukreiptos prieš Lietu
vą, čia kultivuojamas “pa
triotizmas”, skiepijąs neapy
kantą. Bene didžiausias ir 
paslaptingiausias Marquette 
parko gyventojų užsiėmi
mas — Lietuvos vadavimas. 
Jo prasmė Lietuvoje gyve
nančiam be galo miglota. Ji 
ilgai neaiški buvo ir mūsų 
minimo leidinio autoriui. Koį 
vienąkart New Yorke jam 
kelio nepastojo stambus ža
liūkas su ilgu smailiu peiliu ir 
mandagiai pasakė: ‘“Sir, aš 
norėčiau jus išvaduoti nuo 
piniginės ir skrybėlės”. Pa
našiai lietuviškieji veiksniai 
nori išvaduoti Lietuvą — nuo 
žemių ir gamyklų, universi
tetų ir mokyklų, nuo darbo, 
nuo namų, nuo gyvenimo 
būdo, o jei pavyks — ir nuo 
paties gyvenimo. Kaip tvirti
na Vatikano radijas, “darbi
ninko jėgos Lietuvoje per

tempiamos iki paskutinių ga
limybių, ten kėsinamasi į 
darbininkų laisvalaikį, va
rant juos visokių paskaitų 
klausyti, o kiek ten prideda
ma valandų ir dienų, kai 
darbininkai verčiami pašali
niams, jiems svetimiems, 
tikslams nemokamai dirb
ti . . .”

Ką čia pąsakė Vatikano ra
dijas
Lietuvą pasakė. Jis, pavyz
džiui, rašo J. Lukoševičius, 
nežino, kad darbininkai kar
tą per metus

labai mažai apie

KRISLAI
[Tasa iš 1-mo pusi.]

gu gyvumu. Tiesa, dalis te
nykščio humoro čia liktų ne
suprantama, nes jis apie pro
blemas, kurios mums čia 
menkai žinomos. Bet kartais 
problemos sutampa ... Visi 
amerikiečiai žino, kaip sunku 
reikalui esant prisišaukti 
taip vadinamą “plumberį’L 
(plumber), kad pataisyti su
gedusius vandens vamz
džius, kranus . . . Pasirodo, 
kad ta pati problema egzis
tuoja ir Lietuvoje. Štai ant 
vieno “Šluotos” viršelio at
spausdinta sekama karikatū
ra: Du vyrai ant neštuvo 
neša, lyg kokį karalių, žmo
gų, kuris laiko savo rankose 
reples ir kitus “plumberio” 
įrankius. Prie slenksčio jo 
laukia, kaip kokio išganyto
jo, buto savininkas, o nešikai 
praneša “Jūsų kviestas ger- 
biamas sani-technikas atvy
ko .. . .”

ug- 
io ne 
iniai. 
daro
Bet

Kalbant apie Lietuvos lei
dinius — kurie labiausiai do
mintų (jeigu jie čia bįtų 

 

lengvai gaunami skaityklose, 

 

bibliotekose) Amerikos lietu- 

 

ius? “Pergalė” ir “Literatū

 

ra ir Menas” analyzuoja/lite
ratūrą ir kultūrą nu 
niausiai, bet tai be a

visiems “įkandomi” lei 
“Komunistas” tą patį 
ideologinėje plotmėje/, 

 

yra visa eilė leidinių,/ kurių 

 

stylius kiek populiaresnis, 
bet vistiek rimtas: ultūros 
Barai” kūrybinėje /srityje, 
“Laikas ir Įvykiai” ideologi
nėje srityje, “Moks 
venimas” (“Žinijos”/ draugi

 

jos mėnesinis žiirnalas) 
mokslo-apšvietos srityje.

0 jeigu norite tikrai popu
liarų žurnalą, panašų į mūsų 
“Life” — užsisakykite “Švy
turį”.......... <

ir Gy-

tą per metus — o jeigu 
reikia, tai ir dažniau — 
uždaromi į tokias kankinimo 
įstaigas, kurios vadinasi sa
natorijomis ir poilsio namais. 
Yra tokių specializuotų įstai
gų, kur darbininkai (lygiai’ 
kaip ir mokslininkai, inžinie
riai, kolūkiečiai . . .) įkišami 
į purvo vonias ir ten laikomi. 
“Daugiau negu 20 didžiausių 
Lietuvos" įmonių turi savo 
įstaigas darbininkams eng
ti — vadinamuosius profilak
toriumus. Žmonės po darbo, 
užuot ėję namo, traukia į 
atskirą modernų pastatą, ten 
verčiami ilsėtis, klausytis 
muzikos, kai kurie netgi ger
ti vaistus ir atlikti visokias 
procedūras. Čia juos saugo 
sargai baltais chalatais — 
gydytojai ir medicinos sese
rys (aišku: tai grynai propa
gandos sumetimais). Tokia
me profilaktoriume teko būti 
Elektrėnuose. Savo akimis 
mačįau: ten lankosi ypatingi 
prižįūrėtojai iš visame pa
saulyje garsaus Kauno kar
diologijos centro.” “Kanados 
laik,raštis spausdina Tarybų 
Lietuvos fotografo nubtrau- 
ką — saviveiklininkas tauti
niais drabužiais — ir tokį 
parašą': “. . . bepigu jiems 
laisvėje, gyventi! O mums 
reikia ir šokti, ir dainuo
ti Į f.”

pluo tokio “baisaus” gyve- 
niimo ir vaduojama. Vaduoto
jų dalia, tiesiai pasakysime, 
nelengva, netgi tragiška, 
kaip to Dž. Vaito (J. Vaito
nio), kuris sapnuodamas ma
lonų sapną, kaip Lietuvon 
atkakęs, grąžina ją į kumety
nų laikus — kas esą artima 
lietuviškai sielai, ir staiga 
sustingsta iš siaubo: Jis ma
to — didžiuliam tvenkiny, 
pasiplakdami uodegomis, 
plaukioja sau didžiuliai gra
sūs vėžiai, bet visi aliai vieno 
ryškiai raudoni, suprantate: 
gyvi ir jau tokie raudoni! 
j-Taigi, Lietuvą reikia išva
duoti nuo tų, kas, supranta
te: gyvi ir raudoni! Dėl tokio 
^herojiško reikalo nepabūgsta 
ilgos kelionės iš Chičagos į 
Madridą emigracinės spau
dos veikėjas kunigas Juozas 
Prunskis. “Ką &L sako kny
gos autorius, šis kunigas 
tikrai turi kada: jam per 80 
metų, o tieĮę sulaukus, tą 
galima sau leisjti.” O įą tas 
veikėjas nuve siekdamas 
padėti kenčiančiai tėvynei, 
aprašė “Draugė’ “Užėjau į 
San Marino delegacijos būs
tinę konferencijų rūmuose. 
Radau jų generalinį konsulą 
Antonio Carasol. Pradėjau 
jam angliškai aiškinti Lietu
vos vargus. “Ar jūs nekalba
te prancūziškai?” — sustab- 
e'jis mane. Turėjau graiby

ti ancūzų kalbos žodžius, 
kad šiek tiek pavaizduočiau 
Lietuvos padėtį . . . Beliko 
man susisiekti su Kipro žmo
nėmis. Pasibeldžiau į jų būs
tinę konferencijos rūmuose. 
Pravėrė duris baugi moterė
lė kiprietė Marija Ylangon. 
Pasisakė, kad ji esanti Kipro 
delegacijos patarėjo žmona. 
Vistiek ir ji išklausė trumpą 
pranešimą apie Lietuvą. Ma
no misija buvo baigta.”

Vardan to paties reikia ne 
tik keliauti, bet ir turėti, už 
ką keliauti. Yra Marquette 
parke ir tokia profesija: dole
rio sunkėjai. Yra paruošta

daug mokslinių instrukcijų, 
kaip tai padaryti, kurių esmę 
vienas darbščiausių “vaduo- 
tojiškos” plunksnos artojų 
chikagiškis Mykolas Drunga 
taip nusako: “pagal reikalą 
subtiliau ar agresyviau pa
naudoti plačių įtaigavimo 
priemonių skalę”. Tik šis, 
pastebi J. Lukoševičius, vi
sais atžvilgiais puikus planas 
turi vienintelę silpną vietą: 
ar po tokios dolerinės akcijos 
jauni pasiturintys lietuviai iš 
Chicagos nepabėgs į Kafifor- 
nijos urvus?

0 dienos bėga. Ir kaip rašo 
“Nepriklausoma Lietuva’’, 
“Likimo primestu keliu jau 
toli nukeliavus, būtų didelis 
nusikaltimas sustoti poilsiui 
ir nieko daugiau neveikti”.

“Pasitaiko, skaitome J. 
Lukoševičių, ateina metas, 
kai silpnėja atmintis, ir pro
tas (atleiskit) dažniausiai ne
be toks šviesus, grįžtama 
prie vaikystės žaidimų. Nori 
Jurgis būti ministru — kodėl 
ne, vadinkim jį taip (gal jis 
mus karaliais vadins J. .), 
nori Petras medalio — užka
bintam, vis žaidimas; nori 
Pranas būt pasiuntiniu — 
įgaliokim jį kaimynų vaikus 
pakviesti obuoliauti.”

Gal ir ne pats geriausias 
būdas taip laikui leisti, bet 
vis greičiau dienos bėga . . . 
Bėga, nusinešdamos į Anapi
lį nevieną Marquetto parko 
gyventoją, taip ir neišvada
vusį Lietuvos.

