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JAV ir TSRS pabrėžia taikos ir abipusio 
santykių pagerini o reikalą

oi

JAV viceprezidentas George Bush susitinka su Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos 
CK generaliniu sekretorium Konstantinu Cernenko. Susitikimas įvyko po Tarybų 
Sąjungos vadovo Jurijaus Andropovo palaikų palaidojimo. Bush vadovavo Amerikos 
delegacijai. I y

Maskva. — Tarp daugelio 
pasaulio dignitorių, dalyva
vusių Tarybų Sąjungos vado
vo Jurijaus Andropovo laido
tuvėse, buvo ir JAV atsto
vas viceprezidentas George 
Bush. Ji§ vadovavo Ameri
kos delegacijai, kuri, prieš 
pasiekdama Maskvą, dar lan
kėsi ir kitose šalyse, jų tarpe 
D. Britanijoje ir susitiko su 
jos premjere Margaret That
cher, kuri ir pati dalyvavo 
laidotuvėse.

Po •laidotuvių, viceprezi
dentas Bush buvo Kremliuje 
priimtas naujai paskirtojo 
TSRS Komunistų Partijos 
Centro Komiteto generalinio 
sekretoriaus Konstantino 
Cernenko. Su juo jis praleido 
pusę valandos ir pasikeitė 
mintimis apie santykių page
rinimą. Tame susitikime da
lyvavo ir TSRS užsienio rei

Partizanai netrukdys 
rinkimų Salvadore

Salvadoro opozicijos vadai: iš k. į d. — Ana Guadalupe, 
Guillermo Manuel Ungo ir Ruben Zamora spaudos 
konferencijoje Meksikoje.

Mexico City. — Čia įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
Salvadoro opozicijos vadai 
pareiškė, kad principe nebus 
daroma jokių kliūčių gyven
tojams dalyvauti prezidenti
niuose rinkimuose, kurie bus 
kovo 25 d. -

Jie tvirtino, kad jie puikiai 
supranta, jog gyventojai dėl 
įvairių priežasčių turės daly
vauti tuose rinkimuose, nes 
kįtaip dabartinis Amerikos 

kalų ministras Andriejus 
Gromyka.

Sugrįžęs iš pasimatymo 
Kremliuje, viceprez. Bush 
išleistajame komunikate pa
reiškė, kad jis Černenkai 
pareiškė, jog Amerika kaip 
tik pritaria jo pareiškime 
Kompartijos Centro Komite
tui iškeltoms mintims, kad 
Tarybų Sąjunga visas tarp
tautines problemas nori iš
spręsti rimtų, lygių ir kon
struktyvių pasitarimų keliu. 
Esą Amerika irgi trokštanti 
to paties.

Bush, kuris Amerikai ir jos 
prezidentui atstovavo prieš 
15 mėnesių, kai buvo laidoja
mas Tarybų Sąjungos vado
vas Leonidas Brežnevas, ta 
pačia proga savo komunikate 
kreipėsi ir į tarybinius žmo
nes, pareikšdamas, kad kaip 
Tarybų Sąjunga, taip ir 

palaikomas režimas gali juos 
palaikyti priešais.

Jie pareiškė, kad tie rinki
mai jokiu būdu neišspręs 
esančių problemų, bet tik 
labiau jas sukomplikuos. Jų 
nuomone, vienintelis kelias 
pasiekti tikslą būtų sudaryti 
vyriausybę, kuri atstovautų 
visas frakcijas, įjungiant ir 
sukilėlius. Buvo pareikšta, 
kad opozicija nedalyvaus rin
kimuose^, nes1 jie jau seniai 
netekę žmonių pasitikėjimo.

JAV, yra taikingos tautos ir 
trokšta taikos, panašiai kaip 
ir žmonės visur pasaulyje. 
Jis taip pat nurodė, l^ad'Visi 
supranta dabartinių nesuta
rimų rimtumą ir kad jų 
išlyginimas nebus nei leng
vas, nei greitas.

Jis pareiškė, kad po susiti
kimo su gen. sekretorium 
Cernenko jis prez. Reaganui 
praneš apie gen. sekreto
riaus pritarimą, kad reikalin
ga abiejų valstybių santykius 
nukreipti konstruktyvia 
kryptimi, taikos labui.

Hondūras nepaiso 
žmogaus teisių

New York. — Pereitais 
metais šešių asmenų delega
cija lankėsi Hondūro valsty
bėje ir sugrįžusi pabengė 
pranešimą, kuriame labai 
kritiškai žiūri į tos valstybės 
žmogaus teisių pažeidinėji
mą.

Savo 71 psl. pranešime, 
kuris čia paskelbtas, komisi
ja tvirtina, kad pastaraisiais 
metais Hondūre pagausėjo 
politinių žudynių atvejų, ka
da žmonės dingsta be žinios. 
Taip pat kaltinama, kad pa
didėjęs kalinių kankinimas.

Delegacija, kurią sudarė 
JAV advokatų komitetas 
žmogaus teisių pažeidinėji
mui stebėti Lotynų* Ameri
koje, apie tai pranešė JAV 
administracijai ir kvietė da
ryti spaudimą, kad Hondūro 
vyriausybė pakeistų savo po
litiką.

Buenos Aires. — Vasario 
10 d. Argentinos policija 
suėmė Anibal Gordon, kuris 
yra vienas labiausiai ieškotų 
kriminalinių nusikaltėlių ir 
kartu įtariamas buvęs vadu 
kraštutinių dešiniųjų, savo 
laiku yra įvykdžiusių progre- • 
šyvių piliečių pagrobimus ir 
nužudymus. Jis suimtas kar
tu su savo sūnumi Kordoboje 
esančiame ūkyje, 450 mylių 
nuo sostinės.

Čekoslovakijos
Stockholmo 
komiteto 
pareiškimas

Praga. — Čekoslovakijos 
komiteto į pasitikėjimo bei 
saugumo stiprinimo priemo
nių ir nusiginklavimo Euro
poje konferenciją biuras iš
leido pareiškimą.

Jame pritariama konferen
cijos tikslams ir reiškiama 
viltis, kad bus pasiekta tei
giamų rezultatų. Tačiau nu
rodoma, kad, nepaisant kaip 
svarbi yra ši konferencija 
sumažinti pasauliniam įtem
pimui, ji niekaip negali pa
keisti pasitarimų Genevoje. 
Todėl pąbrėžiama, kad, sie
kiant išspręsti branduolinių 
ginklų problemą Europoje, 
neatidėliotinai būtina sugrįž
ti į padėtį, kuri buvo prieš 
Amerikai dislokuojant bran
duolinius ginklus Vakarų 
Europoje.

Tada, kai
Judėjimas erdvėje

Maskva.
Amerikos astronautai darė 
įvairius bandymus Challen
ger erdvėlaivyje ir vaikščiojo 
po erdvę, trys Tarybų Są
jungos kosmonautai su savo 
Sojuz T-10 erdvėlaiviu pri
siartino prie orbitoje esan
čios Saliut-7 stoties, po 26 
valandų nuo pasikėlimo iš 
Tarybų Sąjungos.

Erdvėlaiviui vadovavo pik. 
Leonid Kizm. Kiti įgulos 
nariai yra Vladimir Solovjev, 
37 m. amžiaus, ir Oleg At- 
kov, 34 m. amžiaus.

Tuo tarpu Amerikos astro
nautai laimingai nuplaniravo 
Cape Kennedy, Floridoje, iš 
kur jie. buvo pakilę prieš 
aštuonias dienas. Jų erdvė
laivis Challenger dabar bus 
ruošiamas naujai misijai, ku
ri numatoma netrukus — šių 
metų balandžkrmėnesį.

Tos misijos metu astronau
tai mėgins pataisyti anksčiau 
paleistą mokslinį satelitą, 
naudodamiesi šio pastarojo 
skridimo patyrimu, kai jie 
galėjo vaikščioti erdvėje be 
jokio prisirišimo prie erdvė
laivio.

New Delhi. — Mohammed 
Maqbool Butt, 50 m. am
žiaus, kuris darbavosi už 
Kašmiro atsiskyrimą nuo In
dijos, buvo pakartas vasario 
11 d. Jis buvo kaltinamas 
terorizmu. Prieš šią ekzeku- 
ciją protestavo Pakistane gy
venantys kašmiriečiai.

Bravo Amerikos 
moterys!

Sarajevo, Jugoslavija. — 
Nepaisant blogo oro, kuris 
kankina čia besirungiančius 
sportininkus, dalyvaujančius 
žiemos Olimpinėse žaidynė
se, dvi amerikietės — Deb
bie Armstrong ir Christine 
Cooper — laimėjo pirmuo
sius Amerikai medalius. Pir
moji gavo aukso medalį, an
troji — sidabro. Prancūzė 
Perrine Pelen laimėjo bron
zos medalį, o dar viena 
amerikietė — Tamara Mc
Kinney laimėjo ketvirtą vie
tą, vos vieną sekundę atsili
kusi nuo prancūzės.

Amerikiečiams, bendrai 
paėmus, nekaip sekasi šiose 
varžybose. Geriausiai laikosi 
Tarybų Sąjungos ir Rytų 
Europos sportininkai.

Tarybų Sąjungos komunistų^ partijos 
vadas už taiką pasaulyje

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vadovas Jurijus Andro
povas, miręs vasario 9 d. po 
ilgos ligos, iškilmingai palai
dotas vasario 14 d. Krem
liaus sienoje, prie Lenino 
mauzoliejaus ir šalia savo 
bendraminčių, su kuriais jis 
darbavosi tarybinės tėvynės 
ir visos pasaulio žmonijos 
labui. Laidotuvių komiteto 
pirmininku buvo Konstanti
nas Cernenko, kurį TSRS 
Komunistų Partijos politbiu- 
ras išrinko Centro Komiteto 
generaliniu sekretorium.

Savo kalboje, pasakytoje 
Lenino mauzoliejaus viršuje, 
gen, sekretorius Cernenko 
priminė velionio nuopelnus 
Tarybų Sąjungai, o paskui 
peržvelgė tarptautinę padė
tį. Jis pareiškė, kad pagrin
dinis Tarybų Sąjungos troš
kimas, kurį stipriai akcenta
vo ir kurio įvykdymui darba
vosi velionis Andropovas, 
yra taika, ir kad Tarybų 
Sąjunga ir toliau sieks tai
kos. Tačiau jis įspėjo, kad 
Tarybų Sąjunga nesibijo jo
kių grasinimų iš niekur ir 
kad išlaikys tai, ko yra pa
siekusi.

Po Cernenko, kalbėjusieji 
TSRS užsienio reikalų minis
tras Andrejus Gromyka ir 
TSRS gynybos ministras 
Dmitri Ustinov pabrėžė, kad 
Tarybų Sąjunga yra pasiūliu
si visą eilę konstruktyvių 
planų taikai pasiekti pasauly
je ir kad tikisi, jog Vakarų 
šalys teigiamai juos sutiks ir 
imsis darbo. Ustinov ypač 
pabrėžė Andropovo nuopel
nus, sustiprinant Varšuvos 
Sutarties šalių ginkluotąsias 
pajėgas.

Laidotuvėse dalyvavusieji 
aukštieji užsienio svečiai, po 
iškilmių, susitiko su naujuoju 
TSRS KP CK gen. sekreto
rium Cernenko. Svečių tarpe 
buvo JAV viceprez. George 
Bush, Kanados premjeras

Japonijoje rodomas JAV filmas

Ilgos eilės prie kinoteatrų Japonijos sostinėje Tokyo, kur 
pradėta rodyti Amerikoje pagamintas filmas “The Day 
After”, pavaizduojantis branduolinio karo baisumus.

Tokyo. — Sostinės kino- 
teatruose pradėtas rodyti 
Amerikoje pagamintas TV 
filmas “The Day After”, 
vaizduojantis branduolinio 
karo baisumus. Žmonės ma
siniai eina to filmo žiūrėti, 
bet tie, kuriems asmeniškai 
yra tekę pergyventi tokio 
karo baisumus Hiroshimoje 
ir Nagasaki, tvirtina, kad tas 
filmas toli gražu neparodo 
visko.

52 m. amžiaus Akihiro Ta
kashi, kuris prieš’ 39 metus 
buvo sunkiai apdegintas, kai 
JAV numetė atominę bom
bą, spaudos atstovams pa

Naujasis TSRS Komunistų Partijos CK generalinis sekre
torius Konstantinas Cernenko.
Trudeau, Indijos premjerė 
Indira Gandhi, D. Britanijos 
premjerė Margaret That
cher, Kinijos premjero pava
duotojas Wan Li, Kubos pre
zidentas Fidel Castro, Nika
ragvos revoliucinės vyriau
sybės vadovas Daniel Ortega 
ir daug kitų.

Daugelio valstybių atsto
vai prisiuntė užuojautos tele
gramas, kuriose pabrėžiama 
velionio Andropovo nuopel
nai pasaulinės taikos labui.

Užuojautas prisiuntusiųjų 
tarpe buvo Jungtinių Tautų 
gen. sekretorius Javier Pe
rez de Cuellar, kuris dėl 
ligos pats negalėjo dalyvauti 
laidotuvėse, bet buvo nuvy- 

reiškė, kad joks filmas pa
saulyje negali pavaizduoti to 
baisumo, kai bombos sprogi
mo metu tirpo žmogaus kū
nas ir griuvėsiais virto pa
statai.

Panašiai išsireiškė ir kiti 
asmenys, kuriems kad ir iš 
tolo teko pamatyti tikruosius 
sprogimus. Tačiau jaunoji 
karta, kuriai tik girdėti teko 
apie tuos baisumus, filmą 
žiūri su pasibaisėjimu. Jiems 
jis atrodo tiesiog neįtikėti
nas, kad taip gali atsitikti 
pasaulyje, kuriame jie dabar 
gyvena.

kęs į Tarybų Sąjungos misi
jos prie JT būstinę New 
Yorke ir ten pasirašė užuo
jautų knygoje.

Popiežius Jonas Paulius II 
prisiuntė užuojautos telegra
mą ir nusiuntė delegaciją 
dalyvauti laidotuvėse. Savo 
užuojautos telegramas pri
siuntė Prancūzijos prez. Mit
terrand, Fed. Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl, Itali
jos prezidentas Sardini, so
cialistas Italijos premjeras 
Bettino Craxi, Graikijos 
premjeras Andreas Papan
dreou, Irlandijos preziden
tas Patrick Hillery, Belgijos 
premjeras Wilfried Martens, 
Austrijos prezidentas Rudolf 
Kirschlaeger, Suomijos prez. 
Mauno Koivisto ir daugelis 
kitų.

Telegramas prisiuntė ir 
paskirų šalių komunistų par 
tijų vadai. Jų tarpe buvo 
Lotynų Amerikos, Europos, 
Azijos ir Afrikos šalių komu
nistų partijos generaliniai 
sekretoriai.

JAV Komunistų partijos 
gen. sekretorius Gus Hali, 
kuris su žmona dalyvavo lai
dotuvėse, JAV komunistų 
vardu pasiųstoje telegramoje 
pabrėžė Andropovo nuopel
nus, siekiant pasaulinės tai
kos ir sakė, kad Amerikos 
žmonės jį prisimins kaip tai
kos kovotoją.

Lenkai tariasi 
su Vatikanu

Varšuva. — Vatikano at
stovaus Luigi Poggi, kuris 
tvarko Vatikano kontaktus 
su Lenkijos vyriausybe, bu
vo susitikęs su Lenkijos už
sienio ministru Stefanu 01- 
szowski ir tęsė diskusijas dėl 
pasikeitimo diplomatiniais 
atstovais. Paskutinis Vatika
no ambasadorius Lenkijoje iš 
jos išvyko 1939 m., naciams 
pradėjus invaziją.