Kokia tam Marquette par
ke aistrų kunkulynė, kokia 
didvyriška kova, kiek ten 
kenčiama dėl lietuvių, varg
stančių Lietuvoje, kad net 
šiurpu! Nors tiesą sakant, tie 
kankiniai su tauta turi tiek 
pat bendra, kaip Sacharos 
dykuma su laivyba. Tą aiš
kiausiai patvirtina nauji eks
ponatai šiame avantiūristų 
muziejuje: kadaise žinomas 
režisierius Jonas Jurašas ir 
žinomas vagis Vladas Šaka
lys .. . Vienas jų, atsiskyręs 
(savanoriškai) nuo tautos, ta
pęs grynojo ir nepriklauso
mojo meno puoselėtoju, pa
staruoju metu dažnai uždar
biauja diversinėje radijo sto
tyje “Laisvė”. To iki šiol, 
kaip sako žmonės, niekas 
nedarėiš gero gyvenimo . . .

Štai/tokia “herojų” atmai
na gyvena Marquette parke 
ir kitose išeivijos mėgstamo 
se vietose. “Komedija mums 
būtinai reikalinga” — tvirti 
na “Draugo” laikraštyje po
nia Balašaitienė. Komeclija 
yra, tik, gaila, kad ten nėra 
žmonių, suprantančių humo
rą. Nebent išskyrus tą patį 
Franką Vaitą, kuris, pilda
mas skačių, prisiminė savo 
žmonos žodžius, kad gėrimas 
jį pražudys, tad save drąsin
damas garsiai tarė: “Argi aš 
būsiu pirmas lietuvis, kritęs 
dėl Lietuvos?” Na, o kai 
vadavimas apsivainikuos 
pergale, tada, anot “Akira
čių”, problemų būsią nedaug: 
“Atstačius Lietuvą . . . 
vengti išeivijos politinių- 
ideologinių partijų įtaigoji- 
mų, juoba, kad jos jau sun
kiai besupranta tikrovę.’’ 
Trys paskutiniai žodžiai daug 
ką pąsako apie kai kuriuos 
Marquette parko gyvento
jus.

Finita la comedia, kaip 
pasakytų italai.

Baigiame ir mes trumpą 
pasivaikščiojimą po Mar
quette parko keistuolių že
mę. Nepabodo ta kelionė, 
nes mus lydėjo smagus kro
nikininkas J. Lukoševičius. 
Subtilia ironija ir taiklia sa
tyra paženklintos jo “Market 
parko kronikos ir kitos isto
rijos”, kurias ką tik perver- 
tėme, stoja į geriausių politi
nių pamfletų eilę) — stoja 
reikalingon tarnybon.

Juozas Mockus

“LAISVĖ

Lietuvos TSR valstybinis akademinis operos ir baleto 
teatras Naujųjų metų išvakarėse pakvietė vilniečius į P. 
Čaikovskio baleto “Gulbių ežeras” premjerą. Naują pasta
tymą paruošė dirigentas, respublikos nusipelnęs artistas 
V. Viržonis, baletmeisteriai — RTFSR nusipelnęs meno 
veikėjas P. Gusevas ir V. Brazdylis.
Scena iš baleto “Gulbių ežeras”. V. Gulevičiaus nuotrauka

Draugystės ir 
bendradarbiavimo keliu

Tarybų Sąjungos ir Indijos 
tautas sieja seni draugystės 
ir pasitikėjimo ryšiai. Abi 
valstybės sėkmingai bendra
darbiauja tarptautinėje are
noje, saugo ir stiprina taiką, 
įgyvendina savitarpio supra
timo programą.

Tarybų Sąjungos ir Indijos 
politinį bendradarbiavimą 
papildo platūs prekybiniai, 
ekonominiai, mokslo ir tech
nikos ryšiai. Šie ryšiai kuria
mi planingai, yra stabilūs ir 
turi daugiametę perspekty
vą.

Pirmieji ekonominiai ryšiai 
buvo užmegzti daugiau kaip 
prieš ketvirtį amžiaus, kai 
buvo sudaryta sutartis staty
ti didelę metalurgijos ga
myklą Bhilajuje. Kuriant pir
mąją Indijos metalurgijos 
įmonę, dalyvavo daugelis ta
rybinių respublikų, jų tarpe 
ir Tarybų Lietuva. Šio gi
ganto statyboje buvo plačiai 
naudojami Vilniuje pagamin
ti sudėtingi įrengimai.

Ketvirtį amžiaus tiekia sa
vo produkciją Indijai dauge
lis Tarybij Lietuvos įmonių. 
Savo gaminius į šią šalį 
eksportuoja Vilniaus kuro 
aparatūros, skaičiavimo ma
šinų ir grąžtų, Ukmergės 
“Vienybės”, Panevėžio kom
presorių gamyklos. Lietuviš
kos staklės, suvirinimo agre
gatai, elektros skaitikliai ir 
kiti įrengimai padėjo Indijai 
kurti nacionalinę pramonę.

Reikia pabrėžti, kad Lietu
vos ir Indijos bendradarbia
vimo šaknys siekia gilią se
novę. Mus siejanti indoeuro
piečių kalbų šeima ne kartą 
buvo abiejų šalių mokslinin
kų tyrinėjimų objektas. Šia 
tema rašė Jawaharlas Neru, 
žinomas visame pasaulyje in
dų mokslininkas Sunitis Ku- 
maras Caterdžis. Istorija 
mena vardus žmonių, kurie 
savo moksline ir kultūrine 
veikla trumpino geografinius 
nuotolius tarp gintarinės

Baltijos ir Indijos vandeny
no. Tarpe jų — XVII am
žiaus pradžioje Indijoje dir
bęs Andrius Rudamina, 
praeitame šimtmetyje — Ig
notas Žiogelis, Kristupas Lo
kys. Po Indiją keliavo ir apie 
ją parašė knygas Matas Šal
čius ir Antanas Poška.

Dėmesys Indijai ypač išau
go ir įgavo kryptingo bend
radarbiavimo pobūdį Tarybų 
Lietuvoje. Į tarybinės lietu
vių indologijos aukso fondą 
įeina mūsų poetų V. Keime
rio, E. Mieželaičio, A. Venc
lovos, P. Keidošiaus, V. Pal
činskaitės eilėraščiai, sans- 
kritologo R. Mirono veikla, 
vertėjos iš hindi į lietuvių 
kalbą Ž. Urbonavičiūtės- 
Markevičienės darbai.

Abiejų šalių tautų drau
gystę turtina Vilniaus Uni
versiteto profesorių V. Ma
žiulio ir Z. Zinkevičiaus 
mokslinė ir visuomeninė 
veikla, filologijos mokslų 
daktaro V. Kubiliaus bei 
TSRS Mokslų Akademijos 
orientalistikos instituto aspi
ranto R. Neimonto tyrinėji
mai ir paskaitos, Vyt. Narvi
lo knyga “Gangas prasideda 
Himalajuose”, R. Augūno ir 
M. Baranausko fotografijos 
parodos apie Indiją.

Atskirų tarybinių respubli
kų ir Indijos valstijų drau
gystės ryšių istorijoje reikš
minga vieta tenka Tarybų 
Lietuvos bendradarbiavimui 
su Orisos valstija. Informaci
ja apie Tarybų Lietuvos eko
nominį ir kultūrinį gyvenimą 
taip pat pasiekia ir kitas 
valstijas. #

Tarytu Sąjungos ir Indijos 
tautų draugystė peržengė 
oficialių santykių ribas, tapo 
visaliaudiniu reikalu. Apie 
tai liudija TSRS ir Indijos 
draugystės draugijos Tarybų 
Sąjungoje ir draugijų, vieni
jančių Tarybų šalies bičiulius 
Indijoje, veikla.

Jonas Mackevičius

Plungės rajono Rietavo tarybinio ūkio-technikumo gyvu
lininkystės fermų darbuotojai numatė per žiemos mėnesius 
primelžti iš kiekvienos karvės po 2,600 kilogramų pieno, po 
70 kilogramų daugiau negu ankstesniais metais. Tam 
pasiekti yra visos sąlygos. Fermos turi pakankamai 
pašarų. Jie ruošiami mechanizuotu būdu ir todėl racionaliai 
naudojami.

Nuotraukoje: Rietavo tarybinio ūkio-technikumo me
chanizuotas pašarų cechas. B. Aleknavičiaus nuotrauka

PAŠNEKESIAI MŪSŲ NAMUOSE

“Ž II onės, bukite budrūs”
— Kažin, o ką apie tai 

galvoja patys amerikiečiai? 
Ne tie, kurie sėdi Baltuosiuo
se rūmuose, o kurie dirba, 
kala geležį, aria žemę, žo
džiu, amerikiečiai, kurie ga
mina, — numesdamas ant 
stalo “Vakarinių žinių” laik
raštį, garsiai susimąstė Pra
nas Braziukas.

— Jie galvoja, kad Ameri
ka toli ir kad karas, jeigu jis 
prasidėtų, jos nepasieks. Juk 
Amerikoje nebuvo nukritusi 
nė viena bomba, — pasakiau 
aš, tačiau greit to pasigailė
jau: ne visi juk taip galvoja 
Amerikoje! Jau daug joje 
žmonių, kurie gerai supran
ta, kad nėra pasaulyje net 
mažiausio kampelio, kuris 
dėl geografinės savo padė
ties galėtų tikėtis saugumo. 
O po Jurijaus Andropovo 
Pareiškimo pasidarė aišku, 
kad ir į Ameriką bus nutai
kytos tarybinės raketos iš 
tokio atstumo, iš kokio į 
Tarybų Sąjungą nutaikytos 
Amerikos raketos. Nūdieni
nė technika, išaugusios jos 
galimybės nugalėjo tą kliūtį, 
kuri kadaise buvo okeanas. 
Taigi, yra ir Amerikoje žmo
nių, kurie gerai regi, kokios 
pasekmės ištiktų jų šalį atve
ju konfliktinės situacijos tarp 
NATO ir Varšuvos sutarties 
valstybių.