Popiežiaus atstovas Lenki
joje išbus dešimt dienų ir 
susitiks su įvairiais vyriausy
bės nariais.
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Andropovo mirtis
J. Andropovo mirtis sukėlė gilų gailestį ne tik Tarybų 

Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje.' Visas taiką mylintis 
pasaulis pažymėjo, kad nors laikas, per kurį jis stovėjo prie 
vairo, buvo trumpas, jis jį pašventė nenuilstamai kovai už 
taikos apsaugojimą, už termobranduolinės pasaulinės 
katastrofos neprįleidimą. Net reakcinė Amerikos spauda, 
kuri paprastai bando perstatyti Tarybų Sąjungą kaip 
“pavojų taikai”, tarp eilučių pripažino, kad Andropovo 
vyriausias užsitarnavimas buvo kaip kovotojo už taikos 
reikalą. J

Pačios Tarybų Sąjungos Žmonės jį įvertina ir dėl 
užsitarnavimų šalies ekonominio gyvenimo gerinime ir 
tvarkyme. Jurijus Andropovas tarp kitko pabrėžė kovą, 
kurią socialistinėje Šalyje tenka vesti prieš tuos visuome
nės gaivalus, kurie socializmo statybos eigoje neatsikrato 
savanaudiškumo ir visuomeninio gerbūvio nepaisymo.

Andropovas vadovavo Tarybų Sąjungai trumpai, bet 
lemiamu laikotarpiu. Jis bus atmintas kaip žmogus, kuris, 
nežiūrint sunkios ligos kuri jį slėgė per paskutinį gyvenimo 
laikotarpį, nenuilstamai darbovosi už žmonijos gerbūvį.

i
0

Į Andropovo laidotuves buvo suvykę vyriausieji vadovai 
iš visų pasaulio kampų — ip socialistinių kraštų, iš taip 
vadinamo Trečiojo pasauli 
Delegacijos iš viso pasaulio 1 
kurių socialistinių partijų ats 
Kinija atsiuntė svarbią delei 
santykiai tarp Kinijos ir 
socialistinių kraštų, gerėja. Bet mūsų šalį atstovavo 
vice-prezidentas Bush, o ije pats prezidentas Reaganas. 
Kuomet žinia apie Andropėvo mirtį pasiekė Washingtoną, 
daug kas ragino Reaganą! vykti į Maskvą. To raginimo 
logika buvo aiški: tokiu žeptu prezidentas būtų simboliniai 
parodęs Tarybų Sąjungai, 
į geresnę pusę. Bet Reag 
įgaliavo vice-prezidentą 
gerės ....

I ir iš kapitalistinių kraštų, 
(omunistinių, darbininkų ir kai 
tovavo pasaulio darbo žmones, 
raciją, tuomi pabrėždama, kad 
TSRS, tarp dviejų didžiųjų

“Draugo” bendradarbis b. 
kv. straipsnyje “Vakarų pa
cifistai” reiškia gan primity
viškas mintis apie karą, tai
ką, pacifizmą ir panašius 
reikalus. Visų pirma jis ci
tuoja Jungtinėse Valstybėse 
spausdintą Lietuvišką Enci
klopediją, kurioje pacifizmas 
yra taip apibūdintas:

“Pozityvia reikšme —• rū
pinimasis taikos pasaulyje 
įgyvendinimu, keliant mora
linių principų galiojimą tau
toms ir skatinant jų susijun
gimą visą pasaulį apimančia 
tautų sąjunga; negatyvia 
reikšme — besąlyginis kiek
vieno karo smerkimas nusi
kaltimu ligi atsisakymo atlik
ti karinę prievolę.”

Taigi, anot to apibūdinimo 
pacifizmas yra teigiamas 
idealas abstraktiškai, bet 
tampa neigiamu, jeigu sten
giamasi jį praktiškai įgyven
dinti. Taip pacifizmą apibūdi
na LE (autorių šio apibūdini
mo yra Dr. J. Grinius). Bet 
pasižiūrėkime, kaip reikalą 
supranta pats “Draugo” 
bendradarbis, b.kv. rašo: y.

Tačiau ir karo galutinis 
tikslas yra taika. Jau seno
vės romėnai sakydavo “Si vis 
pacem, para bellum” [nori 
taikos, ruoškis karui]

b.Rv. nepagalvoja, kad lo
tyniškas romėnų posakis 
apie karo rengimą buvo kar
tojamas kaip tik tuo laikotar
piu, kai Romos imperija apė
mė beveik visą civilizuotą 
pasaulį. 
Galijos, 
germanų 
Graikiją,
taip toliau ir taip toliau ne 
dėl šposų, o dėl savo strate
giniai — ekonominių intere
sų. Aišku, kad pro-karinis 
galvojimas tiko Romos val
dančios klasės, patricijų, in
teresams. b.kv. turėtų atsi
minti, kad kuomet krikščio
nybė pradėjo plisti Romoje, 
ji plito kaip pacifistinė religi
ja: aktyvieji krikščionys, ku
rie slaptai rinkosi katakom
bose, vengė tarnauti kari
niuose legijonųose. Jie buvo 
kaip tik dabartinių pacifistų 
pirmatakūnai, kuriuos LE ir

Romėnai pavergė 
Britanijos dalies, 
genčių teritorijas, 
Egyptą, Izraelį ir

f

kad jis norėtų pasukti santykius 
nas nusprendė nevykti, nors jis 
išreikšti viltį, kad santykiai

Andropovo vietą Tarybų Sąjungos vadovybėje perima 
Konstantinas Cernenko, 72 metų amžiaus žmogus, patyręs 
veikėjas, Komunistų partijos veteranas, Brežnevo ir 
Andropovo bendradarbis^ Tuoj po Andropovo laidotuvių 
JAV vįce^prezidentas ilush buvo priimtas Cernenko, 
kuriam jis perdavė Rea|{ano užuojautą Tarybų Sąjungos 
žmonėms ir valdžiai. Vėliau Bušh JAV ambasadoje spaudos 
konferencijoje išreiškė savo pasitenkinimą, kad susitikimas 
su Cernenko vyko šiltoje atmosferoje. Cernenko jam 
perdavė sveikinimus prezidentui Reaganui ir išreiškė viltį, 
kad' bus einama prie santykių gerinimo. Bush spaudos 
konferencijoje sakė, kad “JAV viltis tokia pat”.

Karas prieš Siriją
Buvęs astronautas John. Glenn, kuris norėtų būti 

Demokratų partijos kandidatu į prezidentus, aštriai 
kritikavo prezidentą Reaganą. Jis sakė, kad Amerika 
faktinai įsivėlė į pilno masto karą prieš Siriją. Amerikos 
žmonių taikos judėjimas kreipia savo dėmesį vyriausiai į 
Centralinę Ameriką. Tas suprantama: JAV imperializmas

b.kv smerkia kaip “neigiamo 
pacifizmo” idėjų nešėjus.
ŠAMIRO PRAEITIS

Pažangus Amerikos, žydų 
žurnalas “Jewish Currents”, 
kuris leidžiamas anglų kalba, 
paduoda įdomius faktus apie 
dabartinio Izraelio premjero 
I. Šamiro praeitį. Kuomet 
Šamiras 1935-ais metais at
vyko iš Rytų Europos į 
Palestiną, jis tuoj įsijungė į 
kraštutiniai dešinę slaptą ka
rinę organizaciją “Ecel”, kuri 
vedė pogrindinę kovą prieš 
britus. Prie jos vėliau pri
klausė ir Beginąs. 1940-ais 
metais “Ecel” eilėse įvyko 
skilimas. Kadangi ta grupė 
buvo pro-fašistinė, ji turėjo 
stovyklą Mussolinio valdo-, 
moję Italijoje, kurįos nariai 
buvo kariniai apmokinami. 
Britanija jau kovojo prieš 
nacius ir dalis “ecel” narių 
norėjo nutraukti ginkluotą, 
kovą prieš britus. Bet Sami-! 
ras ir jo kraštutiniai fašisti
niai draugai atskilo nuo 
“Ecel” ir įsteigė savo grupę, 
kuri pasivadino “Lechai”. Ta 
grupė tęsė bendradarbiavi
mą su fašistine Ašimi ir 
ginkluotą kovą prieš britus.

1941-sis metais “Lechai” 
atstovas Naftalis Lubenčikas 
iš Palestinos nuvyko į Beiru
tą, kur po Vichy prancūzų 
hegemonija radosi nacinės 
Vokietijos konsulatas. Ten 
Lubenčikas konferavo su Vo
kietijos diplomatu Otto von 
Henig. “Lechai” atstovas 
bandė įtikinti vokietį, kad 
kadangi “Lechai” kovoja 
prieš britus, Vokietija turėtų 
tai grupei teikti ginklus. Do
kumentas apie Lubenčiko- 
Henigo susitikimą po karo 
buvo rastas Vokietijos amba
sadoje Turkijoje. Kopija da
bar randasi Jeruzalės Jad 
Vašem muziejuje.

Įdomu, kai
rents” tą informaciją persi
spausdino iš Jeruzalėje išei
nančio sionistinio laikraščio 
“Haarec”.

Po Izraelio įsteigimo Begi- 
no vadovaujamas “Irgunas” 
ir Šamiro vadovaujama “Le
chai” vėl susiliejo į vieningą 
revizionistinį sionizmo spar
ną, kuris pasivadino “Herut” 
(“Laisvės”) partija . . .

Jewish Cur-

Gydymo centrai SuvalkijojeI I

laka alternates netari
Dar niekad žmonijai negrėsė toks 

didelis pavojus, .kaip dabar: bran
duolinio ginklavimosi varžybo* pa
siekė lygi, kuris grasina pačiomis 
baisiausiomis pasekmėmis ne tik 
tautinėms, socialinėms, a politinėms, 
religinėms ir kitoms grupėms, bet 
apskritai Šiuolaikinei civilizacijai. 
Todėl šiuo metu požiūris j karą ir 
j taiką — tai principinis humaniz
mo, moralės, patriotizmo patikrini
mas. Šiuo požiūriu, man atrodo, 
atėjo laikas matuoti ir mūsų tautie
čių, pasklidusių po platųjį pasaulį, 
veiklą.

Tik ginklavimosi varžybų, kurias 
skatina ir kuršio JAV administraci
ja, pažabojimas gali suteikti palan
kias galimybes tolesniam mūsų tau
tiečių bendravimui su tėvų žeme, 
su jutimaisiais, su tautiečiais. Kas 
nėra prieš branduolinių raketų dis
lokavimą Vakarų Europoje, prieš 
jėgos naudojimą valstybių tarpusa-> 
vlo santykiuose, tas norom nenorom 
remia mirtiną grėsmę ir savo tėvų 

[kraštui, savo tautai. Negalima pa
miršti, kad tos rakėtos nukreiptos 
ir į Lietuvą, į tėvų Ir gimtuosius

namus, | lietuvių t istorijos ir kultū- į 
ros šventoves. Kaip galima kalbėti 
apie meilę Lietuvai, ■. prie Nemuno 
gyvenančiai tautai, ir' pratarti Jos’ 
„išvadavimui" baisaus sunaikinimo 
keliu? Pagaliau laikas suprasti vi
siems, gyvenantiems už*' Atlanto 
vandenyno, tarp jų ir Įvairių pažiū
rų lietuvių išeiviams, kad Antrasis

pasaulinis karas buvo paskutinis, 
.per kurj nė viena bomba nepalietė 
Amerikos. Tie, kurie tikisi ir tre« 
čiąjj karą kariauti vien Europoje, 
smarkiai klysta.

Daug metų dirbdamas diplomati
nėje tarnyboje, kurios atstovai įvai
riuose tarptautiniuose forumuose na 
kartą siūlė būdus politiniam įtempi
mui pasaulyje sumažinti, noriu ir 
vėl pabrėžti, jog tarybiniai tmon •< 
ir Tarybų valdžia neturi nuoširdes
nio noro kaip apginti talką ir 
plėsti tautų bendradarbiavimą.

Sveikindamas su Naujaisiais me
tais užsienio tautiečius, tarp kurių 
turiu daug gerų pažįstamų, noriu 
labiausiai palinkėti vieno: tegul 
1984-ieji tampa talkos Ir nusigink
lavimo metais, tegul jie visiems, 

: kurie iš tikro myli tėvų kraštą, 
ateina kaip žmonių bendravimo, 
kaip naujų Ir Šviesių vilčių motai, 
tegul kuo daugiau užsienio lietuvių 
papildo gretai tų kovotojų, kurie 
stoja prieš branduolinio karo pavo-

VYTAUTAS ZENKEVIČIUS
Lietuvos TSR užsienio 

reikalų ministras

stengiasi per intervencijas, per sabotažą ir kitokius būdus 
palaužti liaudišką santvarką Nikaragvoje ir palaikyti 
žmogžūdišką režimą Salvadore. Bet tuo pačiu laiku dar 
platesnio masto intervencija pravedama Libane, o taikos 
judėjimas dar nespėjo pilna energija atsakyti į tuos 
žingsnius. /

Kad Amerikos kariniai veiksmai toje srityje yra plataus 
masto intervencija, jau dabar nėra abejonių. Kuomet 
marinai buvo pasiųsti, aiškinimas buvo, kad jie “taikos 
jėga”, kuri padeda Libano valdžiai “konsoliduotis”. Bet ta 
“valdžia”, dešinių krikščionių-falangistų vadovaujama, 
neatstovauja Libano liaudies. Amerikos karinės jėgos ten 
dabar/atvirai įsivėlė į pilietinį kaprą, o kadangi Sirija yra 
Libano liaudies jėgų sąjungininkė —• Amerikos karinės 
jėgos faktinai kovoja prieš Siriją.

Kuomet Amerikos karinio laivyno patrankos apšaudo 
Libsino teritoriją, jos taiko į tuos plotus, kur Sirijos karinės 
jėgos yra įsitvirtinusios. Kuomet JAV kariniai orlaiviai 
boipbarduoja Libano teritoriją, tai irgi tas dalis, kur 
idasi Sirijos daliniai. Oficialus aiškinimas yra, kad 

ynas ir aviacija praveda savo veiksmus, kad “užtikrinti 
•inų saugumą”. Bet dabar jau pranešta, kad marinai bus 
dti į laivus. Koks tada bus pateisinimas laivyną iš viso 
yti prie Libano krantų? Tarptautiniai įstatymai, kurie 
o tam tikrą jūros ruožą tos šalies teritorija, visai 
aisomi, — JAV laivai stovi prie pat kranto, lyg jie 
;ųsi namie. Ir kada jiems tik užsinori, jie apšaudo 
rius Libano kampus.

eikia pabrėžti, kad ant laivų esanti artilerija labai 
likli, nes laivai juda jūrai siūbuojant. Labai retai tos 
lerijos sviediniai pataiko į kokius nors karinius 

įrengimus, — dažniausiai jie pataiko į miestelius, kaimus, 
tuščius laukus, kalnus ....

Amerikos taikos judėjimas turėtų išsijudinti prieš nuogą 
agresiją, kuri pravedama prieš Artimųjų Rytų žmones.

Šakių rajono Gelgaudiškio 
miestelyje neseniai iškilo 
gražus pastatas. “Tai mūsų 
sveikatos namai”, — kiekvie
nam svečiui su pasididžiavi
mu paaiškina apylinkės gy
ventojai. Naujoje ambulato
rijoje bet kuriuo paros metu 
nemokama medicinos pagal
ba teikiama žemdirbiams, jų 
vaikams. Kiekvienas kaimo 
žmogus kartą per metus Čia 
praeina profilaktinį sveikatos 
patikrinimą. Jeigu nėra gali
mybės padėti vietoje, tokie 
žmonės siunčiami į rajono 
centrą arba į Vilniaus ar 
Kauno gydymo įstaigas. Čia 
jų paslaugoms aukštos kvali
fikacijos medikų konsultaci
jos.

Nebereikia važiuoti i Sa- 
kius ir sunegalavusiems 
Griškabūdžio miestelio gy
ventojams. Čia taip pat atvė
rė duris naujo tipo kaimo 
sveikatos apsaugos centras. 
Erdviose patalpose įsikūrė 
vidaus, vaikų ligų skyriai, 
šiuolaikine aparatūra aprū
pinti stomatologijos kabine
tai. Geros darbo sąlygos su
darytos medikams, jiems 
įrengti patogūs butai. Nedi
deli Suvalkijos miesteliai 
Lukšiai ir Kriūkai taip pat 
pasistatė naujas ambulatori
jas.

Gražiosios Šešupės vingyje 
išaugusiame Kapsuko mieste 
iškilo 320 vietų šiuolaikinė 
ligoninė. Ją suprojektavo 
maskviečiai architektai.

gydomasis kor- 
savo atskirą kie-

Kiekvien 
pusas tu: 
mą ligoniams pasivaikščioti, 
atskirus/privažiavimus. Da
bar gydomuosiuose korpu
suose montuojami naujausi 
įrengimai, gražinamos palatų 
patalpos.,

Jeigu ikikarinėje Lietuvoje 
buvo apie 800 gydytojų ir tie 
dirbo tik apskričių centruo
se, didesniuose miesteliuose, 
tai dabar respublikoje kaimo 
žmonių sveikata rūpinasi 
daugiau kaip keturi su puse 
tūkstančio gydytojų, šešioli
ka tūkstančių viduriniojo 
medicinos personalo darbuo
tojų. Apie tai akivaizdžiai 
byloja ir sveikatos rūmai, 
išaugi gražioje Suvalkijos 
žemėje. J. Ramuckis

OŽKOS KOSMOSE
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Seniausias naminis gyvulys 
— ožka žmogui gali būti 
naudinga ir kosmose. Tokių 
ilvadų padarė vieno JAV 
universtteto specialistai, ku
rie, Šiuolaikinių skaičiavimo 
malinu padedami, sprendė 
mitybos Ir maisto produktų 
atliekų problemų ilgų kosmL 
nių kelionių metu.

Daug metų trunkančioms 
talrpplanetinėms kelionėms 
kosminiuose leivuose reikės 
turėti nemažai žemiiko mais
to, "be kitko daržovių ir vai
sių. Jų stiebus, lapų kotus 
ir lapus suvartoti ir botų pa
vesta ožkoms., Svarbiausia, 
lie nereiktos gyvulėliai ap
rūpintų keliautojus IvieŽiu 
pienu, kurio jie duoda, skai
čiuojant kilogramui kūno svo
rio, kur kas daugiau negu 
karvės. /

Kur ieško)
Ronald Reagan turi didžiu

lių problemų su užsienio poli
tika. Jos visiškai nenaujos. 
Prasidėjo anos dar rinkimi
nės kampanijos metu. TV, 
spaudos, radijo žurnalistai 
yra pastebėję, kad Ronald 
Reagan stebėtinai geba su
jaukti paprasčiausius reika
lus, sumaišyti šalių pavadini- 
nimus, jų lyderių pavardes.

Tai, manau, dar pusė bė
dos ir prezidento (bei jo 
patarėjų ir pagalbininkų) as
meninis reikalas. Žymiai blo
giau, kad dabartinės admi
nistracijos užsienio politika 
atvedė pasaulį priet tiesiog 
labai pavojingos ribos, kurią 
peržengti bereikia visiškai 
neplataus žingsnio.

Tai ir noras žūt būt Euro
pai įpiršti naujas amerikie
tiškas branduolines raketas, 
tai ir siekimas pačiomis bru
taliausiomis priemonėmis žūt 
būt nuverstu teisėtą vyriau
sybę Nicaragua, tai ir mėgi
nimas išlaikyti reakcinį, ne
žmoniškai brutalų režimą 
San Salvadore, tai, pagaliau, 
ir mažytės Grenados užpuo
limas.

Tai labai nepopuliari politi
ka. Tą dar kartą pasitvirti
no, kai žurnalas “United 
'States News and World Re
port” spalio mėnesį apklausė 
įstatymų leidėjus Capitol 
Hill. Netgi tie jų, kurie šiaip 
jau palaiko dabartinę admi
nistraciją, Ronald Reagan ir, 
apskritai, pasižymi dešinio- 
mis pažiūromis, buvo labai 
skeptiškai nusiteikę dėl da
bartinio prezidento užsienio 
politikos ir jos vykdymo. 
Tokių, kurie aiškiai nusivylę 
šia prezidento veiklos sriti
mi, buvo apie trisdešimt pro
centų, o tai jau labai daug, 
ar ne? Vienas senatorių Ro
nald Reagan užsienio politiką 
pavadino “Pastoviai kaban
čiu kardu”, kitas visiškai at
virai ir tiesiai pažymėjo jos, 
nenuoseklumą ir pavojingu
mą.

Matyt, kaip tik tai ir yra 
svarbiausia. Juk taip vadina
mų “amerikietiškų interesų 
zona” skelbiami vis nauji 
pasaulio rajonai. Kaip pavyz
dį galima paminėti faktą, 
kurį neseniai atskleidė žur
nalas “Newsweek”. Dabar 
amerikietiška ČIA slaptoms 
operacijoms prieš Afganista
ną per metus išleidžia dau
giau nei 100 milijonų dolerių. 
Pinigai eina teisėtos vyriau
sybės priešams ginkluoti, 
jiems išlaikyti, didžiulei pro
pagandinei kampanijai vesti.

Tačiau bene pats gėdin
giausias aktas — tai mažytės 
salos Grenados užpuolimas. 
Jis sukėlė didelį pasipiktini
mą visame pasaulyje, tame 
tarpe ir Lietuvoje, kur vyko 
daug mitingų, susirinkimų. 
Ši akcija su retu vieningumu 
buvo pasmerkta UN. Paga

II a “Moralinės paramos
liau, ir šioje šalyje įvyko 
daugybė mitingų, demon
stracijų prieš atvirą ir visiš
kai neišprovokuotą agresiją.

Matyt, Washington’e gerai 
suprantama: visa tai neprisi
deda prie Ronald Reagan"ir 
jo užsienio politikos populia
rinimo. Ir sostinės propagan
distai pradėjo ieškoti savo
tiškos “moralės paramos” 
amerikiečiuose.

O tai pasirodė labai sunkiu 
dalyku, ir tada buvo atsi
gręžta į tuos, kurie visą laiką 
svajoja apie “šaltąjį” karą, ir 
kurie visiškai nieko prieš 
neturėtų, jei tas “šaltasis” 
karas virstų “karštuoju”. Tai 
visų pirma įvairių tautų atei
viai iš Rytų Europos, socia
listinių kraštų. Aišku, ne 
visi: jų reakcingiatisia, deši- 
niausia dalis, kuri geriau 
norėtų matyti savo buvusius 
kraštus apgaubtus termo
branduolinio karo dūmų, nei 
normaliai ir gražiai gyvenan
čius.

Tarp tokių, deja, pasitaiko 
ir turinčių lietuviškas pavar
des.

8 Vienas tokių “moralinės 
paramos” ieškojimo show bu
vo viceprezidento Bush susi
tikimas su reakcionieriais- 
ateiviais į šią šalį iš Rytų 
Europos kraštų.

Tarp jų būta ir lietuviškos 
kilmės asmenų.

Ko gi norėjo Jungtinių 
Amerikos Valstijų viceprezi
dentas? Savo tikslo jis nė 
nemaskavo: pasiskelbė pra
šąs “moralinės paramos” Ro
nald Reagan užsienio politi
kai ir ypač — plėšikiško 
Grenado užpuolimo klausi
mu.

Ar bereikia sakyti, kad toji 
surinkta publika jam tą “pa
namą” užtikrino. Kitaip ir 
būti negalėjo. Tačiau juk ten 
susirinkę žmonės neturėjo 
visiškai jokios teisės kalbėti

savo etninių grupių vardu — 
geriausiu atveju — tik savų 
reakcinių, dešiniųjų ar ir 
atvirai šovinistinių organiza
cijų, ir tik tiek. Tačiau kai 
kurie lietuviškos kilmės 
reakcionieriai panoro dar lio- 
kajiškiau įtikti. “Voice of 
America” radijo laida lietu
vių kalba pranešė štai ką: 
“Amerikos lietuvių republi- 
konų federacijos vadovybe 
nusiuntusi Ronald Reagan 
laišką, kuriame tarp kitko 
sakoma:

“Mes norime pareikšti 
jums savo džiaugsmą bei 
pasitenkinimą dėl jūsų pasta
rosiomis dienomis parodytos 
tiesos ir atviros akcijos. Jūsų 
sprendimas imtis karinės ak
cijos prieš susidariusią grės
mę mūsų šalies interesams 
yra Šventa mūsų šalies gink
luotųjų pajėgų šefo pareiga.

Mes didžiuojamės turėda
mi tokį prezidentą, kuris 
sugeba spręsti šių laikų pro
blemas”.

Taigi, kaip viskas papras-' 
ta! Žymi dalis profesionalių 
Amerikos politikų įsitikinę, 
kad R. Reagan kaip tik 
sugeba spręsti šių laikų pro
blemas, o čia taip gražiai 
“įrodoma” priešinga!

Ir dar vienas didžiulis “at
radimas”: apie šimtą tūks
tančių gyventojų turinti sala, 
pasirodo, “kėlusi grėsmę” 
Amerikai! Kuo? Matyt, visų 
labiausiai siekimu gyventi 
savo gyvenimą.

Be* abejonės: tikrai nepo
puliari Washington© admi
nistracijos užsienio politika, 
jeigu jau tenka griebtis pa
našios rūšies “moralinės pa
ramos”!

. . . Labiausiai gaila, kad 
taip ir nepasakyta: o kiek gi 
narių turi ta “nacionalinė 
Amerikos lietuvių republiko- 
nų federacija? J. L.

*

Gandas

Ugnies dvesia viri medžių nupleveno. 
Tai jau nejsiŽiebs dabar ugnis. 
Atrodo, niekas niekad negyveno 
Ir paukščiai rytui auštant ne pragys.

Atrodo, niekas negimė nei mirė, 
Tik taip — praėjo žmonės, Ir gana. 
Tik medžiai lyg apdegę — prasiskyrė, 
Ir patekėjo saulė balzgana.

O tie, kur ėjo — nešė savo dalią. 
Jiems nei ugnis, nei giesmės nesvarbu. 
Veidai —tokie pavargę Ir Išbalę, 
O rankos — net žaizdotos nuo darbų, 

... geltonos lakos skaudžiai supo vėją 
Ir supo tylą paukščių akyse...

• ..grįš, saiko, vakare 
Paukščius girdėję, 
O naktj, 
Sako, 
Grįš 
Ugnies dvasia.

Ramutė Skučaitė
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run upe. 
kuri vadinasi 
isloriia

Filmo „.luitai Paleckis" autoriai A. Pi
gimai ir A. Tumai užsibrėžė papasakoti 

. apie mūsų amžininkę, apie žmogų, kurį 
visi gerai pažinojo, kurio gėrę šypseną ir 
žodį prisimena, kurio knygas skaito, ku
rio akimis per šias knygas pažvelgė j 
daugelj pasaulio įvykių. Matyt, nelengva 
buvo pradėti pasakoti apie tokią popu
liariu figūrą, juo labiau dvidešimties mi
nučių filme aprėpti aštuonis mūsų amžiaus 
dešimtmečius. Visa tai grėsė virsti greita
kalbiu įvykių perpasakojimu.

Tačiau daugelio mūsų dokumentinių fil
mų ydų, atrodo, sėkmingai išvengta: „lus
tas Paleckis" nevirto nei papliūpa deko
ratyvių pareiškimų, kuriais galima,, tikėti 
ir galima netikėti, nei kaleidoskopu pa
veikslėlių ir kadriukų, kuriuos galima dė
lioti ir vienaip ir-kitaip. Filme jaučiama 
sava meninė logika, kuri diktuoja neiš
vengiamą vaizdo ir žodžio seką.

Justas Paleckis prisimena savo gyveni
mą... Sis pasakojimas, jau anksčiau G. 
Skvarnavičiaus ir A Tarvydo užfiksuotas, 
šiame filme, atrodo, ypač dera. Ne vien 
todėl, kad nieko daugiau nufilmavę ' ir 
netur-ime, nes visada juk susigriebiame 
per vėlai. Išmintingas žmogui pasakoja 
apie save, ir ta; įdomiau už bet kokj dik- 
torinj teksią. Pasakoja apie vieną savo 
gyvenimo atkarpą — apie buržuazinės 
Lietuvos metus, nes visi kiti įvykiai filmo 
autorių perkelti j trumpą prologą ir tokį 
pat nedidelį epilogą. Toks apsiribojimas

visiškai pagrįstas. Būtent šis dvidešimtme
tis ir buvo Justo Paleckio, kaip asmeny
bės, tapsmo laikotarpis, kai neturtingo 
kalvio vaikas žingsnis po žingsnio atėjo j 
kovotojų už liaudies laisvę gretas. At
skleidę šią svarbiausią asmenybės domi
nantę, autoriai ryškiausiai gali parodyiL. 
filmo herojaus esmę.

Mokytojas, žurnalistas, sąžiningas inte
ligentas tampa visuomenės veikėju, vis 
labiau suartėja su pažangiausiomis savo 
tautos jėgomis, kurios, vadovaujamos 
Lietuvos Komunistų partųbs, kovojo.už 
naują socialinę santvarką. 'Kaipgi buvo 
pasirinktas ir nueitas toks, o ne kitoks 
kelias? j

Atsakymo įy^šj klausimą ? autoriai ieško 
tarsi dviejuose sluoksniuose. Apie Justo 
Paleckio pažiūrų evoliuciją sužinome iš jo 
paties pasakojimo. Bet kad visa tai būtų 
įtaigu, būtina pamatyti ir tą tikrovę, kurio-, 
je gyveno herojus, atsidurti jo ieškojimų 
kelyje. Tokių ieškojimų kelyje, beje, pasi
junta ir žiūrovas, stebėdamas, kaip plėto
jasi įvykiai „neprigulmybę" gavusioje 
Lietuvoje Istorijos pamoka gyva, netikėta, 
nechrestomatine Ne tik nematytos nuot
raukos, unikalūs kadrai .tarsi visai naujai 
parodo to meto kasdienybę, — neįprastas < 
pats žvilgsnis/ jvykiaiyregimi tarsi herojaus 
akimis, vis įžvalgiau akyliau, objektyviau. 
Pati vaizdinė medžiaga tarsi perteikia vis 
gilesnį to meto suvokimą, tarsi buržuazi
nės Lietuvos mitologijos šydas darytųsi 
vis labiau permatomas, kol pagaliau ir vi- 
saj^ukrinta.

Unikali filmuota medžiaga panaudota 
ypač taikliai. Antai nedidele scenelė, ku
rią nežinomas kino entuziastas kitados už
fiksavo Keuno gatvėje. Ji tikriausiai buvo 
atsitiktinė: keletas žmonių būriuojasi prie 
krautuvėlės, kažkas skuba pereiti gatvę, o 
iš tolo artėja policininkas. Tačiau filmo 
kontekste šis kadras įgauna gilesnę pras
mę, jis tarsi simbolizuoja artėjančią fašis
tinio perversmo grėsmę. Taip vaizdelis ■ 
virsta meniniu paveikslu. Apie patj 1926 
metų fašistinį perversmą kalbama nedaug, 
bet užtat 'kaip ryškiai; išvystame nuotrau
ką, kurioje visos sienos apkarstytos A. 
Sme’onos portretais —’diktatūrai jau pasi
ruošta!

Kam tarnauja spauda?