Ir visgi, dar daug Jungti
nėse Valstijose ir tokios gal
vosenos, kad, esą, Amerika 
yra Amerika, kad ji lyg 
kažkas iš pačio dievo rankų, 
kuo ,negali pasigirti nė viena 
kita pasaulio šalis. Štai su
manė atgabenti į Europą 
“peršingus” ir sparnuotąsias 
raketas ir — žiūrėkite! — 
jau jos montuojamos Angli
joje, Vakarų Federatyvinėje 
respublikoje, Italijoje. Mon
tuojamos, nepaisant šimta
tūkstantinių žmonių demon
stracijų, kurios dieną naktį 
nenurimsta, norėdamos su
trukdyti tokią pavojingą 
avantiūrą. Ir manyčiau, kad 
ne vienas JAV pagalvoja: 
ak, ir kvailiai tie europiečiai, 
prisiėmę tokį pavojingą kro
vinį!

— Amerika, žinoma, dar 
ne visa atsikvošėjusi, jai dar 
vis sunku suvokti, suprasti, 
kad ji neturi netgi moralinės 
teisės montuoti savo ginklus. 
Europoje. Juk tai kartu ir 
duobės kasimas milijonams 
žmonių. Juk tai beprotiškos 
mirties palinkėjimas. Atro
do, kad girdžiu ją šaukiant: 
ėgi, jūs ten, Europoje, eikite 
iki paskutinio žmogaus į die
vo pasaulį, na o mes . : . Mes 
dar pagyvensime Amerikoje, 
o po jūsų — ir visame 
pasaulyje. Ant jūsų kaulų, 
pelenų, ant jūsų kapų ir 
buvusio gyvenimo, — nesku
biai kalbėjo Pelėdištas, o 
užbaigė taip: — Asmeniškai 
aš regiu Ameriką Judo as
menyje: po jos, atsiprašant, 
tokios meilės Europai, nepa
prastai padidėjo europiečių 
Europoje išlikimo pavojus. Ir 
šitą pavojų amerikiečiai, ko 
gero, geriau supranta, negu 
tą, kuris gresia jų pačių 
namams. Čia teisingai paste
bėjo Grigas, — Įmylėjo 
mano pusėn Pelėdištas, L- 
nėra dabar pasaulyje kampe
lio, kuriam išlikimą garan
tuotų jo geografinė padėtis. 
Tam reikia ieškoti kitokių 
garantijų ... O žinot ką 
neseniai parašė “The Wall 
Street Journal”? Ogi kad 
prezidentas Reaganas laimė
jo mūšį dėl raketų Europo
je .. .

— Laimėjo mūšį?! — pa
šoki vis tylėjęs Juozas Sau
sis. — Savo laikais mūšį 
laimėjo ir caras Pyras, bet 
lig šiol jo pergalę supranta
me kaip nepateisinamą. Ir 
prieš ką Reaganas tą savo 
pergalę laimėjo? Prieš savo 
sąjungininkus Angliją, Vo

kietijos Federatyvinę respu
bliką, Italiją. Gal ši jo perga
lė parlamentinės kovos lau
ke? Gal ji nuslopino pasiprie
šinimą Amerikos branduoli
niam ginklui Europoje? Nie
ko panašaus! Tokią Reagano 
pergalę gali švęsti tik avan
tiūristai, tik tie, kam nusi
spjauti į žmonių gyvenimus, 
i jū gyvybes . . .

— Argi aš to nesupran
tu, — lyg teisinosi Pelėdiš- 
kis, — aš tik sakau, kad taip 
rašo . . .

Man gi tada atėjo į galvą 
mintis, kad tokių pergalių 
laimėtojai ne tik nusispjauna 
į kitas tautas, jie nesidrovi 
paspjaudyti ir į savo tautą, 
kuriai iš anksto planuoja 
milijonus mirčių karinio kon
flikto su TSRS atveju. Esą, 
tiek milijonų amerikiečių bū
tų žuvę prieš 10 metų, tiek 
milijonų — prieš penkis me
tus, na ir tiek milijonų da
bar. Jiems, pasirodo, šis 
darbas labiau prie širdies, 
negu, sakysime, vykusiose 
Ženevos derybose susitarti 
dėl branduolinės ginkluotės 
sumažinimo, apskritai — su
sitarti dėl stabilesnės taikos 
Europoje ir visame pasauly
je.

Ką gi, Vakarų Europos kai 
kurios valstybės jau priėmė 
naujausius pirmojo smūgio 
Amerikos ginklus. Nemiega 
motinos, žiūrėdamos į savo 
vaikus, galvodamos apie to
lesnę savo ir jų ateitį. Ir kaip 
prieš iškeltą kardą tuoj pasi
kelia kitas kardas, toje pat 
Europoje pradėtos montuoti 
ir tarybinės raketos. Ir todėl 
nepaprastai ciniškai atrodo 
kai kurių politikų pareiški
mai, kad šitaip susidarė ge
resnės sąlygos taikai.

Koks cinizmas! Koks aki
plėšiškumas! Iš tikrųjų neat
sistebėdamas stebiesi, kad 
tave koks politikanas laiko 
tikrų tikriausiu kvailiu. Tie
sa, pasitaiko ir didžiosios 
buržuazinės spaudos pusla
piuose blaivumo, ir kai jį čia 
pamatai, kaip mat žmogus 
pritariu kad ir “New York 
Times” parašiusiai, jog tuo 
laiku, kai Vakarų Vokietijos, 
Anglijos ir Italijos vyriausy
bės palaiko Washingtoną, jų 
tautos, kaip rodo visuomeni
nės nuomonės apklausa, Wa
shington© nepalaiko labai žy
mia balsų dauguma. Be tį>, 
Belgijoje ir Olandijoje, kur 
irgi greit turėtų būti pasta
tytos Amerikos raketos, kaip 
regisi, Washingtonas neturi 
pritarimo nei vyriausybėse, 
nei liaudyje.

Šitą mintį perskaičiau jau 
išlydėjęs iš namų svečius. 
Perskaičiau ir pagalvojau: 
kam gi bereikalinga ta vi
suomeninės nuomonės ap
klausa? Aklas nemato, bet 
net tas jaučia, kokią didžiulę 
protesto bangą įsiūbavo žmo
nija, ir ypač Europoje, reika
laudama taikos. Atrodo, ji 
vis geriau įsiklauso į Juliaus 
Fučiko žodžius ir vis giliau 
supranta jų esmę:

— Žmonės, būkite budrūs!
Stepas Grigas

Dvilypė žara
Aštrios, matomos tik sau, 
Horizonte išsižergs 
Vėžio žirklės, dvi žaras 
Lygiai kirpdamos pusiau.

Liks dangu/ viena žara — 
Mums liūdėt, o iš kitos, 
Aukštyn kojom apverstos, 
Juoksis žuvys ežere.

Koks dvilypis tu esi, 
Vėžio perkirptas pusiau, 
Vakarini liūdesy. . .

Ir kaip šviečia tau žara, — 
Nežinia tiktai — katra, — 
Tau dar šviečia? Ar jau sau?

A. Bernotas
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Nuotraukoje: Lentvario kilimų audėja Birutė Kaukaitė.
x , K. Jankausko nuotrauka

Žmogaus labui, jo gerovei
Lietuvos ekonomiką žengia 

tvirtu žingsniu — tokią išva
dą padarė sausio 11 dieną 
Vilniuje įvykusi Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos sesija. Ji apsvarstė res
publikos ekonominio ir socia
linio vystymo plano vykdy
mo 1983 metais rezultatus ir 
patvirtino šių metų vdlstybi- 
nį planą ir biudžetą.

Sesijos metu buvo pateikta 
dešimtys skaičių ir faktų, 
liudijančių apie reikšmingus 
poslinkius Tarybų Liėtuvos 
pramonėje, žemės ūkyje, 
moksle, kultūroje, įgyvendi
nant liaudies gerovės kėlimo 
programą. Štai tik keletas 
jū. !

Pramonės produkcijos ga
myba per metus padidėjo 4 
procentais, daugiau kaip de
šimtadaliu išaugo mėsos ir 
beveik dešimtadaliu — pieno 
gamyba. Liaudies ūkyje! ati
duota naudoti daugiau kaip 
už 2 milijardus rublių pagrin
dinių fondų, kitaip tariant, 
naujų įmonių, cechų, auto
matizuotų ir mechanizuotų 
linijų. Ryškiomis eilutėmis į 
respublikos ekonomikos met
raštį įrašytos paskutinės 
gruodžio dienos: rikiudtėn 
stojo Ignalin 
elektrinės blj^ 
vienas galir 
je, Vilniaus
kacinė elektrinė, kuri tiekia 
miestui šilumą ir elektros 
energiją. O truputėlį ankštė
liau Mažeikiuose atiduc 
naudoti naftos perdirbi 
gamykla, kuri gerokai pa] 
rins respublikos aprūpini 
benzinu, mazutu ir kitais i 
galais. Vertas dėmesio (
vienas sesijoje pateiktas fak
tas: per trejus penkmečio 
metus nacionalinės pajamos 
respublikoje padidėjo 1.1 bi
lijono rublių. Tokiai sumai 
“uždirbti” ankstesniais penk
mečiais reikėdavo penkeriį, 
septynerių ar dar daų 
metų. 7 į

Sesijoje buvo pąbrėžtd, 
- kad pastaraisiais metais res

publikos ekonomika ryžtin
gai pasuko intensyvinimo kė
liu. Dabar mes siekiame ga
minti ne tik daugiau, geriau, 
bet ir pigiau, mažinti darbol 
medžiagų, elektros energijos 
sunaudojimą tam pačiam ga
miniui pagaminti, sumaniau 
naudojant įrengimus. Džiugi
na tai, kad keturi penktada
liai pramonės produkcijos

atominės
— beje, 

Riaušių Eurdpo- 
trečioji termofi-

as

ta 
no 
re

le- 
ar

u

padidėjimo gauta padidinus 
darbo našumą. Tai reiškia, 
kad dabar kasmet “sutaupo
mas” 30-40-ties tūkstančių 
žmonių darbas — kitaip ta
riant, tiek darbuotojų būtų 
reikėję papildomai įtraukti į 
materialinę gamybą, norint 
pagaminti dabartinę produk
ciją.