Iš JAV lietuvių 
pirmosios knygos istorijos

Ilgus deši/ntmęčius JAV 
lietuvių pirmąją kny'gą ir jos 
likimą gaubė paslapty?: tik
rų, dokumentiškų žįnių be
veik neturėta. Iš XIX a. apie 
ją mus pasiekė tik vienas 
kitas prasitarimas ar užuo
mina, neretai prieštaringi. J. 
Žilinskas, J. Šliūpas, A. Mi
lukas, kiti Amerikos lietuvių 
istorikai minėjo M. Tvaraus
ko (1844-1921) leistą žodyną, 
tačiau laikėsi nuomonės, kad 
ši knyga nebuvo baigta 
spausdinti, o M. Tvarausko 
spaustuvėlę Shamokin, 
Pennsylvania ištikus gaisrui, 
ji Žuvusi.

K daug vėliau paaiškėjo, 
pie 1930 metus vienoje 
Suvalkijos sodyboje atsitikti

nai buvo rastas to M. Tva
rausko žodyno egzemplio
rius, apie kurį dokumentuo
tos žinios paskelbtos V. Bir
žiškos 1947 m. pabaigoje.

Pirmoji JAV lietuvių kny
ga vadinosi “Tlumočius arba 
Slovnikas angielckai-lietuviš- 
kas ir lietuviškai angiels- 
kas . . .” (Pavadinimas duo
damas dabartine rašyba — 
B. R.). Jis buvo “sudėtas per 
Mykolą Tvarauską”, išleistas 
jo lėšomis ir jo spaustuvėje 
1875 m. Shamokine.

Vienas M. Tvarausko žo
dyno egzempliorius dabar 
yra. Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto mokslinėje bib
liotekoje. Šis egzempliorius, 
ypač įrašai jame praskleidžia 
knygps likimą ir jos kelius.

Dabar visiškai aišku, kad 
M. Tvarausko žodynas Į>uVb 
baigtas spausdinti ir gaisras 
nespėjo sunaikinti j/tiražo. 
Bent kiek egzempliorių bus 
pasisekę išgelbėti, kai kurie 
pasiekė ir Lietuvą. Tai pa
tvirtina knygos tituliniame 
lape rašalu ranka įrašytai žo
džiai: “Gramtikos priguli ing 
Vincentą Kurtinaitį iš kaimo 
Pądoviųio, to paties gmino, 
pavieto Kalvarijos, parapijos 
/Daukšių”. Po šio teksto ta 
pačia ranka lenkiškai nuro
dyta, kad įrašas padarytas 
1880 m. rugsėjo 5 d.

Kas buvo šios knygos savi
ninkas ir kokiu būdu pas jį 
atsirado M. Tvarausko" žody
nas — kol kas galime tik 
spėlioti.

Sprendžiant iš rašysenos, 
V. Kurtinaičio būta ganėtinai 
raštingo ir, matyt, prasišvie- 
tusio žmogaus. Žodyną jam 
galėjo atsiųsti pažįstami ar 
giminės. Nėra negalimas 
daiktas, kad V. Kurtinaitis 
ketino keliauti į Ameriką ir 
bus norėjęs pramokti angliš
kai. Kurtinaičių pavardė dar
gi su Vinco vardu ar inicialu 
V. XIX a. pabaigoje jau 
užtinkama ir tarp Amerikos 
lietuvių.

Tame pačiame tituliniame 
lape — po V. Kurtinaičio 
įrašo — randame kitą, iš 
kurio sprendžiant M. Tva
rausko žodynas 1882 m. 
gruodžio 22 d. priklausė jau 

.Isidoriūį) BialpblOckiui iš Pil

. Lietuvoje ugdomi patriotai internacionalistai

mokyklos kovų Šlovės muziejuje mokytoja Elena Mldvlklenė suLeono Vasauiko nuotraukoje: 
muziejaus aktyvu.

Daug dėmesio patriotiniam In
ternacionaliniam auklėjimui ski
ria Tauragės 4-osios vidurinės 
pedagogų kolektyvas. Mokykloje 
sistemingai vyksta draugystės po
pietės, teminiai pokalbiai, ren
giami susitikimai su (vairių tau
tybių žmonėmis — karo ir darbo 
veteranais, gamybos pirmūnais. 
Pionierių draugovė nebe pirmi

metai susiraėinėja su Kaliningra
do srities, Latvij6s, Estijos, kitų 
broliokų respublikų jaunaisiais 
leniniečiais, keičiasi delegacijo
ms.

• Mokinių patriotiniam interna
cionaliniam auklėjimui sėkmin
gai panaudojamas mokyklos ko
vų šlovės muziejus. Čia daug 
vertingų eksponatų apie rajono

vaduotojus, 16-osios Lietuviško
sios divizijos kovų kelią. Šią 
medžiagą per keletą me-tų su
kaupė mokyklos jaunieji kranto
tyrininkai, ^vadovaujami mokyto
jos komunistės Elenos Midvlkie- 
nės.

Julius NORKEVIČIUS

«... k-

viškių. Paskui ta knyga 
perėjo į kitų Bialoblockių 
šeimos ar giminės narių, ran
kas. Tai liudija rusų kalba 
įrašas, jog ta knyga yra iš 
Suvalkų gubernijos Pilviškių 
G. L. Bialoblockio rinkinio.

Be to, keliose vietose žody
no laukeliuose ranka, mažo
siomis ^raidėmis rusiškai pa
rašyta — Giršas Leizeris 
Bialoblockis. Randame taip 
pat, turbūt, Bialoblockio bi
bliotekos antspaudą ir kitą 
antspaudėlį su pavarde L. 
Bialoblocky. |

Visa tai leistų teigti, , kad 
šis M. Tvarausko žodyno 
egzempliorius buvo Bialo
blockių nuosavybė. Kol kas 
neturime žinių, kas buvo tie 
Pilviškių Bialoblockiai, bet, 
matyt, jie bus turėję biblio
teką ir galėjo būti prasišvie- 
tę miestelio žmonės.

Ar šis Vilniaus universite
to bibliotekoje esantis JAV 
lietuvių pirmosios knygos 
egzempliorius yra apie 1930 
metus rastas egzemplio
rius — tiksliai atsakyti nega
lėtume. Viena aišku, kad 
knyga vėliau priklausė Kau
no Vytauto Didžiojo univer
sitetui ir, turbūt, iš jo rinki
nių 1948 m. ar 1956 m. 
pateko į Vilniaus universite- 
,to biblioteką. Galbūt ji kokiu 
laiku galėjo priklausyti ir 
žymiam mūsų bibliografui Iz. 
Kisinui, kurio ekslibris (kny
gų ženklas) įklijuotas knygos 
viršelyje.

Tiek šįkart turime papildo
mų žinių apieyJAV lietuvių 
pirmosios knygbs likimo ke
lius, kurie iki .galo dar' nėra 
paaiškėję. Bronius Raguotis

Algirdo Tarvydo nuotrauka

Vykusiai perteiktas ir tas momentas, kai 
Justas Paleckis pareiškė „tautos vadui" 
lietuvių liaudies valią. Be abejo, sugižusio 
veido A Smetona filmuotas prezidentūros 
balkone kuria nors kita proga, tačiau čia 
kadras atrodo visiškai vietoje: sugretinimas 
atskleidžia istorijos tiesę. Juostoje drąsiai 
pasinaudota kino kronikos ambivalentišku- 
mu, kuriuo buvo grindžiami ir E. Sub, ir 
M. Romo montažiniai filmai; \

Ten kur skurdžių mūsų filmotekos iš
teklių nepakako, naudojamos nuotraukos, 
jos irgi virsta gera kinematografine išraiš
kos priemone. Jaučiarrye"’ Tvirtą A. Tumo 
ranką, jau anksčiau iš nuotraukų sudėsčiu- 
sią įspūdingą pasakojimą apie įžymųjį kal
bininką K. Būgą („Tėvų kalbą pamilęs, sa
ve užmiršau").

• f

Siekiant kuo ryškiau perteikti istorinę 
tiesą, nuosekliai parodoma, kaip buržuazi
ja, pažaidusi demokratija, neišvengiamai 
turėjo griebtis diktatūros, nes tai vienin
telė priemonė sptramęlyti savą liaudį. Bet 
kuo kiečiau spaudė „smetoniško režimo le
tena, tuo ryžtingiau tokie žmonės, kaip 
Justas Paleckis, stojo liaudies pusėn. Tai
gi filme pavyko asmenybę susieti su tik
rove, atskleisti sudėtingus žmogaus in vi
suomenės santykius, anaiptol ne tokius 
paprastus ir vienareikšmius. Ir čia slypi 
dar viena gera filmo ypatybė: jis moko 
plaukti ta upe, kuri vadinasi Istorija, 
plaukti ir nepaskęsti, nepasiklysti, nepasi
mesti.

VACLOVAS MIKAILIONtS

LIETUVOS KAIMO KULTŪRA

NUO KO PRASIDEDA GROŽIS
Tarybų Lietuvoje lankėsi 

TSRS rašytojų delegacija. 
Svečiai susipažino su Kėdai
nių, Panevėžio, Šilutės, rajo
nų pirmaujančiais ūkiais. Pa
tirtus įspūdžius bei aktualias 
šiuolaikinio tarybinio kaimo 
gamybines, kultūrines pro
blemas respublikos bei 
Maskvos, Kijevo, Minsko, 
Rygos ir kitų miestų rašyto
jai r kartu tisui,?tžemės ūkio 
mokslininkais bei praktikais 
aptarė Lietuvos žemės ūkio 
ekonomikos mokslinio tyrimo 
institute.

Viena šio susitikimo daly
vių žurnalistė ir rašytoja 
Lilija Beliajeva dalį Lietuvos 
kaime patirtų įspūdžių bei 
vertinimų pateikė Maskvoje 
leidžiamame. “Pravdos” laik
raštyje. Patrumpinę šį 
straipsnį siūlome “Laisvės” 
skaitytojams. Juk įdomu, 
kaip Lietuvos kaimą — kon
krečiai, dviejų Kėdainių ra
jono ūkių pastangas suteikti 
žmogui laimingą gražų gyve
nimą — vertina rašytojas, 
priedo, kitos tautos žmogus. 
L. Beliajeva rašo:

Atsidūrusi A. Sniečkaus, o 
paskui “Rytiį aušros” kolū
kyje, negalėjau pasijusti at
vykusi iš kitfų, civilizuotesnių 
pasaulių. Ką pamačiau, man 
kėlė tiktai pagarbą. Ką gali
ma šiuo atveju priešpastatyti 
šiai kaimo buičiai, kokius 
miesto pranašumus? Iš tikrų
jų kas gali būti jaukiau, 
džiugiau akiai hei kotedžias 
arba, kaip mes/bandome išsi
reikšti, — sodybinio tipo 
namas? O kai šių namų ne 
trys keturi, ne pasirodymo 
dėlei, o dešimtys, ištisos 
gatvės ir vienas už kitą 
gražesni? Vienaaukščiai, 
dviaukščiai; bet visi vienodai 
puikūs, išpuoselėti, spindin
tys erdviais langais . . .

Užsuku ,į bibliotekininkės 
Romos Knizelienės namus. Ji 
porina:

— Stato sparčiai. Rudenį 
mūsų namą pradėjo — kovo 
mėnesį jau jį gavome. Gy
venk ir džiaukis. Erdvu, ra
mu. i

Namas dviaukštis: Pirma
me aukšte visi šiuolaikiniam 
butui reikalingi komunaliniai® 
patogumai ir du kambariai. 
Antrame — miegamieji. Ir 
baldai, ir ^įsi kiti namų 
apyvokos remmenys tie pa
tys, kaip, sakysim, Maskvos 
ar Vilniaus bute. Tik spėjai 
išeiti į prieangį, ir tave 
apgaubia tyla, palaiminga, 
teikianti poilsį kūnui ir sielai.

Žalumu ir spindesiu trykš
ta kultūros namai, puikūs 
pano. Kur tik akį mesi — 
liaudies meistrų dirbiniai.

Vaikų darželio kieme nuo
stabios medinės skulptūros.

Kolūkio pąilsio namuose 
ant langų tokios gražios 
užuolaidos, kad niekaip ne
praeisi pro šalį. Patalpoje, 
kur remontuoja mašinas, lu
bos baltos, ka§ tik iš meta
lo — nudažyta.

Šiuo atveju poriname apie 
turtingus ūkius, gaunančius 
milijonines pajamas. Jie turi 
iš ko pasišvaistyti. Bet, an
tra vertus, ar visada jie buvo 
tokie? Ne, pradėjo nuo maž
možių. Dabar gi čia beveik 
nėra rankų darbo, ir kiekvie
nas per dieną uždirba dešimt 
rublių. Negi vienais pinigais 
viskas grindžiama?

— Mūsų žmonės nori gy
venti, o ne tik valgyti, — 
sumuoja A. Sniečkaus kolū
kio pirmininkas Vladas Jakš- 
tys ir priduria: — Negalima 
viską matuoti pelnu. Duonos 
yra — reikia gėlių.

Klausimas, kuris staiga 
man iškilo pilnu ūgiu Lietu
vos kaimuose, pasirodė ne
numatytas ir tarsi nelabai 
rimtas: nuo ko prasideda 
grožis, kur, nūdienos kaime 
jo traukos ištakos? Vladas 
Jakštys ilgai rtegalvodamas 
atsako: “Viskas prasideda 
nuo tvarkos! Viskas!”

Vis dėlto “tvarką” jis aiški
na kaip kompleksą pastangų, 
kurios žmogų patraukia, pa
daro jį tavo bendraminčiu.

— Reikia pirmiausia žinoti 
ir jausti, ko nori žmonės, — 
sako pirmininkas. — Žinoti 
sąlygas, kurias jie kelia savo 
gyvenimui, jų poreikius ir 
padėti juos įgyvendinti. Patį 
pirmoji sąlyga: “Noriu gerai 
uždirbti”. Ką gi, dirbsi sąži
ningai — daug užsidirbsi. 
Toliau kolūkietis sau, vadi
nasi, ir mums, vadovybei, 
sako: “Noriu gyventi sava
rankiškai”. Kolūkis vėl pa
siūlo paramą — nuomokis 
arba išsipirk namą. Toliau 
žmogus geidžia, kad rūpintų
si jo vaikais. Vėl prašom — 
yra lopšelis-darželis, mokyk
la. Ko dar reikia? Baseino? Ir 
su šituo sutinkame. Bus ba
seinas. Kaip tu po šito į 
darbą žiūrėsi? Tau bus gėda 
dirbti bet kaip!

Tokių pat įsitikinimų laiko
si Henrikas Kretavičius, 
“Rytų aušros” kolūkio pirmi
ninkas, bet priduria:

— Mes, vadovybė, priva

Suskaičiavau praėjusios 
savaitės kai kurių Lietuvos 
dienraščių medžiagas iš pra
monės įmonių, kolūkių, sta
tybų ir priėjau tokios išva
dos: vidaus gyvenimui skir
tame dienraščių plote darbi
nis Lietuvos gyvenimas uži
ma didesnę dalį. Štai vien 
“Tiesa” išspausdino per 20 
tokių žinučių, 6 reportažus, 
12 korespondencijų, ekono
minių apžvalgų, analitinių 
straipsnių . . .

Taip buvo ne tiktai praėju
sią savaitę ir ne tiktai “Tie
sa” tiek medžiagų skiria dar
bo temai. Kam visas šis 
srautas reikalingas, kokias 
girnas jis judina? Tarybi
niuose spaudos metraščiuo
se, enciklopedijose periodika 
pristatoma ir analizuojama 
kaip valstybinės reikšmės in
formacijos ir propagandos 
priemonė, pašaukta tarnauti 
visos liaudies, o ne kurios 
vienos grupės, ar klasės in
teresams. Tai ‘ svarbiausias 
tarybinės ir vakarų valstybių 
spaudos skiriamasis bruožas. 
Kitaip tariant, laikraštis — 
ne tik komercinė įmonė, bet 

lome žmogų padaryti laimin
gą. Netgi jeigu jis pats to iki 
galo nesuvokia, kas tai yra 
laimė. Mes privalome jį iš
mokyti dirbti sąžiningai, kū
rybiškai, kad jis kasdien į 
namus grįžtų gerai nusitei
kęs. Kad galėtų auklėti ge
rus vaikus.

Žmonės iš mūsų nenori 
išvažiuoti. Kodėl? Kiek bran
gių, širdžiai gijų paliesi! Iš 
savo namų išvažiuoti sunku. 
Čia ir tavo butas, ir vasarna
mis. Pavargai — ilsėkis so
de, darže, vaikai apsukui 
tavęs nusižiūri, mokosi. 
Nori — eik žvejoti. Suma
nei — keliauk po šalį, važi
nėk po užsienius. “Noriu ir 
galiu” —- štai kas žmogui 
svarbu.

Imkim ir susumuokim, 
apie ką daugiausia svarstė 
pirmininkai. Apie mokslo bei 
technikos vaidmenį kaime? 
Apie trąšų reikšmę? Apie 
tai, kad tvarka daug prana
šesnė už netvarką? Ne, apie 
meilę žmonėms. Sugebėjimą 
suartinti savo likimą su kitų 
likimu — tai ir dovana, ir 
išminties šaltinis.

Taip jie, pirmininkai, mąs
tė garsiai apie “žmogaus sie
lą”. Nors šitai labiau tiktų 
rašytojams. Bet mes, rašyto
jai, daugiau tylėjome ir, klau
sėme.

Mums parodė gražius, ge
rai sutvarkytus kaimus. 
Jiems priklauso ateitis. Ta
čiau jokie akimi matomi sta
tybiniai, techniniai laimėji
mai negalėjo ir negalės iš
braukti, užtemdyti, šviesių 
įspūdžių susitikus su Lietu
vos ūkių vadovais. Nuo am
žių nieko nebuvo brangiau už 
žemę maitintoją ir neatsitik
tinai šliejasi prie jos žmonės, 
tausoją jos garbę, pasižymį 
mąstymo mastais, pilietinio 
temperamento ir veiklos jė
ga, toliarege meile žmogui, 
meile, kurios aidas ilgai ilgai 
tvyros., K. Algis

Managva. — Čia besilan
kančiai Amerikos religinių 
vadovų grupei Nikaragvos 
vidaus reikalų ministras To
mas Borge pareiškė, kad 
neturima optimizmo dėl Ni
karagvos ir JAV santykių 
pagerinimo. Esą, jei prez. 
Reagan bus perrinktas, jis 
pradės planuoti invaziją į 
Nikaragvą. Jo manymu, san
tykiai negalės pagerėti tol, 
iki Amerikos remiami prieši
ninkai tebetęs savo užpuldi
nėjimus.

irgi veiksmas, irgi

daugiau švietimo ir žmonių 
aktyvinimo priemonė. Jau 
seniai, galbūt, nuo spaudos 
atsiradimo, patirta, kad žo
dis 
darbas. Tiktai labai skirtin
gai jtąs darbas suprantamas, 
o apie naudą nėra ko ir 
kalbėti: geriausias pavyzdys 
yra reakcinė lietuvių išeivių 
spauda, begėdiška savo skai
tytojų mulkinimo taktika, 
kurios vaisiai ypatingai ryš
kiai matyti pastaraisiais me
tais;

Laikraščių tiražas Lietuvo
je augo šitaip: nuo kelių 
šimtų tūkstančių buržuazijos 
valdymo metais ir iki 4,9 
mln. 1980 metais. Atkreipsi
me mūsų skaitytojų dėmesį 
tiktai į kelis mūsų spaudos 
būdingus bruožus.

Pradėkime tuo, kodėl jau
nai tarybų valdžiai Lietuvoje 
1941 m. prireikė pakelti 
spaudos tiražą iškart apie 
tris kartus. Skaitančiosios 
publikos nepadaugėjo, at
virkščiai — buržuazija, kari- 
ninkija, kiti pasitraukė į Va
karus paskui savo ministrus, 
“tautos vadą”. Lietuvoje tuo 
metu buvo apie ketvirtis 
milijono beraščių ir mažaraš
čių .. . Liaudies valdžia kaip 
tik ir galvojo apie eilinių 
žmonių švietimą ir neraštin
gumo likvidavimo kampani-, 
joje laikraščiai pasitarnavo 
daugiausia. Taip buvo ir Ru
sijoje po Spalio revoliucijos 
1917 metais, \ kur tamsumas 
liaudį slėgė nę mažiau, o gal 
dar labiau. Tiktai gyva, tik
roviška informacija galėjo 
patraukti paprastą skaityto
ją, darbo žmogų. Todėl kei
tėsi laikraščių veidas. Atkū
rus Lietuvoje tarybų valdžią, 
atvėrė duris tūkstančiai 
skaityklų, kur darbo žmogus 
laVihdamas savo skaitymo 
įgūdžius, kartu pritapo per 
spaudos žodį prie savo liau
dies, valstybės reikalų.

Spauda ir toliau dirbo 
svarbų organizatoriaus ir 
mokytojo darbą. Techniškai 
perginklavusi Lietuvoje pra
monę, atkūrus po Il-ojo Pa
saulinio karo tai, kas buvo 
sugriauta, žmonės neiškart 
perprato našaus darbo pa
slaptis. Čia pasitarnavo irgi 
spauda, paskleidusi pirmau
jančių įmonių patyrimą. 
Kauno “Drobės” darbininkės 
pirmosios Lietuvoje pasi
kvietė į svečius pirmaujančią 
Maskvos audėją GaganovąS 
Apie jos darbą tuomet pla
čiai rašė Lietuvos spauda. 
“Novatoriškumas ir darbo 
perteikimas kitiems darbi
ninkams tarybinėje šalyje 
įgavo platų užmojį”, — rašė 
1952 m. žurnalas “Tarybinė 
moteris”. — Socializmo šaly
je nėra profesijos meistriš
kumo^ paslapčių”. Spauda čia 
gerai pasitarnavo: Lietuvos 
žurnalistai anuomet išsamiai, 
gyvai rašė apie “Vilniaus 
“Spartos” kojinių* fabriko 
mezgėjas, o geriausios iš 
geriausių — Janin^ Darvy- 
daitė, Irena Loseva pasisa
kydavo spaudoje ir pačios, 
kėlė jįarbo ūpą Kauno, Klai
pėdos, kitų Lietuvos miestų 
darbininkėms. Spaudai pa
garsinus, vėliau kilo savotiš
kos darbo varžybos: tarp 
Vilniaus ir Kauno konditerių, 
Kauno ir Jonavos baldžių^

Didelis akstinas dirbti ir 
siekti, kad tave pripažintų 
žmonės, valstybė. Tai pras
mė, tai didžiausia žmogui 
skirta laimė. Kai vienas ma
no kolega neseniai aplankė 
po daugelio metų gerą žmo
gų ir gerą Vilniaus grąžtų 
gamyklos darbininką Povilą 
Brindį, šis parodė albumą, 
kur guli pageltęs laikraščio 
numeris su jo nuotrauka ir 
keliais sakiniais apie jį. Sau
go žmogaus ne tik savo jauną 
atvaizdą, bet ir saugo gero 
darbo įvertinimą.

V. LiauŠka
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^Kultūros aršiai
Adomas Druktenis, “Mokslo” leidyklos žodynų redakcijos 

vedėjas, rašo apie žod^ęininkų darbus ir rūpesčius.

nuo tiesioginio darbo laiku), pamato, kąd laiku 
-padaryti nespės, sutartis m^tai iš metų pratę
siama, o kai pagaliau darbas patenka ant re
daktoriaus stalo, kai su juo susipažįsta recen
zentai (jeigu žodynas didesnis, tas irgi užima 
nemažai laiko), dažnai paaiškėja, kad žpdynas 
dar nėra reikiamo lygio. Prasideda rankraščio 
taisymas,.vargsta autorius, vargsta redaktorius, 
ir dažnai viso to vargo rezultatai esti gana vi
dutiniški. Mėgindama darbą paspartinti, leidy
kla bando telkti autorių kolektyvus, ši praktika 
irgi turi savo neigiamų.' pusių. Kai dirba keli 
žmonės, atsiranda įvairių nevienodumų, kurių 
paskui ir atidžiąusias redaktorius nepajėgia 
pašalinti. Todėl planuodama žodynus leidykla 
pradeda darbą su autoriais gerokai iš anksto. 
Pavyzdžiui, jau dabar galvojama apie tuos žo
dynus, kurie išeis po dešimties ir daugiau me
tų. Yra sudarytas ir Lietuvos TSR valstybinio 
leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų 
komiteto patvirtintas perspektyvinis žodynų lei
dimo planas iki 1995 metų.
Taigi žodyno parengimas trunka gana ilgai, to
dėl ir žodynų redaktorius gyvena keletą 
priekį - dirba su tais autoriais, kurie dar ne
greit atneš savo rankraštį į leidyklą. O ir gauto 
rankraščio redagavimas turi savo specifiką. 
Kaip žinia, žodynai skiriami ne pasiskaitymui, 
jų griebiamos tik tada, kai norime ką nors iš
siaiškinti, pasitikslinti ir t. t. Vadinasi, ta infor
macija turi būti Iciek įmanoma tikslesnė. Todėl 
redaktorius privalo įvairiuose šaltiniuose pati
krinti begales dalykų, o jeigu neranda arba tie 
dalykai nėra|dar galutinai sunorminti, -J tartis 
su įvairiais 
mokėti ne tikdavo gimtąją, bet ir kitas kalbas, 

 

ypač jei redaguoja dvikalbius žodynus 

 

, Žodynininko d/rbas (.. .) reikalauja ypač sub

 

tilaus kalbos jausmo, reikalauja (...) ypatingo 

 

talento, kurigK kažkuo yra giminingas rašytojo 
talentui“, —/ rašo akademikas L. ščerba. Be 
to, žodyno tėdaktorius turi būti labai atidus ir 
dėmesingĮas, juk jam vienu metu reikia žiūrėti 
ir žodyno^sistemos, žodžių reikšmių, ir rašy
bos, kirčiavimo, įvajrių nuorodų, pažymų, šriftų 
ir daugelio kitų dalykų. Nę veltui leidyklų re
daktorių darbą reglamentuojančiuose doku
mentuos,e žodynų redagavimas kvalifikuojamas 
„kaip ypač sudėtingas“. Tiesa, kai kuriose lei
dyklose stambesnius žodynus redaguoja visas 
leidyklos redaktorių kolektyvas, tačiau mes, tu
rėdami jų tik penketą, apie tęi galime tik svan. 
joti. Todėl tie, kurie surado^vieną kitą klaidelę 
piktinasi redaktoriaus nerūpestingumu, turėtų 
būti atlaidesni ir suprasti, kad’redaktorius, net 
labai norėdamas, kartais negąli visko idealiai 
sužiūrėti. O ir pačių žodynų juk nebūna idea-

metu daug kalbėta apie žodynų lei-

^mai persitvarkė respu- 
dynų leidimą sėkmingai 

(dabar Motiejaus

Pastaruoju
dimo gerinimą, nes anksčiau žodynai išeidavo 
labai nereguliariai, ilgai užsigulėdavo spaustu
vėse. 1980 metais Lietuvos TSR valstybinis lei
dyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų 
komitetas išleidojsakymą „Dėl žodynų leidimą 
gerinimo". Vykdydamos konkrečius šio įsaky
mo nurodymus, atitink 
blikos spaustuvės, į žo
įsijungė buvusi „Pergalė 
šumausko spaustuvės filialas). Netrukus pa
aiškėjo ir šių persitvarkymų rezultatai: 1981 ir 
1982 metais išėjo visi planuoti žodynai, atrodo, 
kad ir šių metų planas bus sėkmingai įvykdy
tas. Tačiau spaustuvių darbo pagerinimas dar 
neišsprendžia visos žodynų problemos. Žody-, 
nu trūko anksčiau, tebetrūksta ir dabar.
Pagal informacijos pobūdį ir struktūrą žodynų 
būna labai įvairių. Nevienodi jie ir pagal savo 
paskirtį, pateikiamos informacijos kiekį ir t. t. 
(Plačiau apie žodynų rūšis žr.: „Mūsų kalba", 
1972 m. Nr. 2). Tad ir darbų mastas rengiant 

‘ tuos žodynus nevienodas. Nelygu ir kas tą žo
dyną rengia - visas mokslininkų kolektyvas ar 
pavienis entuziastas. Labai svarbu ir leksiko
grafinės tradicijos bei patirtis. Vienos tautos 
skaičiuoja savo žodynų 'istoriją šimtmečiais, 
turi išsileidusios vienokių ar kitokių žodynų po 
kelis ar keliolika leidimų, kitos dar tik žengia 
leksikografijoje pirmuosius žingsnius. Kai ku
riose šalyse žodynų rengimas šiuo metu turi 
lyg Ir tam tikrą industrinį pobūdį: yra suburti’ 
dideli mokslihinkų kolektyvai, naudojama su
dėtingiausia technika, naujausios skaičiavimo 
mašinos, o kitur tebedirbama kaip prieš šimtą 
ir daugiau metų. Savaime suprantama, kad nuo 
visų šių aplinkybių priklauso žodynų rengimo 
savitumai ir leidimo tempai. Be abejo, yra da7 
lykų, bendrų visiems laikams ir visiems žody- 

, nams. Didysis XVI a. filologas hurpanistas J. J. 
\ Skaligeris yra pasakęs, kad žodyno rengimas 
\ yra pirmas pagal savo sunkumą darbas po He
raklio žygių. Ne veltui daugelio jų pratarmėje 
randame parašyta, kad autorius, deja, jau neiš
vydo savo darbo vaisių, žodynas išėjo po jo 
mirties. Pažvelkime, kad ir į mūsų akademinio 
„Lietuvių kalbos žodyno" istoriją. (Plačiau apie 
šio žodyno rengimą žr.: „Mūsų kalba", 1981 
Nr. 1" „Kalbos kultūra“, Nr. 43). Juk nuo pir
mųjų, dar K. Būgos užrašytų lapelių, davusių 
pradžią dabartinei žodyno kartotekai, praėjo 
jau 80 melų, o paskutiniojo to kapitalinio darbo 
tomo geriausiu atveju sulauksime tik pačiame 
šio amžiaus gale. Vadinasi, žodyno parengi
mas ir išleidimas, įskaitant didesnes ir mažės; 
nes pertraukas, pareikalaus apie 100 metų. Ir 
dėl to nėra ko stebėtis. Ne ką greičiau pana
šaus pobūdžio savo žodynus* išleido ir Vakarų 
Europos tautos, turinčios senas leksikografines 
tradicijas. Nors mes savo žodynų istoriją skai
čiuojame nuo 
linguarum", ta---------------- ------------------------
tradicijomis pasigirti negalime. Daug dar ko 
neturime, daug ką darome pirmą kartą. Todėl 
reikia tik pasidžiaugti, kad negausus Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto žodynų skyriaus kolektyvas 
sugeba kas dveji treji metai parengti po di
džiulį tomą. Tas tomas leidykloje neužsiguli, jis 
tiesiausiu keliu keliauja į spaustuvę ir greitai 
pasiekia vartotoją. Gaila tik, kad šiuo metu tu
rimomis jėgomis skyrius per artimiausius 15 
metų, be akademinio žodyno tomų; galės pa
rengti tik naują „Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyno“ leidimą. IjCaip būtų gerai, kad šis vienin
telis respublikoje mokslinis leksikografijos 
centras turėtų daugiau žmonių. Tada leidykla 
sulauktų daugiau kvalifikuotai parengtų ran
kraščių, o vartotojai — žodynų, taip reikalingų 
kalbos mokslui ir praktikai.
Kol šito neturime, didžiąją dalį žodynų organi
zuoja pati leidykla, pasitelkusi savo aktyvą. O 
tas aktyvas, deja, nėra gausus. Patyrusius lek
sikografus galima ant vienos rankos pirštų sus
kaičiuoti. Respublikos aukštosios mokyklos 
leksikografų neruoštą, todėl daugelio žodynų, 
ypač dvikalbių, sudarymo turi imtis šio darbo 
entuziastai, tiksliau, pasišventėliai, gerai ' iš
manantys savo dalyką, bet neturintys didesnio 
leksikografinio pasiruošimo. Imdamasis šio 
darbo, tūlas nė neįsivaizduoja, kiek jis pareika
laus metų. Ir tik padirbėjęs (juk dirbama laisvu

k. Sirvydo „Dictionarium triųm 
čiau didelėmis leksikografinėmis

pecialistais. Jis turi labai gerai
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Lietuvos jaunimas sekdamas Jugoslavijoje vykstančią spo 
žiemos sportu čiužinėdamas Lietuvos sniegu užklotuose kalneliuose.

i

olimpiadą, labai domisi
Gylio nuotr.