Spartūs gamybos augimo 
ir darbo našumo didėjimo 
tempai nereiškia, kad žmo
nėms tenka dirbti sunkiau. 
Priešingai, daugeliui tūks
tančių žmonių darbo sąlygos 
kaip tik pagerėjo, pritaikius 
gamyboje autoAiatizavimo 
priemones, elektroniką, pra
moninius robotus ir’roboto- 
techninius kompleksus.

Labai daug dėmesio respu
blikoje skiriama žemės ūkio 
tolesniam vystymui, Maisto 
programos įgyvendinimui. 
Pavyzdžiui, vien tik staty
boms kaime šiemet numaty
ta panaudoti 416 milijonų 
rublių. Planuojama atiduoti 
naudoti daug gyvulininkys-. 
tės fermų, sandėlių, pašarų 
gamybos cechų, išplėsti pra
moninio tipo paukštynus. Iš 
broliškųjų respublikų bus 
gauta daug galingų trakto
rių, kombainų, kitos žemės 
ūkio technikos. Toliau įgy
vendinama plati sausinimo 
darbų programa: šiemet pla
nuojama nusausinti dar 87 
tūkstančius šlapių dirvų.

Pasiekimai ekonomikoje 
sudaro palankias galimybes 
toliau kelti liaudies gerovę. 
Toliau kils darbininkų ir ko
lūkiečių vidutinis darbo už
mokestis: pavyzdžiui, kolū
kiečių darbo apmokėjimas 
šiemet, palyginti su 1983 
metais, išaugs 5,3 procento. 
Miestuose ir kaimuose bus 
pastatyta 1 milijonas ,712 
tūkstančių kvadratinių met
rų bendrojo ploto gyvenamų
jų namų: dauguma jų — 
valstybės lėšomis. Bus toliau 
statomos bendrojo lavinimo 
mokyklos, vaikų lopšeliai- 
darželiai, pradės veikti onko
loginis dispanseris Kaune, 
modernios poliklinikos Vil
niuje, Anykščiuose, Ignali
noje, 12 kaimo ambulatorijų, 
moterų konsultaciją, Panevė
žyje.

Nauji planai ateičiai įkve
pia Tarybų Lietuvos darbo 
žmones reikšmingiems dar
bams visuomenės labui.

Romualdas Cėsna>

Nuo seniausių laikų didieji 
žmonijos mąstytojai per 
šimtmečius yra palikę įvai
riuose rašytiniuose šaltiniuo
se nemaža minčių perlų. 
Skaitydami Aristotelio (384- 
322 pr.m.e.), Cicerono (106- 
43 pr.m.e.),, Dantės (1265- 
1321), ir daugelio kitų kūri
nius, aptinkame ir aforizmų 
(gr. aphorismos) — nušlifuo
tų, apibendrinančių pasaky
mų, taiklių išprotavimų. Ta
čiau daugiausia aforizmų pa
sipylė XX-tame amžiuje 
(tiksliau, jo antroje pusėje), 
kai autoriai ėmė juos’ specia
liai rašyti, įteisino kaip mi- 

tiūrinės literatūros žanrą.
Lietuvių kalba aforizmų 

rinkinių išleista nedaug. Ga
lime paminėti V. Karlaių ir 
L. Bušmą. Kitų šios krypties 
plunksnos darbininkų triūsas 
išbarstytas periodikoje. Tie
sa, J. Mačiukevičius yra su
daręs rinkinį “Aforizmai”, 
bet tai jau įvairiausių autorių 
knyga. 1981 metais S. Kirly- 
tės sudaryta knygelė “Vers
mių versmė” (Mintys apie 
knygas). Šioje knygelėje, be
je, ne visas mintis galima 
laikyti aforizmais, o tik ne
daugelį jų. Pagaliau susilau
kėme naujo aforizmų rinki
nio, kurį paruošė A. Dabuls
kis. Jau pats knygelės pava
dinimas “MINTYS MINTA. 
MINTIMIS” gana aforistinis, 
iš pirmo žvilgsnio verčiantis 
minutėlę stabtelti . . . 
Džiaugdamiesi šiuo bandymu 
sukaupti į vieną vietą didesnį 
pluoštą net devynių, plačiau 
žinomų autorių^minčių, turi
me pasakyti, f išspausdinta 
per mažai (tiki 7000 egz.) ir 
įsigyti leidinėljj gana sunku.

it a mintimis” — 
713 aforizmų, kaip minėta, 
žinomų autorių — dalyvauja 
Zenonas Bernotas, Algis

Cimbplaitis, Irena Jašinskai- 
tė, Bronius Jauniškis, Alfon
sas Jocys, Jeronimas Lau
cius, Kęstutis Mikoliūnas, 
Aloyzas Tendzegolskis ir 
Adolvas Valatkevičius. Afo
rizmų temos įvairių įvairiau^ 
sios. Kaip ir pats žmogaus 
gyvenimas. “Norint surasti 
savo kelią, nebūtina pasi
klysti”, pataria J. Laucius, o 
B. Jauniškis patvirtina: “Tie
sa ne visiems paranki”. Lei
dinėlis nesuskirstytas sky
riais ar dalimis, visos mintys 
pažertoš perliukais, nuošir
džiai nuteikia, dvasiškai pra
turtina: “Tiesus žmogus 
kreivai žiūri į negeroves” (Z. 
Bernotas), “Turiningas žmo
gus ir kitame turinio ieško” 
(I. Jaširtskaitė), “Be darbo 
druskos nepažintume gyve
nimo skonio” (A. Cimbolai- 
tis). Kondensuotas, glaustas 
minties krūvis, kurį turi sa
vyje aforizmas, atstoja gerą 
apsakymo puslapį ir, kartais, 
dar daugiau . . . Teisus su
darytojas A. Dabulskis, kny
gelės įžangoje sakydamas, 
jog “. . . vienam autoriui 
aforizmų rinkiniui sukurti 
gali prireikti kelių dešimtme
čių ar net viso gyveni-

giau “Ateistinių aforizmų” 
rinkinėlyje. Tai jau nemažas 
derlius! Pats jauniausias filo
sofinės minties kūrėjas — K. 
Mikoliūnas — jam 30-tieji 
metai eina. Ir teisingai jis 
teigia: “Ilgai laukti įkvėpimo 
pavojinga — gali pamiršti 
esąs menininkas”.

Dar anksti iš šios, vienos 
pirmųjų kregždžių, ką nors 
išskirti rūšiuojant, iškeliant 
ir nuvainikuojant: nedaug, 
palyginti, kūrinių. Ir vis dėl
to — gera pradžia — pusė 
darbo! Jau pats faktas, kad1 
tokia kregždė gyvena, nors 
nepilnai apsiplunksnavusi, 
teikia gražių vilčių ateičiai. 0 
skaitytojai šią knygutę jau 
pamėgo. Albinas Degutis

TĖVIŠKĖS KAMPELIS

Tu padainuok, 
šaunus bernioke,

Iš Suvalkijos lygumų . . .
Kostas Kubilinskas

Kai pasiilgstu savo mėtų, 
Genio, triūsiančio pušy, 
Aš pareinu keliu dulkėtu 

i Į Sūduvos kampelį šį,

ii

mo . . . <
Didžiausiai 

mų leidinėlyįė yra L Jašin- 
skaitės, atstovaujančios mo
teris. Ji — patyrusi šio žanro 
kūrėja ir jos mintys dažnai 
paradoksalios, verčiančios il
gam stabtelti ir susimąstyti, 
yra vienos stipriausių: “Už 
patyrimą reikia mokęti savi- 
mį”, “Kad prarastum protą, 
reikia jį turėti”, “Gyvenimo 
esmė — būti iš tiesų gy
vam”. Pats vyriausias kūrė
jas — B. Jauniškis ■— jam 64 
metai. Tiesa, jis aforizmų 
yra pateikęs savo “Bibliogra
fijoje” apie kįnygas, kiek daū-

luoštas aforiz-

Kur prie Šešupės
svyra gluosniai, 

Sumerkę vandenin šakas, 
Kur vasara

rieškučiom dosniai 
Dalina saulę ir jėgas.

Man nesidžiaugt / 
širdis negali, 

Kada čionai aš pareinu. 
0 mano mylimas kampeli, 
Nešu tau keletą dainų.

Visi čia žinomi takeliai, 
Visi keliukai ir keliai. 
Tu vienas pasauly man, 

kampeli,
Ir myliu aš tave giliai.

ALBINAS DEGUTIS

PRANCŪZUOS JUDĖJIMUI „ŠIMTU RAMAS
•Labai atidžiai susipažinau 

su Jūsų laišku, kuriame Jūs 
kalbate apie didelį prancūzų 
tautos susirūpinimą, kad 
smarkiai paaštrėjo tarptauti
nė padėtis, ir apie didėjantį 
jos ryžtą kovoti už taiką.

Tarybų Sąjungoje žinoma, 
ką veikia Jūsų judėjimas, 
kuriame dalyvauja įvairių 
Prancūzijos visuomenės ir 
politinių sluoksnių atstovai, 
žymūs Jūsų šalies kultūros 
ir mokslo veikėjai, Prancūzi
jos pasipriešinimo veteranai.

Branduolinio karo grėsmę 
tikrai didina pradėtas nauji} 
Amerikos raketų dislokavi
mas Europoje. Ir Jūs, žino
ma, teisingai keliate klausi
mą, kad turi būti • pašalintos 
kliūtys, trukdančios spręsti 
branduolinio nusiginklavimo 
Europoje problemas prie de
rybų stalo. Tarybų Sąjunga 
tain pat už tai, kad būtų pa
šalintos tokios kliūtys. Svar
biausia iš jų — ir tuo įtiki
nta visa Ženevos derybų ei
ga — JAV ir jų sąjunginin
kų mėginimai pasiekti kari
nį pranašumą. Kaip tik todėl 
Jungtinės Valstijos pavertė 
derybas Ženevoje skraiste 
maskuoti savo planams* bet 
kuria kaina dislokuoti Vaka
rų Europoje naują pirmojo

smūgio ginklą. Ir kai JAV 
pradėjo faktiškai dislokuoti 
savo raketas, tęsti derybas 
tokiomis, sąlygomis būtų bu-? 
vę tas pats, kas prisidėti prie 
Europos ir pasaulio visuome
nės apgaudine 
nas objektyvūs žmogus 
supras.