Tikslas—saugumas 
pasitikėjimas ir 
nusiginklavimas

žę į aukščiausiąją

—.Pasakojitnai apie Lietuvos sportą

s Kas bėndro tarp futbolo 
komandos ir . . . metro?
Daug kas — ir pagrįstai r- 

Viln&us “Žalgirio” ’ futboli
ninkų penktąją viet$ TSRS 
čempionate geriau ^vertina 
negu antrąją “Žalgirio” krep
šininkų. futbolininkai, po 20 
metų gr
lygą, nuštebino savo bran
džiu, sav tu žaidimu, prano
ko visus sporto mėgėjų ir net 
specialistų lūkesčius, išgarsi
no Lietuvos sportą populia
riausiame, 
žaidime. R 
djęiją ♦geri 
metų komandas, penktoji 
vieta gali būti labiau įvertin
ta negu antroji. Beje, į ren
kamų sąrašą gali patekti ne 
tik žaidimų komandos, . bet 
ir, pavyzdžiui, akademinio 
irklavi

masiškiausiame 
.enkant pagal tra- 
iausias Lietuvos

aštuonvietė valtis 
tenisininkai, daly- 
andinėse varžybo-

Kadangi prieš t^i užsiminėme apie perspekty
vinius planus, skaitytojams, be abejo, įdomu, 
kokių žodynų gaUma tikėtis per artimiausią lai
kotarpį? Iš lituanistinių, be minėto akademinio 
„Lietuvių kalbos žodyno^ XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII tomų ir „Dabartinės lietuvių kalbos žody
no“ naujo leidimo, turėtų išeiti J. Paulausko' 
„Ideografinis lietuvių kalbos žodynas" - pir
masis lokio pobūdžio darbas lietuvių leksiko
grafijoje (jame žodžiai pateikiami ne pagal 
abėcėlę, o pagal jais reiškiamų sąvokų siste
mą), K. Vosylytės „Lietuvių kalbos palyginimų 
žodynas", V. Vitktusko „Lietuvių kalbos tarties 
žodynas“, V. Mažiulio „Prūsų kalbos etimolo
ginis žodynas". Taip pat bus leidžiami lietuvių 
pavardžių, vietovardžių, tarminiai ir kitokie žo
dynai. Iš dvikalbių paminėtini naujai rengiami 
rusų-lietuvių keturtomis (pirmasis, tomas jau 
išėjo) bei vienatomis, vokiečių-lietuvių, lotynų- 
lietuvių, ispanų-lietuvių, čekų-lietuvių, estų-lie- 
tuvių, lietuvių-vokiėčių, lietuvių-lenkų ir kt. kal
bų žodynai. Numatoma pakartotinai išleisti 
papildytus ir pataisytus lietuvių-rusų, anglu-lie- 
tuvių, prancžzų-lietuvių, latvių-lietuvių ir kt. 
žodynus. Skaitytojas gali paklausti, kodėl ne
paminėjome čia nė vieno terminologinio žody
no. Reikalas tas, kad nuo-1982 metų visų ter
minologinių žodynų leidimą perėmė Vyriausioji 
enciklopedijų redakcija. Kadangi leidyklos žo
dynų redakcijoje dirba tik filologai, o enciklo
pedijų redakcija turi kvalifikuotų įvairių sričių 
specialistų, manytume,;kad nuo to žodynų lei
dimas turėtų ir kokybišką!, ir kiekybiškai page
rėti.

alo 
vavę kom 
se.

Šį kartą 
mė atkreipia dėmesį į miestų 
vaidmenį aukščiausios lygos 
čempionatuose. Būna, jog į 
aukščiausią lygą iškopia ir 
sėkmingai žaidžia nedideliė 
miestų kojnandos, kai tuo 
tarpu didžiuliai milijoniniai 
miestai teiti neatstovaujami. 
Štai Gorkis turi tik ledo 
žaidimu aukščiausios klasės 
komandas. Kad dideliems 
miestams nelengva išlaikyti 
aukščiausios lygos koman
dos, liudija ir Sverdloysko 
patyrimas, 
šioje lygoje įvairiais laikais 
turėjo geras vyrų ir moterų 
krepšinio, vyrų tinklinio, 
moterų rankinio (net dvi), 
futbolo, ledo ritulio koman
das, bet visos jos ten prara
do vietas, 
tinklinio vy 
riedulio au 
komandoj, 
šakos išugdo 
kur įsivyradja tvirtos tradi
cijos, kaip, pavyzdžiui, vyrų 
krepšinis Kaune. Supranta
ma, didelį vaidmenį turi ir 
administracinė miestų pa
skirtis: sostinės savaime su-

futbolininkų sėk-

kuris aukščiau-

liko tik moterų 
rų žolės ir ledo 
iščiausios lygos 
Atskiros sporto 

omos miestuose,

traukia visos respublikos ge
riausius sportininkus, savai
me padidėja gyventojų skai
čius, teikiąs šioms koman
doms žaidėjus. Tai rodo in 
Lietuvos komandų, žaidžian
čių TSRS aukščiausioje lygo
je: į Vilnių ir Kauną, net 
Šiaulius ar Panevėžį suplau
kia visos respublikos • talen
tingiausi sportininkai.^

Bet ryškiausiai aųfačfau- 
sios lygos komandų “priklau
somumas” nuo miestų dydžių 
pasireiškė futbole, kur žai
džia 18 komandų. 1983 m. 
čempionate jos atstovavo 9 
respublikų miestai. Žaidė 15 
miestų komandos. Aukščiau
sios lygos debiutantai buvo 
Vilniaus ir Kišiniovo futboli
ninkai. Pastarieji liko pasku
tiniai ir vėl grįžo į pirmąją 
lygą, kur žaidžia 24 koman
dos.

Įdomu pastebėti, kad iš 
visų miestų, kurie turi |co- 
mandas aukščiausioje lygoje, 
tik Vilniuje gyvena mažiau 
milijono gyventojų, o likę 14 
yra milijoniniai miestai. To
kia situacija TSRS futbolo 
aukščiausioje lygoje sušidarė 
pirmą sykį. Anksčiau, tame 

..tarpe ir pastaraisiais metais, 
visados žaidė pakankamai 
komandų iš mažesnių mies
tų. Savotišką pavyzdį milijo
ninių miestų “atakai” į aukš
čiausiąją lygą davė Ukrai
na — pasitraukė į žemesnę 
lygą Vorošilovgradas, Lvo
vas ir įkopė jų vieton Char
kovas, grįžo Dnepropetrovs- 
kas, ir štai tik visi penki 
milijoniniai Ukrainos miestai 
turi komandas aukščiausioje 
lygoje! Tiesa, tai nėra tai
syklė: pakanka milijoninių 
miestų, kurie jau seniai ne
turi vietos aukščiausioje ly
goje.

Taigi, Vilniaus “Žalgiris” 
pateko į įdomią “didžiūnų” 
kompaniją ir ten puikiai at
rodo!

O kas vis dėlto buvo tarp 
TSRS aukščiausiosios lygos 
komandų ir metro? Tai, jog 
norint turėti metro, reikia,

A. ŠALNA VYKSTA
Į SARAJEVĄ

Bak urianyįe pasiruošimą Sara
jevo olimpinėms žaidynėms bai
gė mūsų šalies biafloširiltikąi. 
PasRtiflnis jėgų išbandymas^ - šau
dančiųjų slidininkų laukė 10 km 
distancijoje. Ją greičiausiai įvei
kė sverdlovskietis J. Kaškarovas 

v — per 31 min. 36 sek. (1 bau
dos minutė). Nugalėtojui pralai
mėjęs 39 sek., antrąją vietą1 už
ėmė kaunietis A. Šalna (2 bau
dos minutės).

Po ’šių varžybų TSRS rinktinės 
treneriai paskelbė komandos, 
kuri išvyksta į Sarajevo olimpia- 
dą, sudėtį. Į ją pateko ir kau- 
nietis A. Šalna.

Algimantas, Šalna — pirmasis 
mūsų respublikos atstovas, kuris 
gins Tarybų šalies garbę žiemos 
olimpiadoje. Jam dvidešimt ket- 
v.eri metai. Svariausių laimėjimų 
Lietuvos valstybinio kūno kultū
ros instituto studentas pasiekė 
praėjusį sezoną. Jis pirmą sykį 
tapo TSRS čempionu, o netrukus 
Italijoje laimėjo du pasaulio 
taurės varžybų etapus. Po savai
tės tose pačiose Anterselvos 
apylinkėse A. Šalna (TSRS) iško
vojo pasaulio.'čempiono aukso 
medalį estafetės 4X7,5 km rung- 

ty’e* “Vilniaus Tiesa”

kad mieste gyventų ne ma
žiau kaip* milijonas žmonių. 
Tokių miestų TSRS 1983 
metų pradžioje buvo 22, bet 
kažkur metų viduryje prisi
dėjo prie jų Rostovas, o 1984 
m. pradžioje jų tarpe gali 
būti ir garsusis Volgogradas, 
karo metais nušluotais nuo 
žemės paviršiaus.

Metro jau turi Maskva, 
Leningradas, Kijevas, Baku, 
Charkovas, Taškentas, Tbili
sis ir Jerevanas. Netrukus 
pradės veikti Minske, Gor
kyje. Po to Novosibirske, 
Kuibyševe, Dniepropetrovs- 
ke, Sverdlovske. Numatoma 
tiesti požeminius geležinke
lius visuose miestuose, kur 
gyvena daugiau kaip po mili
joną žmonių.

Beje, kaip ir 
esama išimties: 
pat pradėtas
metro, nors Latvijos sostinė
je 1983 m. pradžioje tegyve
no 867 tūkst. žmonių.

Štai kokias demografines- 
transportines žinias padėjo 
prisiminti Vilniaus “Žalgirio” 
futbolininkų žaidimas 1983 
metais! Vladas Kadaitis

futbole, čia 
Rygoje taip 
projektuoti

SVEIKINAME LIETUVOS PASIŽYMĖJUSIUS JUBILIATUS

Kaip vieną iš svarbiausių 
įvykių Stockholmo konferen
cijoje, kuri surengta pasiti
kėjimo bei-saugumo stiprini
mo priemonių ir nusiginkla-' 
vimo * Europoje klausimais, 
užsienio spauda vertina 
TSRS užsienio reikalų minis
tro Andrejaus Gromykos 
kalbą. Pabrėžiama, kad Ta
rybų Sąjunga vėl demons
truoja tvirtą pasiryžimą stip
rinti taiką, apriboti ginklavi
mosi varžybas, stoja už tai, 
kad konferencijoje būtų su
daryti svarūs susitarimai, 
atitinkantys tautų interesus. 
A. Gromyka, nurodo dauge
lis užsienio apžvalgininkų, 
iškėlė kai kuriuos kardinalius 
pasiūlymus, kurių tikslas — 
stiprinti pasitikėjimą bei 
saugumą ir užkirsti kelią 
branduolinio karo grėsmei.

Stockholmo konferencijoje,- 
kurią surengti buvo nutarta 
praėjusiais metais Madrido 
susitikime, tęsiamas proce
sas, kurį pradėjo Saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimas, įvykęs Helsin
kyje. Pasaulio, pirmiausia 
Europoje pasitarimas, įvy
kęs Helsinkyje. Pasaulio, 
pirmiausia Europos, visuo
menė atidžiai seka jos darbą. 
Tai paaiškinama įtempta 
tarptautine padėtimi, kuri 
pablogėjo dėl Amerikos ad
ministracijos vykdomo kurso 
spartinti ginklavimosi, pir
miausia branduolinio, varžy
bas, iškovoti JAV karinį pra
našumą prieš Tarybų Sąjun
gą ir NATO šalių pranašumą 
prieš Varšuvos sutarties val
stybes.

Tarybų Sąjunga, kitos so
cialistinės sandraugos šalys, 
ruošdamosi konferencijai ir 
dalyvaudamos joje vykstan
čioje bendroje diskusijoje, 
pareiškė konstrukdyvias tai
kias iniciatyvas, kuriomis 
siekiama stiprinti pasitikėji- 
ų?ą ir saugumą, užkįrsti kelią 
branduolinei grėsmei. Tarp 
šių iniciatyvų — raginimas, 
kad valstybės, turinčios 
branduolinį ginklą, įsiparei
gotų nepanaudoti jo pirmo
sios, pasiūlymai sudaryti su
sitarimą dėl karinės jėgos 
nenaudojimo savitarpio san
tykiuose ir taikos principų 
palaikymo. Taip pat buvo 
pasiūlyta sumažinti karines 
išlaidas, pašalinti iš Europos 
tokį barbarišką masinio nai
kinimo ginklą, kaip cheminis, 
sudaryti įvairiuose Europos 
rajonuose nebranduolines zo
nas. Už įtempimo mažinimą 
ir kelio užkirtimą ginklavi
mosi varžyboms stojo dauge
lio kitų Europos šalių minis
trai.

Priešingai, JAV ir kai ku
rios kitos NATO šalys konfe
rencijai artėjant ėmėsi įvai
rių priemonių, kurios dar 
labiau sukomplikavo tarptau
tinę padėtį. Pradėjęs dislo
kuoti Vakarų Europoje nau
jas Amerikos vidutinio nuo
tolio branduolines 'raketas, 
Washingtonas sužlugdė Že
nevos derybas. Reagano ad
ministracija toliau vykdo ag
resyvų užsienio politikos’- 
kursą, atmesdama konstruk
tyvias socialistinės sandrau
gos taikias iniciatyvas. Tarp
tautinė visuomenė griežtai 
pasmerkė šią politiką. Kalbė
damas konferencijoje, JAV 
valstybės sekretorius Shul- 
tzas mėgino dangstyti milita
ristinį Washington© kursą 
tuščiažodžiavimu apie “pa
stangas užtikrinti taiką”.

Europos^ ir viso pasaulio 
tautos . laukia-4š Stockholmo 
konferencijos teigiamų rezul
tatų, kurie sustiprintų tikėji
mą įtempimo mažinimo pro
ceso nepažeidžiamumu, prisi
dėtų prie taikaus bendradar
biavimo ir taikos stiprinimo.

V. Burbulis



.... Į _ •.«>, Kas "yra eki*.
/•, neleidžią pamatyti ir pasisemti tų ver

tybių, kuries galima ir būtina pasisemti. 
Antra vertus, tikiu, o pagarbus auditorijos 
dėmesys tai patvirtino, kad filmą atmes *. 
tik nedidelė žiūrovų dalelė. Čia jau ne 
vien savaiminio temos skambesio dalykas.

Vadinasi, filmas pagauna, nors scenari
jaus autoriai (J. Glinskis, R. Vabalas) pa
sirinko ne romantizuotos, o dokumentaliai 
rekonstruotos tikrovės vąriantą. Toks sti
listinis braižas R. Vabalui tarsi įprastas, 
tačiau šiuo atveju pasirinkimas turėjo, mano 
galva, principinės reikšmės ne vien pasa- 
ojin|o būdui, bet ir prasminiam* ak

centams. Dėmesys, sutelktas į skrydžio 
priešistorę, j Šešerius ilgus vilčių, bergž
džių pastangų, nusivylimų ir kruopštaus 
pasirengimo metus, leidžia kitaip įvertin
ti ir patį žygdarbį, sužmogina, priartina 
prie mūsų ligtpl monumentaliai abstrakčias 
lakūnų figūras.

Ne viskas tame pasakojime dramaturglš- 
Ical išbalansuota, ne .viskas vienodai svar^ 
bu. Antai to meto Europą ir Ameriką 
charakterizuojantys ženklai dažnai įterpia
mi paskubomis, bet ir jie kartais padeda 
geriau suvokti tikrąją „Lituanikos" pakili
mo kainą. Transatlantinis skridimas 
įlos ekonominės krizės metais... 
fomaritiškos

Didžio- 
Drąsiol 
kasdie-

tuviško kino herojaus stereotipas. Jis jau
čia daugiau, negu parodo arba pasako, jo 
tarsi j save nukreiptas žvilgsnis mato gi
liai) negu

mamale"| — staiga ištaria palydėtuvių 
šurmulyje!, ir Ši netikėta replika bene la
biausiai jaudina.

$alia Girėno šiek 
rius. Jam ir tenka dauguma 
^esinorėtų abiejų herojų 
ar reikalauti iš R. Sabulio 
duoties, kurios nusiskundimuose miglotai 
pasigendama Man pakanka to Dariaus, 
kurį'1 siūlo, R. Sabutis: tvirto, vyriško, im
pulsyvaus, kartais pasiduodančio silpnumo 
akirnirkai, bet visada matančio prieš akis 
savąjį tikslą. O svambiausia, tai gyvas 
žmogus, nesiruošiantis/ir nesvajojantis tap
ti'-didvyrių. j(

Skirtingi lakūnų temperamentai ir būdo 
bruožai, sakytum, natūraliai kits kitą papil
do.) Darius uždega Girėną savo aistra, 
vienam ji veržiasi per \raslus, kitas lieps
noja viduje. Apsispre.nchrs Girėnas jau 
neabejoja skrisiąs,ikantria\ darbuojasi, kant
riai ramina j kraštutinumusjir protrūkius lih- 
kusj draugį. ’ Skrydžio svajonę paverčia 
tikrove tik ilgos jų abiejų pastangos. Ir 
tūkstantinė darbo žmonių Lituanika, kuriai 
lakūnų žygis tapo savu, gražiai įprasminu
si naują lėktuvo . pavadinimą, dėjusi do
lerį prie dolerio, kad permontuota, rau
donai nudažyta „Bėlanka" galėtų pasi
ruošti tokiarn tolimam padangių šuoliui.

Gražios ir gero* yra masinės filmo sce
nos (kaip ir Lietuvos avižienų rekonstruo
tas „Lituanikos" (lėktuvas turbūt pareika
lavusios daugiauiia filmo kūrybinės gru
pės prakaito).

Būtent apie jas kalbant, norisi pasigėrėti 
operatoriaus Į J Tomaševičiaus, dailininko 
A. Ničiaus, kostiumų dailininkės I, Vaba- 
lienės ir visų kitų filmo kūrėjų triūsu. Ma
sinės scenos teikia į,Skrydžiui per Atlan
tą" dar daugiau autentiškumo, alsuoja 
gyvybe, jaudina, nąs jose ryškiausiai 
skamba paliktos Tėvynės tema.

Aviagegužinių buvo dešimtys. Parodyta 
viena — pievoje prią griozdiško, aprūku
sio fabriko. Surengtai ji, nesivaikant gra
žios aplinkos, ten, kur, matyt, buvo pa
togiau to paties fabriko darbininkams. Bet 
tai šventė ištisoms šeimoms, tai savas, lie
tuviškas reikalas. Tado, Kazimiero, žurna
listą Petro reikalas. Gegužinės epizodui R. 
Vabalas pasitelkia du rizikingus, savaime 
asociatyvius melodinius įvaizdžius: „Bitute, 
pilkoji..." — tai tarsi išeivijos susibūrimų 
ženklas, „Lietuva brangi" — populiariau
sia patriotinių jausmų išraiškos forma. Me
niniam kontekstui jie lyg ir nežada švie
žesnio emocinio atspalvio, atvirkščiai, gali 
viską schematizuoti ir subanalinti. Bet kai, 
išsišėlus linksmam suktiniui, įsižiebus va
karo laužams, pro fabriko siluetą į sve-- 
timą dangų ima kilti iškilminga daina, pa-

■■
■
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1983-aisiais, nepaisant didžiūno 
politinio įtempimo, nepaisant JAV 
administracijos priešiškos politikos, 
nukreiptos prieš Tarybų Sąjungą, 
kurios sudėtinė dalis yra mūsų res
publika, — tūkstančiai tautiečių, gy
venančių Amerikoje ir kitur, aplan
kė Tarybų Lietuvą, susipažino su 
lietuvių tautos gyvenimu, žengda
ma j 1984-uosius metus, Lietuva pa
tenkinta savo ekonomikos, kultūros, 
mokslo laimėjimais. Ji džiaugiasi Ir 
didžiuojasi, kad gali tautiečiams iŠ 
užsienio parodyti juos, pademons
truoti savo gyvenimo būdą, tikrovę, 
kurioje nebeliko žmogaus išnaudo
jimo, dvasinio ir ekonominio atsili
kimo. Visa tai labai gerai mato ir 
vertina dori tautiečiai, aplankantys 
tėvų žemę. Jų pasakojimai apie Ta
rybų Lietuvos šiandieną, darbus ir 
užmojus, apie nuoširdų visų tarybi
nių tautų bendradarbiavimą, pagalbą 
vienos kilai kuriant ekonomiką, vys
tant mokslą, ' kultūrą, kuriant žmo
nių gerovę 
eivijai. Jie 
sakas apie 
prispaustus 
krašte.

Lietuvių tauta, Žengdama j nau
jus metus ir džiaugdamasi savo gy
venimo pažanga, gerai žino: jos 
naujų užmojų įkūnijimui reikalinga 
tarka. Todėl ji negali užmerkti akių 
prieš JAV administracijos militaristi
nį kursą, vedantį pasaulį į naują 
branduolinį karą. JAV sumanė pa
versti Vakarų Europą savo raketų 
starto aikštele. Kasdien išgirstame 
apie agresyvias, kruvinas Vašingto
no akcijas — prieš Libaną ir Siriją, 
prieš Nikaragvą. Pasaulį sukrėtė šio 
ginkluoto milžino susidorojimas su 
mažyte Grenada. Lietuvių tauta, kaip

I

Liaudies švietimas Lietuvoje

žingmi visai mūsų iš- 
nutildė „vaduotojų" pa- 
nava nutautintus, vargo 

lietuvius tarybiniame

ir kitos tarybinės tautos bei socia
listinės sandraugos valstybės, su di
džiuliu susirūpinimu žvelgia į Vaka
rų Europos šalis, kuriose dislokuo
jamos naujos JAV branduolinės ra
ketos, skirtos 
„nuginkluojantį' smūgį į Tarybų ša
lies teritoriją. Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos, Centro Komiteto 
Generalinis Sekretorius, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas J. Andropovas savo pareiš
kime dėl JAV't 
raketų dislokavi 
bėse pažymėjo: 
tai, Tarybų Sąjunga, kitos socialisti
nės sandraugos šalys negali pro 
pirštus žiūrėti į tą faktą, kad Va
šingtonas paskelbė ,’,kryžiaus žygį" 
prieš socializmą, kaip visuomeninę 
sistemą, ir kad tie, kurie įsakė dislo
kuoti naują branduolinę ginkluotę 
prie mūsų namų slenksčio, savo 
praktinę politiką grindžia šia bepro
tiška prielaida". JAV prezidentas

smogti vadinamąjį

ninlstracijos naujų 
» Europos valsfy- 
Vertindamos visa

R. Reiganas savo interviu „Los An- 
dželes laims" korespondentui R. Se
rui ‘j pastarojo klausimo: „Ar tikite, 
kad mes galime išlikti gyvi bran
duoliniame kare?" atsakė: „Reikia 
laikytis to požiūrio, kad dalis gy
ventojų bei pastatų išliks ir bus ga
lima pradėti kurti naują gyvenimą".

Ar tai ne beprotiškas svaičiojimas? 
Ar tai ne pikta linkintys žodžiai — 
visai žmonijai, tarp kitų ir pačioms 
JAV?

Pasaulio paprasti žmonės nenori 
tapti branduolinio karo aukomis. Vi
suose kontinentuose -verda aktyvi 
kova už taikos išsaugojimą Žemėje. 
Mes, Tarybų Lietuvos žmonės, sutik
dami su J. Andropovo pareiškimu, 
kad „tik žmogiškasis protas gali ir 
turi apsaugoti žmoniją nuo grėsmin
go pavojaus", linkime savo bro
liams ir seserims, gyvenantiems už
sienyje, ateinančiais melais sustiprin
ti kovą už taiką. Tik tada visi lietu
viai, kur tik jie gyventų, užtikrins 
taikaus ir ramaus gyvenimo perspek
tyvą, o lietuviškoji išeivija — gali
mybę stiprinti savo ryšius su tėvų ir 
senelių žeme — Tarybų Lietuva.

Gerbiamieji, mielieji 
gyvenantys išeivijoje! 
draugija sveikina jus
1984-uosius metus ir linki jums svei
katos, laimės, sėkmės gyvenime. 
Lietuvių tauta, gyvenanti savo tėvy
nėje — Tarybų Lietuvoje, visa šir
dimi trokšta, kad ateinantieji metai 
atneštų taiką, ramybę ir laimę žmo
nijai. Tik taikos sąlygomis gali būti 
tvirti ir išeivijos kultūriniai, dvasiniai, 
giminystės ryšiai su savo tėvų, žeme 
— Tarybų Lietuva.

tautiečiai, 
„Tėviškės" 
įžengiant j

PRANAS PETRONIS
„Tėviškės" draugijos pirmininkas

LAISVEI” IS KAUNO

Senamiesčio radiniai
Daug įdomių dalyvų at

skleidžia vykdomas komplek
sinis Kauno senamiesčio tyri
nėjimas ir ^o restauracija.

Štai Zamenhofo ir VI. Kuz
mos (buv. Gardino) gatvių 
Sankryžoje surastos nedide
lio dvarelio liekanos, dar iš 
tų laikų, kada čia nebuvo 
namų, ošė miškai. Atlikus 
zondažą, nuėmus keliose vie
tose tinką, į dienos šviesą 
iškilo įdomūs namų kon
strukcijos fragmentai. Čia 
žadama kurti jaukų ir savitą 
tkavinės-užkandinės kom
pleksą.

Prieš akis namo, kuriame 
keletą paskutinių metų gyve
no kompozitorius J. Nauja
lis, rekonstrukcija ir buto 
restauracija. Sudėjus atras
tus kai kuriuos kompozito
riaus baldus, dailės kūrinius, 
paėmus kai ką iš teatro ir 
muzikos muziejaus fondų, 
čia, Senamiesčio g. 24, savo 
duris atvers naujas kultūros 
židinys.

Vienas įdomus radinys 
smarkiai sujudino Kauno ir 
Vilniaus menotyrininkus, ar
cheologus, restauratorius. 
Palyginti neseniai Paminklų 
konservavimo instituto Kau
no skyriaus kolektyvas ap
linkos tvarkymo talkos metu 
tarp Daugirdo, Santakos, 
Muziejaus gatvių ir Prieplau
kos kranto surado dyj mar
murines skulptūras, kurias 
slėpė XVII a. kultūrinis že
mės sluoksnis. Menotyros 
specialistai ir archeologai 
mano, kad čia galėtų būti 
antikos meistrų kūriniai ar
ba .. . labai geros jų kopi
jos.
KONCERTAI

Kaunas negali skųstis kon
certų stoka. Jų yra gana 
daug ir įvairių. Atvažiuoja ir 
užsieniečių . .

Vienas įdomiausių paskuti
nių renginių buvo Kauno 
muzikinio teatro jaunųjų mu
zikantų koncertas, skirtas 
specialiai meno darbuoto
jams veteranams. Pastaruo
ju metu teatro kolektyvas 
labai atjaunėjo. Kasmet į jį 
įsilieja po kelis baigusius 

, valstybinę konservatoriją so
listus — tiek dainininkus, 
tiek instrumentalistus. Teat
ro orkestrą dažniausiai žino
me tik iŠ to, kad jis, sėdėda
mas scenos “duobėje”, solis
tams akompanuoja. Energin
gas dirigentas ir teatro di- 

■ rektorius LTSR nusipelnęs

artistas St. Dorhąrkas (vii-, 
niškio dirigento J. Domarko 
brolis) nesitenkina vien tokia 
veikla. Jis kolektyvą ištrau
kia iš “duobės” į dienos 
šviesą ir karts nuo karto 
parodo, kad mūsiškis orkest
ras gali ir sudėtingesnius 
kūrinius atlikti. Tą parodė ir 
šis koncertas, kurio pirmoje 
dalyje nuskambėjo Bethove

no ketvirtoji simfonija. An
troje dalyje pasirodė jaunieji 
teatro solistai B. Sodaitytė, 
T. Ciumačiova, S. Garbatavi- 
čiūtė, O. Gricijonas, J. Janu- 
šaitis, D. Vėbra ir G. Maciu
levičius. Jie gražiai įrodė, 
kad nesitenkina vien scenos 
vaidmenimis, bet turi savo 
repertuare įdomių ir retų 
ištraukų iš žymiausių operų, 
kamerinių vokalinių kūrinių, 
kompozitorių dainų.

V. Gulmanas

Tarybų Lietuvoje, kaip ir 
visoje šalyje, ruošiamasi 
naujai bendrojo lavinimo ir 
profesinių mokyklų reformai. 
TSKP CK paskelbė jos pro
jektą visaliaudiniam svarsty
mui. Jis plačiai aptariamas 
spaudoje, pedagogų, tėvų ir 
darbo kolektyvų susirinki
muose. Mokslininkai, moky
tojai, gamybininkai pateikia 
Centrinei komisijai daug pa
siūlymų, kaip toliau tobulinti 
krašto, jaunosios kartos mo
kymą ir ruošimą gyvenimai. 
Į plačiosios visuomenės pa
siūlymus bus atsižvelgta ruo
šiant galutinį reformos pro
jektą. j

Naujame tarybinės mokyk
los pertvarkymo projekte la
bai svarbus vaidmuo skiria
mas darbiniam moksleivijos 
auklėjimui atsižvelgiant į 
mokslinės ir techninės pa
žangos keliamus reikalavi
mus. Juk dabar tiek Lietu
vos pramonėje, tiek ir žemės 
ūkyje dirba modernios maši
nos, sudėtingi įrengimai. Ir 
jiems aptarnauti reikia išsi
lavinusių žmonių, juo labiau 
jų reikės ateityje. Todėl ir 
keliamas uždavinys politech- 
nizuoti jaunimo mokymą.