Taigi visa atsakomybė už 
susidariusią padėti tenka 
JAV ir tiems jų partneriams 
NATO bloke, kurie parėmė 
naujų Amerikos raketų dis
lokavimą Europos žemėje.

Mes gerai suprantame Jū
sų kreipimesi į išreikštą vis 
didesnį prancūzų nerftną dėl 
mūsų žemyno‘ ateities: Ne
slėpsiu, kad ir tarybinių žmo- 
“'■■į didžiausias rūpestis 

likviduoti bran- 
duoliiro karo grėšmę. Bet 
mes manome, ,kad susidariu
si situacija n^ra nepataiso
ma. Tarybų Sąjungos vado
vybė jau kuo aiškiausiai pa
reiškė, kad jeigu NATO ša
lys parodys, jog jos pasiren
gusios grįžti į padėtį, buvu
sią prieš pradedant dislokuo
ti Europoje Anierikos vidu
tinio nuotolio raketas, TSRS 
taip pat bus pasirengusi tai 
padaryti. Tada, ’ suprantama, 
nebereikėtų ir tų atsakomų
jų priemonių, kurių Tarybų 
Sąjunga ir mūsų sąjung.inin-

jimo. Kiekvie- 
tai '

padėti tenka

APGINTI TAIKĄ ŽEMĖJE

TIKIU ŽMOGAUS PROTU
Tai, kas šiandien vyksta pasaulyje, — siaubinga. Aš, knygos „Žmogus" 

autorius, negaliu susitaikyti su tuo, kad Žmogus, gamtos stebuklas, pats 
gali susinaikinti. Tačiau iš laikraščių, radijo ir televizijos laidų jaučiu, 
jog toks pavojus gresia Žmogui.

Naujieji 1984 metai tik įsibėgėja. Visai neseniai prie naujametinių 
ir kalėdinių eglučių žmonės linkėjo vienas kitam laimės, sveikatos, ge- 

* rovės. Linkėjo nuoširdžiai ir tikėjo, jog jų linkėjimai įsikūnys. Nauji 
metai — nauji toliai, nauji sumanymai, naujos plačios perspektyvos vai
singai kūrybai. Kalendoriaus laipefliuose pažymėtos atmintinos žmonijos 
istorijos datos, pagerbiami tie, kurie savo darbais išaukštino Žmogų.

Tarp daugybės datų yra viena, ypatingai brangi mano, mano žemie
čių širdžiai. Liepos 13-ąją sukeiks 40 metų nuo tos dienos, kai iš fašis
tinių grobikų buvo išvaduota įmano Lietuvos sostinė. Įkandin Vilniaus 
laisvės vėliavą iškėlė kiti dideli bei maži Nemuno krašto miestai ir kai
mai. Prabėgs dar metai, ir paišinėsime Didžiosios Pergalės 40-metį. Tais 
metais buvo galvojama/ kad Žmogui į rankas įduota Prometėjo ugnis, 
šviesa praplėšė tamsą, kad taika garantuota ne tik dabar gyvenančioms, 
bet ir busimosioms kartoms.

nių 
šiandien 
duoliir<

(r 
grėsmę, 

kurią sudaro i naujų Ameri
kos raketų dislokavimas vi
siškai arti mūsų šalių.

Kaip ir anksčiau, taip ir 
šiandien, mes manome, jog 
neturi būti prarasta nė vie
na galimybė, nė vienas šan
sas grįžti i derybų kelią, kad 
būtų galima sumažinti bran
duolinę ginkluotę tiek Vaka
ruose, tiek Rytuose, vienin
teliu realiu tam pagrindu — 
lygybės ir vienodo saugumo 
pagrindu. Vis reikšmingesnį 
vaidmenį čia turi vaidinti 
Europos šalių tautos, platie
ji visuomenes sluoksniai.

Norėčiau, kad visos pran
cūzės ir prancūzai. tvirtai 'ti
kėtų, jog Tarybų Sąjunga ir 
ateityje vykdys taikos stipri
nimo, įtempimo mažinimo ir 
tautų ' draugystės plėtojimo 
kursą, negailėdama pastangų 
sieks, kad būtų nutrauktos 
ginklav’mosi, oirmiausia 
branduolin'o, varžybos.

Linkiu Jums laimėjimų Jū
sų kilnioje veikloje už Euro
pos ir visos mūsų planetos 
išvadavimą nuo susitelkusių 
branduolinio pavojaus debe
sų.

J. ANDROPOVAS 
1984 metų sausio 12 d.

kai dabar priversti imtis 
kurios atitinka tą

Keturi taikūs dešimtmečiai padėjo išvysti visą Žmogaus grožį ir galią. 
Jis — išmintingas, gražus, Žemes išaugintas, ir ją papuošė, pertvarkė. 
Ji tapo nauja, geresnė — tokia, -kokia dar niekada nebuvo. Iš žvaigždžių 
aukštybių kosmonautai ne tik pamatė, kad mūsų planeta žydra, jie .pa
matė, kad ji ne tokia jau didęlė, kaip mums iki tol atrodė.

Gyventų sau žmonės taikiai šioje nedidelėje žydroje planetoje. Bet 
kažkodėl Žmogus neranda ramybės, kažkodėl neramiai plaka krūtinėje 
širdis, panaši į Žemės rutulį. Jai neramu, nes jūras ir vandenynus skro
džia laivų flotilės, nuo lėktuvnfe 
motinos, sielvartingomis akimis 
bės nežinanti širdis įkvepia tūks 
pasaulio miestų gatvėmis, valdingai skamba milijonų balsas, raginąs at
sispirti branduolinei beprotybei, apginti taiką.

Kad Žmogus gyventų, reikia kovoti. Jis — ir didingi atradimai, ir įkvė
pimas, ir pati taika. Kam rašyti apie Žmogų, kam jį apdainuoti, jei jis 
žus?

■-J Kam duota tokia teisė — sunaikinti Žmogų?
Ši žemiškoji, globalinė žmonijos katastrofa, galbūt sukels kosminę kata

strofą. Kaip galima juokauti su ugnimi?
Žmonija priėjo tokią ribą, ksįi reikia priimti blaivų sprendimą, kad 

Žmogus būtų išgelbėtas. Aš tikiu Į žmonijos protu. Taip aš suprantu Juri
jaus Andropovo, pareiškimo esmę.

msiu /kyla lėktuvai su bombomis, veikia 
žvelgiančios į užmuštus vaikus. Ramy- 
ančius žmonių. Jie rūsčiai žengia įvairių

“Komunistas”

Eduardas MIEŽELAITIS, 
Lietuvos TSR liaudies poetas, 
Socialistinio Darbo Didvyris, 

Lenino premijos laureatas

^Kultūros dvigarsiai
“KŪRYBINES JĖGOS?”

J. Ūžas atspausdino “Vil
nyje” straipsnelį “Kam dar 
vienu daugiau? kuriame jis 
įdomiai gvildena DP rolę. 
Bet į akį krito viena pastaba, 
dėl kurios reikėtų išsiaiškin
ti. Ūžas rašo:

Eikim toliau — tarp tų 
60,000, kurie paliko Tėvynę 
ir tapo DP, buvo kone pa
grindinės kūrybinės Lietu
vos jėgos.

Klausimas čia sukasi ap
link išsireiškimą kūrybinės. 
Lietuvą paliko dauguma val
džios ir administracinio apa
rato; aukštesnioji karininki- 
ja; ekonominio gyvenimo vir-' 
šūnės; nemaža dalis techniš
kų ekspertų; dalis inteligen
tijos. Bet tik dalį tų grupių 
galima vadinti kūrybinėmis: 
mes vargiai naudotume tą 
išsireiškimą apibūdinant po
licijos pareigūnus, apskričių 
viršininkus, viršaičius, tauti
ninkų valstybinį aparatą, da
lį klerikalijos ir t. t., nors 
galima sakyti, kad tie inži
nieriai, gydytojai, mokslinin
kai ir kultūrininkai, kurie 
išvyko, buvo kūrybinių jėgų 
dalimi. Bet, mums atrodo, 
kad jei ne praktiškos, tai 
bent dvasinės Lietuvos kū
rybinės jėgos didžia dalimi 
liko Tėvynėje — jaunieji ga
bieji Lietuvos klasikai (Cvir
ka, Neris, Venclova, Korsa
kas) yra puikiausias pavyz
dys.
VERTIMAI VENGRIJOJE

Pagal tradiciją lietuvių li
teratūra neblogai žinoma sla
viškuose Rytų Europos so
cialistiniuose kraštuose: Če
koslovakijoje, Jugoslavijoje, 
Bulgarijoje ir, žinoma, kai
myninėje Lenkijoje (jau ne
kalbant apie kitas tarybines 
respublikas). Bet laipsniškai 
su lietuvių literatūra vis la
biau susipažįstama ir kituose 
kraštuose, kaip tai Rumuni
joje ir Vengrijoje.

Kaip praneša vilniškė 
“Pergalė”, vengrų žurnalas 
“Szovjet irodalom” (“Tarybi
ne literatūra”) pašventė visą 
praeitų metų devintą numerį 
lietuvių literatūrai ir kultū
rai. Storame numeryje at
spausdinti vertimai iš Grušo, 
Korsakienės, Sluckio, Sajos,, 
Apučio, Granausko, Saite-■ 
nio, Kondrato, Avyžiaus ir 
Baltušio prozos ir Baltakio, 
Debulskio, Degutytės, Ge
dos, Jonausko, Kalinausko,

Karčiausko, Keturakio, Ma
cevičiaus, Maldonio, Matuze- 
vičiaus, Mieželaičio, Miku- 
tos, Striekūno, Šimkaus, 
Vaičiūnaitės ir Žakausko 
poezijos. Taipgi pirmu kartu 
vengrai supažindinti su V. 
Krėvės kūryba.