Mokslo trukmę siūloma 
prailginti vieneriais metais— 
iki dvylikos metų. Vaikai 
pradės lankyti mokyklą nuo 
šešerių metų. Reikia pasaky
ti, kad Lietuvoje jau keleri 
metai nemaža djalis mažylių 
pradeda mokytis nuo šešerių 
metukų. Mokyklose ir vaikų 
darželiuose yra specialios 
klašės bei grupės. Jie per 
penkerius metus baigia ke
turklasę pradinę mokyklą. 
Vietoj dabartinės aštuonme
tės projektuojama įvesti de
vynių klasijyiepilną vidurinę 
mokyklą. Šių dviejų tipų 
mokyklos daugiausia bus kai
me, kur nėra didelio mokslei
vių skaičiaus. Pilną vidurinį 
išsilavinimą jaunimas gaus 
dešimtose

I 1
bendrojo lavinimo mokyklų 
klasėse, profesinėse techni
kos ir specialiosiose viduri
nėse mokyklose (techniku
muose).

Ši liaudies švietimo siste
ma jau susiformavusi. Sėk
mingai įgyvendintas ir visuo
tinis privalomas vidurinis 
mokslas. Šiandien' vidurinis 
mokslas yra kiekvieno jau
nuolio išsilavinimo minimali 
norma, išskirtinis socialisti
nio gyvenimo budę, bruožas. 
Šioje- srityje Lietuva užima 
pirmaujančias pozicijas viso
je Tarybų Sąjungoje. Apie 
jaunosios kartos mokymo pa
žangą akivaizdžiai byloja tas 
faktas, kad vien bendrojo 
lavinimo mokyklose šiandien 
dirba apie 30 tūkstančių pe
dagogų — žymiai daugiau, 
negu buvo moksleivių visose 
Lietuvos gimnazijose ir pro

gimnazijose paskutiniaisiais 
buržuazijos valdymo metais.

Mokyklos reformos projek
te numatoma toliau plėtoti 
švietimo sistemą siekiant su
jungti mokymą su gamybiniu 
darbu. Moksleiviai bus pla
čiai supažindinami su pramo
nės ir žemės ūkio .gamyba, 
statybos, transporto, aptar
navimo sferos pagrindais, 
ugdomi jų darbo įgūdžiai ir 
sugebėjimai mokymo ir vi
suomenei naudingo darbo 
procese, skatinami sąmonin
gai pasirinkti profesiją ir 
įgyti profesinį pasirengimą. 
Todėl numatoma gerokai 
prailginti laiką moksleivių 
darbiniam mokymui ir visuo
menei naudingam, produkty
viam darbui. Sakysime, de
šimtų — vienuoliktų klasių 
moksleiviams masinių profe
sijų darbiniam mokymui ski
riama viena diena per savai
tę. Jie mokykloje įgys atitin
kamą kvalifikaciją ir galės 
tiesiog iš mokyklos eiti dirb
ti.

Mokyklos pertvarkymus 
planuojama įgyvendinti per 
vienuoliktąjį ir dvyliktąjį 
penkmečius — iki 1990 me
tų. Tai bus svarbus žingsnis 
krašto ekonominės, sociali
nės ir kultūrinės pažangos 
raidoje. J. Žukauskas

Irenai Krivickienei gili užuojauta

vienuoliktose

Vilniaus “Tiesoje” skiltyje “Dienos Aidai” skaitytojai ir 
bendradarbiai pasisako įvairiais kasdieniniais klausiniais. 
Vanda Bogušienė rašo . . .
DOMESYS |

Apsiprasti naujoje viešoje ne 
visiems lengva, ypač pagyvonu- 

žmogui. Sanatorijose dirban
tys medikai yra pastebėję, jog 
praeina maždaug savaitė, kol 
atvažiavę gydytis galutinai apsi
pranta. Vadinasi, tą laikąs gydy
mąsi nebuvo pakankamai efek
tyvus. Reikia sutrumpinti adapta
ciją, tačiau kaip!

Druskininkų „Vilniaus" sanato
rijoje yra jaukiai įrengtas kam
barys, ant kurio durų užrašyta 
„Kurorto ligonio ABČ". Per trum
pą laiką šiame kambaryje galima 
sužinoti viską, ką gydomųjų fak
torių turtingi Druskininkai siūlo 
atvykusiam žmogui. Grafiškai pa

saulės takas", pasi- 
velotrekas.

vaizduotas 
vaikščiojimo vietos, 
Išaiškinta aktyvaus poilsio reikš
mė. Galima susipažinti su kūno 
svorio lentelėmis ir patarimais, 
kaip išvengti nutukimo. Rūkoriams 
bus Šiek tiek nesmagi 
požiūriu sanatorijoje 
g-ležta, tvarka. Jos pri 
pakenk nerūkančiam: 
žino, gal tie iš pirmo žvilgsnio 
ir nesikėsiną į žmogaus įprotį 
apribojimai būtent čia, sanatorijo
je, padės aosispręsti ir atsisakyti 
to, kas kenkia Ir kitam, ir pačiam.

Kasdien į „Vilniaus" sanatori
ją atvyksta . maždaug 30 žmonių. 
Pirmiausia jie pakviečiami į 
kambarį. Vyriausiasis 
Alvydas Dzekunskas ar jo pava
duotojai papasakoja apie sana- 
torllos tvarką, reikalavirhus, išaiš
kina, kur kreiptis Iškilu^ neaišku
mams, nuteikia žmones gydy
muisi Ir aktyviam poilsiui.

iš pirmų valandų pajutę svetin
gumą, žmonės gerai nuteikiami, 
išvengiama konfliktų, nesusipra

timu./Juk visuose geruose namuo
se yelmlnlnkai svečius ne šiaip 
įsileidžia, o sutinka.

PAGARBA
Šilalės rajono „Nemuno0 kol

ūkiui vadovauja Jonas Kazakevi
čius. Kolūkiečiai gerbia jį už pa
prastumą ir mokėjimą bendrauti 
su žmonėmis. Skausmo valandą 
paguos, šventės dieną neatsisa
kys pasidžiaugti kartu su kolū
kiečio šeima. Taip, kaip įprasta 
tarp kaimynų. Ir dar su pagarba 
kalba apie jį, kaip apie žodžio 
žmogų: jei jau ką pažadėjo — 
būtinai padarys.

Ne kiekvienas gali būti, kaip 
sakoma, kolektyvo siela. Bęt bū
ti dėmesingem, gerbti žmogų, kad 
ir kokią vietą jis užimtų, visada 
privalu.

Pagarba žmonėms — reiklumo 
drausmės pagalbininkė. Sudė-

nes šiuo 
nustatyta 
ipas: ne- 
čiau, kas

M 
gydytojas

ir

tingame kolektyvo vadovo dar
be ją moka pasitelkti Tauragės 
statybinių medžiagų susivienijimo 
direktorius Voldemaras Daujotas, 
respublikinės Vilniaus klinikinės 
ligoninės vyriausiasis gydytojas 
Vytautas Žygas, sostinės radijo 
komponentų gamyklos direkto
rius Algirdas Linartas ir dąųge- 
lis kitų išmintingų vadovų.

Gerai, kad vadovas mato ne 
tik tai, kaip žmogus dirba, bet 
ir žino, kaip jis gyvena, kokią 
turi šeimą, kokie tarpusavio san
tykiai, kaip, ilsisi, kuo užsiima 
laisvalaikiu. Deja, šie rėikaląvl- 
mai kai kuriose darbavietėsę lai
komi lyg ir antraplanjals.

ŽODIS
Atsirėmusi J prekysfalf, verkė 

pardavėja. Kas atsitiko! Ji parodė 
įrašą skundų knygoje: kaltinama 
priskaičiavusi už prekę 10 kapei
kų daugjąu.

— Tikrai suklydau. Skaudu, ži
noma, pirmą kartą per dvide
šimt metų turėti tokį nemalonu
mą, bet nieko kito neapkalflnsi. 
Neturėjau klysti. Tik kodėl prieš 
visus žmones buvo šūkaujama, 
kad mes visos sukčiaujame, kad 
tokioms tik kalėjime sėdėti! Su
klydau — būsiu nubausta. Bet 
kodėl šitaip! i Į

Ar pirkėja mus paimta, kad taip 
B karto vagimis apšaukia!

Neteisinkim klaidos. Bet Ir tai
sant suklydusį, ir smerkiant nu
sižengus) pasverti žodį būti
na. „... kiekvienas supranta tik 

tiek, kiek randa savyje, klek tu
ri savyje", — sakė poetas. Jei
gu būsim nusiteikę kiekvieną 
žmogaus poelgį vertinti iš blo
gosios pusės, skaudžių dalykų 
gali atsitikti.

Žodžiai apie kaimyną, apie gi
mines. žodžiai — kaltinimai. 
Dažnai be argumentų. Juos leng
va tarti, kai iš anksto žinai, jog 
bus patikėta. Toks „bendravi
mas" paviršutiniškus žmones su
artina. Paradoksas, bet mėgėjai 
apšmeižti tuo tarsi pagiria patys 
save. Taip turbūt jaučiasi Ir tie, 
kurie rašo redakcijai anoniminius 
laiškus apie savo nedraugus. Ti
kimasi: atvažiuos, tikrins Ir ap
linkiniai sužinos, artimieji „pra
regės". Gal kas ir patikės juo
dais žodžiais.

žndisl Jam duota ypatinga sa
vybė — ..sukelti reakciją. Porą 
kartų per dieną sutiktam draugui 
pasakykite, kad jis blogai atbodo, 
ir įls tikrai blogai palijus, žodis 
gali išaukštinti, žodis gali pa
žeminti. žodis, piktas Ir neteisin
gas. dažnai virsta rakštimi, 
duria skaudžiai ir Ilgai.

kuri

Rio de Janeiro. — Vasario 
14 d. Ąrgentinos prašymu 
Brazilijos vyriausybė arešta
vo Argentinos Montonero 
partizanų vadą Mario Eduar
do Firmenich. Jo vadovauta 
kairoji peronistų frakcija yra 
kaltinama dėl -buvusio Ar
gentinos prezidento gen. 
Pedro Eugenio Aramburu 
pagrobimo ir jo nužudymo. 
Manoma, kad Argentina nori 
pabrėžti savo naujosios ad
ministracijos troškimą pa
traukti atsakomybėm visus, 
kas yra nusikaltę prieš žmo
niškumą — ar tai būtų buvę 
dešiniųjų ar kairiųjų įsitikini
mų žmonės.

Manila, Filipinai. — Carlos 
P. Romulo, vienintelis gyvas 
Jungtinių Tautų chartos sig
nataras, čia pareiškė, kad 
reikalinga padaryti pataisy
mus Jungtinių Tautų charto- 
je. Jis kaltino JAV ir Tarybų 
Sąjungą už tai, kad jiedvi 
užblokavusios periodiškus 
tos chartos pataisymus. Gen. 
Romulo, ilgametis Filipinų 
užs. reikalų ministras ir bu
vęs JT gen. asamblėjos pre
zidentas 1949 iii., neseniai 
išėjo į pensiją. /Jis kviečia 
sušaukti tarptaūtinę konfe
renciją charteriui pakeisti.

Peking. — Kinija ir Tary
bų Sąjunga pasirašė preky
bos sutartį $1.2 bilijono su
mai. Susitarta 50-čia procen
tų padidinti abiejų šalių pre-' 
kybą ateinančiais metais.

Vasario 7 d. Klaipėdoje 
mirė Mikalina Jurevičienė, 
šiuo metu New Yorke gyve
nančios Irenos Krivickienės, 
Vilniaus Tiesos koresponden
to Sigito Krivicko žmonos 
motina.

Į motinos laidotuves duktė 
.Irena negalėjo nuvykti, nes 
neužilgo Krivickų Amerikoje 
gyvenimo laikotarpis bai
giasi.

New Yorke gyvendami 
Krivickai Amerikoje įsigijo 
daug draugų. Irenai asme
niškai keliems pavyko pa
reikšti užuojautas^ bet ne

visi turėjo progos su jais 
susisiekti, tad dabar bent 
per “Laisvę” Irenai Krivic
kienei jie reiškia giliausią 
užuojautą. Ypač užjaučia 
“Laisvės” redakcija ir jos 
bendradarbiai, Administraci
ja ir/visi prisidedą “Laisvę” 
išleisti, ją paruošti ir išsiun
tinėti. Ireną užjaučia skaus
mą pergyventi, kai grįžusį į 
Lietuvą — neras savo myli
mos mamytės gyvųjų tarpe.

Raminkis, mieloji Irena, 
mums visiems likimas lėmė, 
lemia ir lems tokius pačius 
skausmus pergyventi.

BRIEFS
Aldona and Andy Ander

son write: “We are winding 
up our trip to Florida. The 
weather has been cool to 
warm — a sharp contrast to 
our weather at home.

We visited with friends in 
Ft. Lauderdale and St. Pe
tersburg. All welcomed us 
graciously and generously.

Regards to all at “Laisve.”
* * *

They say a sensational 
new book, written by the 
daughter of one of America’s 
most notorious mobsters, 
lifts the lid on the Mafia- 
Hollywood connection and 
accuses Frank Sinatra of 
lying under oath about his 
relationship with her father. 
' The book, Mafia Princess, 
will send shock waves 
through Hollywood and 
Washington with its start
ling revelations about the 
high and the mighty.

* * *
The United States preoc

cupation with the military 
isolates us from world de
velopment of independent 
peoples and a genuine world 
interdependence through the 
United Nations.

s
; ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS MIRTIES PRISIMINIMAS

Walter Kelly
Mirė 1983 m. sausio 13 d.

Liūdni prabėgo vieneri metai. Negailestinga 
mirtis atskyrė mano mylimą vyrą.

Prisimenu jį kasdien su meile, gilia pagarba ir su 
giliu liūdesiu širdyje ...

Žmona—KLEOFASA

WEST MEDWAY, MASS.

MIRUS

Raymond Zalubai
Reiškiame širdingą užuojautą jo dukrai Anne 

Whalen ir šeimai, giminėms ir draugams čia 
Amerikoj ir Tarybų Lietuvoję.

OLGA ir FRANK GRAHAM
So. Boston, Mass.

* * *
. Sen. Dan Quaylė, Re

publican of Indiana, says he 
is struck by ‘the incredible 
lack of knowledge about the 
Soviet people and Soviet 
history’ that pervades Con
gress. ,k. In an attempt to 
close this information gap, 
Sen. Lugar has introduced 
legislation that would appro
priate $50 million to finance 
Russian studies in college. 
Sen. Carl Levin, Democrat 
of Michigan, organized a 
letter signed by 54 senators 
that encourages Pres. Rea
gan to promote a program of 
‘regular exchanges’ between 
high-level Soviet and Ameri
can officers ....”

As usual Soviet Union and 
East Germany are doing 
very well at 
By February 
ready had 7 
mostly gold,

the Olympics. 
12th they al- 
medals each, 
while United

States was still looking 
its first one—any kind. 
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From Anthony Bimba’s 
Diary:

January 27, 1945
The Red Army only 

miles from Berlin!
January 29,1945
Yesterday “Laisve’s” 

nual convention. Almost
present. Decided campaign 
for a new building. ■ •

February 3, 1945
It is sure that Roosevelt, 

Churchill and Stalin are 
holding a conference some 
place.

The Senate has postponed 
its action on the nomination 
of Wallace for the Secretary 
of Commerce. It is a victory 
for him, but only by one 
vote.

The Red Army is hear 
Frankfurt, and only 30 miles 
from Berlin.

February 5, 1945
Have been working Satur

day afternoon, and Sunday 
on baling clothes.

Ina Wood resigned from 
the “Baltic Revie^y.” Her 
husband found anotheb wom- 
an. Ina is upset about the 
whole thing. Who would not 
be?

Elizabeth. Mass meeting. 
Collection $226.00.

Went to see Lamee. 
Played Gin Rummy;

February 13, 1945
Big Three conference is 

overTit was held in Yalta.
Military agreement for the 

final surrender of Germany.
February 14, 1945
Dr. Vencius called 

told that Žadeikis and 
staff are not getting
since Jan. 1, and that their 
United Front hangs on “hen 
feet. Use

and 
his 

pay