PAUNDO POEZIJA
Vilniaus “Literatūra ir Me

nas” (praeitų metų gruodžio 
10) atspausdino Liudvikos 
Drazdauskienės į lietuvių 
kalbą išverstą Ezros Paundo 
(Ezra Pound) iš “Rinktinių 
giesmių” Ketvirtąją Giesmę. 
Telpa vertėjos ilgokos bio
grafinės pastabos apie Paun- 
dą ir pačios poezijos aiškini- 
mai-įnašos, užimančios bent 
tiek vietos, kiek pati poezija. 
Vertėja pažymi, kad be spe
cialių komentarų Paundo 
poezija bendrai, o šioji Ket
virtoji giesmė ypatingai, 
skaitytojų nesuprantama, 
nes beveik visa poeto kūryba 
pagrįsta didžiųjų Vakarų ir 
Rytų kultūrų literatūra ir 
istorija (Paundas buvo roma
nų kalbų daktaras).

Versti Paundą į kitą kalbą 
be abejo yra nelengvas daly
kas, nes čia reikia ne tik 
poetinio vertimo gabumų, 
bet ir didelės erudicijos. Iš 
visko atrodytų, kad L. Draz- 
dauskienė tam užmojui tin
kama. Tik gaila, kad iš bio
grafinių bruožų “Literatūros 
ir Meno” skaitytojai nesužino 
apie Ezros Paundo pilną rolę 
gyvenime. Paundas buvo ne- / 
paprastai talentingas poetas, V 
bet tuo pačiu metu labai 
iškraipytų reakcinių pažiūrų 
žmogus. Jis buvo pro-faŽis- 
tas, rasistas ir aršus anti
semitas. Antrojo pasaulinio 
karo metu jis gyveno Italijo
je ir per Romos radiją ragino 
Amerikos ir Anglijos žmones 
nekovoti prieš fašistinę Ašį. 
Karo pabaigoje amerikiečiai 
jį suėmė Italijoje, pargabeno 
Amerikon, kur jis būtų bu
vęs teistas kaip išdavikas, 
bet jis rado nemažai užtarėjų 
literariniame pasaulyje ir bu
vo pasirūpinta, kad būtų jis 
paskelbtas protiniai nesvei
ku . . Jis praleido paskuti
nius savo gyvenimo metus 
privatiniame kambaryje psi
chinėje ligoninėje netoli Wa- 
shingtono. Tai yra jo biogra
fijos dalis, nors tas nepanei
gia jo rolės kaip reikšmingo 
inovatoriaus anglų kalbos 
poezijoje. R. B.

TARYBŲ LIETUVOJE

Enciklopedija: dabartis ir perspektyvos
Naujųjų, 1984 metų, Išvakarėse respublikos knygynai gavo pir

mąsias „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" XI tomo siuntas. 
Sis tomas, kaip ir ankstesnieji, spausdinamas 75 000 egzempliorių 
Uratu. Vienuoliktasis tomas prasideda straipsniu „Sternbergo ast
ronomijos Institutas44 ir baigiamas straipsniu „Vaisius44. Iš viso Šia
me tome Išspausdinta per 6000 straipsnių Ir apie 1800 Iliustracijų. 
Dabar K. Požėlos spaustuvė baigia rinkti paskutinį — dvyliktąjį 
enciklopedijos tomą, kurj skaitytojai gaus šių metų vasarą. Tuo 
bus baigtas didelio ir sudėtingo laidinio rengimas, trukęs kelioli
ka metų.

Tačiau respublikos enciklope- 
dininkams atokvėpio nėra: re
daktorių stalai užversti naujų en
ciklopedinių leidinių vardyno 
kortelėmis, naujais straipsnių 
rankraščiais. Per ateinantį dešimt
metį pagal Valstybinio leidyklų, 
poligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų komiteto patvirtintą 
enciklopedinės literatūros leidimo 
1985—1995 metų perspektyvinį 
planą Vyriausioji enciklopediją 
redakcija turi parengti ir išleisti 
30 pavadinimų enciklopedinių 
leidinių {apie j45 tomus).

Baigiamas redaguoti „Lietuviš
kosios tarybines enciklopedijos'4 
papildymų tomas, kuriame bus 
nuosekliai papildyta, atnaujinta 
Ir patikslinta enciklopedijos I— 
XII tomuose patelkta informaci
ja, aprašyti nauji objektai, dėl 
vlbnų ar kitų priežasčių praleis
tos temos. Dalis leidinio bus 
skirta transkribuotų tikrinių var
dų originalo formų suvestiniam 
abėcėliniam žodynėliui. Papildy
mų tomą numatoma išleisti 1984 
metais.

Šiais metais skaitytojus turėtų 
pasiekti „Rusų—-lietuvių kalbų 
politechnikos terminų žodynas" 
ir „Astronomijos žodynas", o 
spaustuvei bus įteikti .25 000 žo
džių „Tarptautinių žodžių žody

nas" ir enciklopedinis žinynas 
apie Tarybų Lietuvą anglų kalba.

Ruošiama nauja daugiatomė 
lituanistinė tarybinė enciklopedi
ja. Tai bus iš esmės naujas lei
dinys apie Lietuvą ir lietuvius, 
tik iš dalies kartojantis „Mažo
sios Afietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos" medžiagą. Nau
jojoje enciklopedijoje numatoma 
aprašyti visas Tarybų Lietuvos ir 
lietuvių tautos gyvenimo sritis, 
mūsų respublikos ir lietuvių ry
šius su kitomis broliškomis tary
binėmis respublikomis ir užsienio 
šalimis, tarybinėmis ir kitomis 
tautomis. Tai bus prenumeruoja
mas leidinys, kurio pirmąjį tomą 
planuojama išleisti 1985 metais.

Vyriausiosios enciklopedijų re
dakcijos XII penkmečio darbo 
planuose yra dviejų tomų 80 000 
žodžių universalus enciklopedinis 
žodynas, vienatomė enciklopedi
ja apie Tarybų Lietuvą rusų kal
ba, populiarios fizikos ir medici
nos enciklopedijos, botanikos ir 
politechnikos Žodynai. Numato
ma išleisti Ir dviejų tomų žemės 
ūkio enciklopediją, namų Okio 
enciklopediją, pirmuosius penkia
tomio „Lietuvos TSR. istorijos ir 
kultūros sąvado" tonruis.

Kestutis DEMSKIS

Vilniaus “Tiesa”
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Vardan teatro ir tikrojo
(LIETUVOS TSR LIAUDIES ARTISTO JUOZO LAUCIAUS 

90-JŲ GIMIMO METINIŲ PROGA]

eno Išėjo iš spaudos 
kontroversinė 
mero knyga

Paskyrė New Yorko j 
archdiecezijos t
vadovą ♦

/MOTERS DIENOS MINĖJIMAS
Sekmadienį, kovo 4 d., 1 vai. po pietų

Vargiai rasime Lietuvoje 
žmogų, kuris daugiau ar ma
žiau nepažinotų respublikos 
liaudies artisto Juozo Lau
ciaus. Jis yra gražus pavyz
dys, kaip galima nuo pat 
apačių, pasitikint savo jėgo
mis, iškopti į lietuviško teat-| 
ro viršūnes, susilaukti visuo
tinio pripažinimo. Garsios 
teatrinio meno mokyklos, ti
tuluoti ir reiklūs pedagogai 
nevisad viską nulemia, jei 
nėra talento, gabumų šiai 
sričiai, jei nesi įsimylėjęs 
savo darbo. 0 gyvenimiška 
patirtis daugeliu atvejų duo
da nė kiek nemažiau, negu 
garsios mokyklos.

Mes pas mielą maestro jo 
kambaryje. Ant sienų pa
veikslai, nuotraukos, kuriose 
matome gerbiamą jubiliatą 
įvairiuose vaidmenyse. Čia 
pat stovi du foteliai, šalia jų 
stalelis su įvairiais įrankiais, 
meškerėm. Garbingiausioje 
vietoje kabo teatro dailinin
kės J. Malinauskaitės tapy
tas J. Lauciaus portretas, iš 
kurio į mus žvelgia rūstus 
karžygis Koltis.

— Mielas , maestro, pra
džioje tradicinis klausimas, 
kaip Jūs tapot aktorium, 
patekot į sceną?

' — Tai labai ilga istorija, 
trumpai sunku papasakoti, 
bet pamėginsiu.

Rusijoje, tolimoje Ufoje, 
kada man buvo 12 metų am
žiaus, su' tėvu dalyvavau 
gegužės 1 demonstracijoje. 
Kadangi savo batų neturė
jau, norėjau eiti vienom koji
nėm. Pamotėlė, tai pamačiu
si, davė antrą porą, kad 
galėčiau įsispirti į tėvo senus 
batus. Sutartoje vietoje vi
siems susirinkus, įprašiau, 
kad demonstracijos metu 
leistų padėti tėvui nešti rau
doną vėliavą su tokiais gra
žiais kutosiukais. Demon
stracijai pajudėjus, mus už
puolė raiti žandarai. Kadangi 
vėliavos geruoju atiduoti ne
norėjom, vienas žandarų ją 
kardu nukirto ir kaip viesu
las nusinešė, bet kutosiukus 
spėjau išgelbėti. Per grum
tynes pamečiau vieną batą ir 
buvau smarkiai apdaužytas. 
Su tėvu aplinkiniais keliais 
traukėmės į namus. Pakeliui

Spustelėjęs pirmasis žie
mos šaltukas plonu ledu ap-i 
traukė Lentvario ežerą. Pora 
gulbių ir kelios laukinės an
tys, gimtųjų vietų neiškeitu- 
sios į kitų kraštų šilumą, 
dabar glaudžiasi arčiau kran
to, prie Kilimų fabriko. Par
ke, ežero įlankoje, įtaisyta, 

' kad vanduo dieną naktį būtų 
judinamas ir neužšaltų.

Tai padaryta sumanių žmo
nių rankomis, kurios daug 
pagelbėjo ir pačiuose fabriko 
cechuose. Kas dabar suskai
čiuos, kiek per tuos 25 metus 
nuo Lentvario kilimų fabriko 
įsikūrimo galvoti vyrai pri
taikė naujovių, kurios pakei
tė ' nelengvą moterų darbą. 
Ne viena jų prisimena, kaip 
pradžioje paprasčiausiose vo
niose teko dažyti siūlus, 
prieš saulę juos džiovinti. 0 
kiek džiaugsmo buvo išaudus 
pirmąjį lietuvišką kilimą. 
Pirmas, antras, trečias . . . 
Ir kiekvienas jų sekantis 
buvo pagaminamas vis grei
čiau. Pamažu augo patyri
mas, iškilo daug naujų kor
pusų, kur sudūzgė šiuolaiki
nės staklės iš broliškų Tary
bų Sąjungos respublikų ir 
užsienio. Dabar lentvariečiai 
metų pabaigoj kilimus skai
čiuoja ne dešimtimis ar šim
tais, o tūkstančiais. Jie maši
nomis ir traukiniais pasiekia 
Lietuvos miestus ir kaimus, 
tolimiausius visos Tarybų 

taip vaizdavau išnarintos ko
jos skausmą, darydamas 
įvairias grimasas, kad net 
žandarai patikėjo ir leido 
ramiai eiti. Tėvas, tai maty
damas, pasakė: “Tu būtum 
geras artistas”. Nežinau, gal 
tie tėvo žodžiai ir buvo pra
našiški, bet kūnas ir koja 
nuo žandarų rimbų tikrai 
smarkiai skaudėjo.

Į Manau, pagrindinis fakto
rius, paskatinęs mane tapti 
artistu, buvo pats teatras. 
Iįėjau vieną sykį į gastro- 

ojančios trupės spektaklį, 
jis mane stačiai užbūrė, 

id galėčiau būti teatre, 
>uoti jo atmosfera, užsira- 
lu net į ugniagesių koman- 
, sutikdamas pavaduoti 
augus užkulisyje. Tada ir 
o man mintis: negi mes, 
alinės gimnazijos mokiniai, 
suvaidintume kokio veika
lo? Pradėjom ruošti pjesę, 
ii kuriais patarimais padė- 
ir trupės režisierė I. Cet- 
rikova. Pagaliau premjera 
16 metais. Nežinau kodėl, 

bot Cetverikovai labai patiko 
mano sukurtas amžinas stu
dentas Onufrijus. Po aptari- 
m6 ji man pasiūlė pereiti į 
jos trupę. Daugiau man nie
ko ir nereikėjo.

— Kokius vaidmenis laiko
te etapiniais savo artistinia
me gyvenime?

— Jų buvo trys. Žynys V. 
Mykolaičio-Putino dramoje 
“Valdovo sūnus”, karalius 
Edipas to paties pavadinimo 
Sopnoclo tragedijoje ir Kol
tis J. Grušo dramoje “Her
kus Mantas”. Žynys buvo 
mano pirmas vaidmuo lietu
viškoje scenoje 1921 metais. 
Edipą — laikau savo geriau
siu pasiekimu prieškariniu 
laikotarpiu. Koltyje siekiau 
sulydyti į vieną savo hero
jaus fanatizmą, prietaringu
mą su išmintimi, žiaurumą 
su dorumu ir savotišku geru
mu. Kada man, žymiai vė
liau, buvo pasiūlyta greito
siom paruošti karalių Lyrą, 
apie kurį svajojau visą gyve
nimą, į jausdamas, kad jėgos 
jau ne tos, griežtai atsisa
kiau. Taip Koltis ir liko mano 
tarybinio laikotarpio kūrybos 
viršūnė. Bent aš taip galvo
ju.

Kilimuose—gimtinės grožis
Sąjungos kampelius.

Kilimo kelio pradžia — 
dailininkų dirbtuvės. Čia -rasi 
nuo pat fabriko įsikūrimo 
dirbančias dailininkes žemai
tę Stanislavą Gedvilaitę, 
aukštaitę Stasę' Cernevičie- 
nę . . . Ir visi čia savo 
kūryboje pirmiausia remiasi 
lietuvių liaudies tradicijomis. 
Antrą šimtą raštų kuria Lie
tuvos TSR nusipelnęs meno 
veikėjas Anicetas Jonutis, 
šių dirbtuvių vedėja Angelė 
Bilevičienė. O Aušra Sutku- 
tė, dar neseniai lankiusi pa
skaitas Vilniaus dailės insti
tute, triūsia prie savo pirmo
jo piešinio. Mirga marga 
raštai. Labai skirtingi. Ir 
tokie panašūs, nes juose vi
suose dalelė mūsų gimtųjų 
miškų, lankų ir upių, juose — 
meilė Lietuvai.

Savo rankomis dailininkai 
Lietuvą įaudžia ir į gobele
nus, kuriuos yra mačiusios 
Austrija, Bulgarija, Kana
da ... O lietuviškais kili
mais ne kartą žavėjosi New 
Yorko, Paryžiaus, Leipcigo 
bei kitų užsienio miestų pa
rodų ir mugių lankytojai.

Daug valstybinių apdova
nojimų pelnė, laimėjo kon
kursus lentvariečiai. Bet o •
ypač jiems brangus pirkėjo 
žodis. Kad atėjęs į parduotu
vę jis nenusiviltų, dailininkai 
dažnai keičia raštus, spalvas. 
Juk reikia įtikti kiekvienam

— Kokio žanro veikalus 
labiau mėgot ir mėgstat? 
Istorinius, buitinius?

— Istorinių veikalų nela
bai mėgau, nors juos pamėg
ti būtina. Jie reikalauja labai 
daug įtempto darbo, fantazi
jos. Šia prasme mano pri
gimčiai artimiausi buvo Mai
ronis ir V. Krėvė-Mickevi
čius. Tik nemaišykim istori
nių veikalų su tragedijomis. 
Iš dabartinių autorių esu 
įsimylėjęs į J. Grušo “Herkų 
Ma^tą”. Nesididžiuoju, kad, 
pavyzdžiui, Koltį sukūriau 
praktiškai pats vienas. Aiš
ku, daug padėjo papildoma 
literatūra, taip pat žmona su 
dukra. Režisieriui pateikiau 
tris Kolčio variantus, kad 
išsirinktų. Už šį vaidmenį 
tapau Pabaltijo teatrų festi
valio laureatu. Mėgau ir 
mėgstu kaimo žmogų, todėl 
man prie širdies J. Baltušis 
ir A. Žukauskas-Vienuolis.

— Kokie santykiai, Jūsų 
nuomone, turėtų būti tarp 
teatro ir dramaturgo?

— Kuo nuoširdžiausi. Iš 
savo patirties pasakysiu, kad 
blogai, kai autoriai, nepažin
dami scenos reikalavimų, 
dėsnių, nesutinka taisyti vei
kalų. Puikus pavyzdys yra J. 
Grušas, su kuriuo santykiai 
buvo ir yra puikūs. Jis pats 
dalyvaudavo repeticijose, 
reaguodavo į režisieriaus ir 
aktorių pageidavimus, čia 
pat taisydamas veikalą. Ge
rai prisimenu, kaip vieną 
sykį jis iškėlė rankas ir 
sušuko: “Pasigailėkit manęs 
ir mano plunksnos, daugiau 
negaliu jau rašyti, ištino 
pirštai, skauda ranka”.

— Ar jūs tenkinotės tik 
teatru ar dar 
pramokot per 
gražų amžių?

— Amatams 
mušti galvą. Greta aktoriaus 
profesijos pramokau šaltkal- 
vystės, kalvystės, vairuotojo 
ir eilės kitų amatų, kurie 
vėliau labai pravertė gyveni
me ir kuriant tą ar kitą 
vaidmenį scenoje. Ir dabar 
mėgstu namie kartas nuo 
karto pameistrauti. Tai labai 
geras poilsis.

kokių amatų 
tokį ilgą ir

turėjau pra-

Kalbėjosi Viktoras Gulmanas

skoniui. Bet sukurti kilimą — 
dar tik dalis darbo. Čia 
sekinė labai daug priklauso 
ir nuo mitriai prie staklių 
nardančių darbščiųjų audėjė
lių. Net sunku pastebėti, 
kaip mikliai, pavyzdžiui, dar
bo pirmūnė Jadvyga Simona- 
vičienė suriša, įveria siūlus. 
Savo žinias, sugebėjimus ji 
noriai perduoda jaunoms 
merginoms.

Ne vienam fabriko darbš
tuoliui apie savo darbą, apie 
kilimus tenka papasakoti ir 
Lentvario vidurinėje mokyk
loje. O atėję į cechus mažieji 
smalsiai žiūri, kaip įvairia
spalviai siūlai, vienas prie 
kito priglusdami, išpiešia gė
les, ornamentus. Vyresniųjų 
klasių mokiniai po pamokų, 
per vasaros atostogas ir pa
tys išbando įvairius darbus.

Į fabriką, į čia rengiamas 
šventes, kilimų audimo, 
rankdarbiu, valgių konkur
sus, paroaas renkasi visas 
Lentvario jaunimas. 0 geras 
poilsis, skaidri nuotaika ir 
jaunimui, ir veteranams la
bai padeda kurti ir gaminti 
įvairiaraščius kilimus — gro
žį, kuris yra dažnuose na
muose. A. Lekavičius

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVE”

Ed Koch skaito savo knygą, 
kurią netrukus pradės gar
sinti per TV.

New York. — Pereitą sa
vaitę spaudos rinkoje pasiro
dė kontroversinė Nęw Yorko 
mero Ed Koch knyga “May
or”, kurią išleido Simon and 
Shuster leidėjai. Jos kaina 
$17.95.

Šioje autobiografinio pobū
džio knygoje Ed Koch aprašo 
savo darbą ir asmenis, su 
kuriais jam tenka dirbti bei 
susitikti, mero pareigas 
einant. Ketinama iš jos dary
ti net filmą.

Prieš porą savaičių pasiro
džiusios ištraukos sukėlė ga
na nepalankios reakcijos iš 
asmenų ir pareigūnų, kurie 
toje knygoje aprašyti. Tada 
daug kas atkalbinėjo merą 
knygos neleisti, bet jis ne
paisė. Iš viso to jis tik juokė
si, sakydama^, kad geriau 
tokią knyr 
negu tada, kai jis nebus 
meru.

šleisti dabar,

Spauda

KOVO 19 D. KAS 
NAUDOJASI JAV 
PARAMA

San Vincente. -
praneša, kad šios vietovės 
centriniame turguje pardavi
nėjami kviečiai, kukurūzai ir 
ryžiai, kurių maišai turi JAV 
antspaudus ir užrašus, jog 
tie produktai negali būti par
davinėjami ar iškeičiami.

Panašių maišų su tokiais 
pat produktais pastebėta ir 
kitose Salvadoro vietovėse. 
Manoma, kad tai JAV ekono
minės pagalbos Salvadorui 
dalis, bet tik nežinia, kas iš 
valdžios žmonių, pavarė tuos 
produktus į juodąją rinką 
vietoje išdalijus badaujan
tiems žmonėms, kaip buvo 
nustatyta.

Spauda taip pat praneša ir 
apie tai, kad daug JAV gink
lų ir kariškų uniformų nau
doja Salvadoro sukilėliai, ku
rie tvirtina, kad visa tai 
atėmė iš Salvadoro kariuo
menės susirėmimų metu, ar
ba nupirko iš valdžios karei
vių.

Washington. — Valstybės 
departamentas patvarkė, 
kad kanadietis reporteris 
Robert Rutka, kuris čia at
stovauja Kubos agentūrai 
Prensa Latina, išvyktų iš 
Amerikos. Kuba dar turi du 
reporterius Jungt. Tautose, 
bet tiems draudžiama rašyti 
apie bendrą JAV gyvenimą, 
o teleidžiama rašyt tik apie 
JT.

WEST MIDWAY, MASS.

MIRUS

Ramon Zaluba
Reiškiame širdingą užuojautą jo dukrai, gimi

nėms bei jo draugams čia Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

ST. PETERSBURG LITHUANIAN 
a SENIOR CITIZENS CLUB

St. Petersburg, Florida

New York. — Scrantono 
vyskupas John J. O’Connor, 
ilgametis JAW laivyno kari
ninkas ir vienas iš autorių, 
paruošiusių JAV R. Katalikų 
vyskupų ganytojišką laišką 
dėl branduolinių ginklų, pa
skirtas vadovauti New Yor
ko archdieceZijai. Jis ateina 
pernai spalio 6j d. į mirusio 
kardinolo Cooke vietą ir va
dovaus turtingiausiai katali
kų archidiecezijai Ameriko
je.

Vyskupas O’Connor yra 64 
m. amžiaus. Jis buvo vienas 
iš penkių, kuriems Amerikos 
vyskupai buvo pavedę pa
rengti ganytojiškąjį laišką, 
kuriuo pasmerkiamas bran
duolinis karas, kaip nemora
lus, ir kviečiama prie abipu
sio susitarimo užšaldyti 
branduolinius ginklus. Tame 
laiške buvo sukritikuoti kai 
kurie JAV branduolinės 
strategijos aspektai.
' Pernai rudenį jis buvo iš
rinktas į vyskupų komitetą, 
kuris rūpinsis socialinio tei
singumo ir pasaulinės taikos 
reikalais. Naujasis New Yor
ko katalikų vadovas yra gi
męs Philadelphijoje, mokslus 
baigęs katalikų universitete 
Washingtone. 1945 m. įšven
tintas kunigu, jis nuo 1952 
m. dirbo kaip laivyno korpo 
kapelionas ir buvo kardinolo 
Cooke padėjėjas, pastarajam 
einant karinių pajėgų vikaro 
pareigas. Vysk. O’Connor tu
ri admirolo rangą ir yra 
apdovanotas įvairiais meda
liais už nuopelnus JAV laivy
nui. Jis bus įvesdintas, i

Deklasifi-York.
JAV Valstybės de-

New 
kuotas 
partamento pranešimas iš 
1947 m., niekad oficialiai 
nepraneštas, tvirtina, kad 
Vatikanas^ padėjęs pabėgti 
naciams iš Vokietijos po II 
Pas. karo. Šitai kategoriškai 
paneigė Vatikano kalbėtojas 
vysk. Romeo Pancirolli.

Bet tame JAV dokumente 
tvirtinama, jog Vatikanas 
daręs spaudimą Lotynų 
Amerikos šalims, kad jos 
priimtų buvusius nacius ir 
fašistus ar kitų politinių gru
pių narius, jei tik jie nesą' 
komunistai.

"laisvės" 
direktoriams

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

Visi dalyvaukime.
N. Buknienė, Sekr.

Svarbus susirinkimas
Lietuvių Darbininkų Susi

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

Prašome visus 1-osios kuo
pos narius dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime; 
įvyks nominacijos į Centro 
Valdybą.

l-mos kuopos Valdyba

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
RENGIA TOS DIENOS MINĖJIMĄ.

Meninę programą atliks iš Washingtono atvykusi 
Konsulo V. Sakalausko šeima — žmona Jūratė, 
dukra Jurga ir sūnus Marius; taipgi ir Konsulas 
Vaclovas Sakalauskas. Žinoma, prisidės ir New 
Yorke dirbančio žurnalisto Sigito Krivicko šeima, 
taipgi Aido Choras, Mildred Stensler vadovauja
mas.

Po programos bus pietūs.
Vieta: Laisvės salėje, 102-02

Ozone Park, N. Y.
Auka $10.

Liberty Ave

AIDO CHORO NARIAMS

Vasario 18 d., šeštadienį, 3 
vai. po pietų įvyks Aido 
Choro repeticijos. Turime 
pasiruošti dalyvauti Moters

BRIEFS
They say a group of East 

Harlem tenants, fighting a 
lengthy and frustrating bat
tle to evict a “smoke shop” 
from their city-owned build
ing, has discovered that city 
courts will go a long way to 
protect the rights of known 
dope peddlers. 

* * *
Cocaine is on the verge of 

becoming a national plague: 
22 million Americans admit
ted having tried it to the 
National Institute on Drug 
Abuse. An estimated 5 to 6 
million use it regularly.* ♦ *

Marcia MacFarlane from 
Manhattan, N. Y. writes to 
the editor of the New York 
Post:

“The very thought of man
kind blowing 'itself up 
through the use of nuclear 
bombs is the ultimate in 
pornography.

How can men in blue suits 
look us in the eye and talk 
about this as though it made 
any sense at all? I have a 
simple proposal.

Every single piece of 
equipment in the nuclear 
arsenal must be disbanded 
and destroyed. How to do 
this? Observers from the 
U. S. will go to Russia, and 
observers from Russia will 
cOme here.

Each will ensure that the 
other side has destroyed its 
nuclear weapons.

Then both sides will sit 
down and talk as human 
beings, as parents, as citi
zens who work and play in 
their respective countries.”* * *

New York Association for 
American-Soviet Friendship 
has received many letters 
from the people from all over 
the country. There are 
some:

From Washington, D. C.
“I am concerned about the 

anti-Sovietism in this coun
try. I was distressed to see 
it evidenced even in groups 
such as the nuclear freeze (in 
which I am active) where it 
would seem that a different 
perspective would be more 
in line with the overall goal 
of averting nuclear

From California
“I am personally interes

ted in your organization, as I 
am dedicated to improving 
Soviet-American relations”

From a prisoner in Texas:
“I would like to help in the 

struggle against ani-Sovie
tism . . . .”

From Conn.
...... “Unlike histories 

and cultural differences 
make the SU and the US 
interesting subjects for com
parison. Perhaps if we strive 
to improve communication 
and international study, the 
dismal ignorance of other 

Dienos minėjimo parengime 
įvyksiančiame kovo 4 d.

Visi dalyvaukime.
P. Venta, Pirm.

peoples in the US will be 
lessened...................”

♦ ♦ ♦
From Anthony Bin^ba’s 

Diary:
Back December Į3, 1943.
Back from Canada. Visited 

Montreal, Toronto, and Ha
milton. Meetings were suc
cessful — bought back 
$1,500 for paper, and Litera
ry Society. But contracted a 
very bad cold or “flu”. 
Everybody seems to be get
ting it.

Last night met Vera. 
Went to the Metropolitan 
Opera House to a concert.

December 17, 1943
Delegates to the National 

Convention of Democratic 
Lithuanians are coming in. 
Many elected delegates will 
not be able to come on 
account of “flu.”

December 20, 1943
The convention of Demo

cratic Lithuanians was more 
successful than we expec
ted — 312 delegates from 
190 organizations. Donations 
with greetings amounted to 
over five thousand dollar^. 
Set up a National Council of 
Democratic Lithuanians.

Met people from all over 
the country.

My cold is still lingering 
with me, and the convention 
did not help any.

Christmas! New York is 
full of people.

Rather cold.
No place to go.
December 27, 1943
Very beautiful and warm.
Letter from Lucy. She 

suggests Jan. 21 for the 
Opera.

December 28, 1943
Last night The Council of 

Democratic Lithuanians met. 
We plan to publish the mate
rial of the convention in 
pamphlet form. The commit
tee for it was set up. I am to 
do most of the work. Use

Bimba in 1917




