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KĄ VEIKIA 
J. TAUTOS

New York. — Specialaus 
komiteto prieš aparteidą pir
mininkas, Nepalio ambasado
rius Uddhav Deo Bhatt krei
pėsi į visas Jungtinėms Tau
toms priklausančių valstybių 
vyriausybes, kviesdamas pa
smerkti Pietų Afrikos režimo 
veiksmus prieš veikėjus, ku
rie ragino nedalyvauti “kon
stituciniuose” rinkimuose. 
Pretorijos valdžia suėmė 
daug asmenų, agitavusių boi
kotuoti rinkimus į parlamen
tą, kurį sudarys dvi segre- 
guotos grupės. Tą “konstitu
ciją” pasmerkė JT Saugumo 
Taryba 13 balsų, JAV ir D. 
Britanijai susilaikius.

JT gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar apgailesta
vo Pretorijos režimo veiks
mus, pareikšdamas, kad jie 
tik labiau blogina ir taip jau 
blogėjančią padėtį šalyje.

• JT gen. sekretoriaus pa
vaduotojas Diego Cordovez 
išvyko į Genevą, Šveicarijo
je, dalyvauti pasitarimuose, 
kuriuose Afganistano ir Pa
kistano delegacijos ieškos 
būdų savitarpio santykiams 
pagerinti. Tų dviejų šalių de
legacijos posėdžiaus atskirai, 
o tarpininku joms bus Diego 
Cordovez, nes Pakistanas 
oficialiai nepripažįsta Afga
nistano.

Afganistanas kaltina, kad 
šiuo metu Pakistane, Irane ir 
Kinijos teritorijose yra arti 
120 Afganistano kontrrevo- 
liucijos stovyklų, iš kurių 
siunčiami agentai į Afganis
tano teritoriją žudyti ir 
griauti. Afganistanas laikosi 
pozicijų, kad ši JAV prez. 
Reagano politikos inspiruoja
ma akcija turi būti sustabdy
ta, norint gerų kaimyninių 
santykių. Pakistanas tvirti
na, jog tie pabėgėliai jo 
teritorijoje ir kitur atsiradę 
dėl to, kad ten įžengusi Ta
rybų Sąjungos kariuomenė.

• Vienoje pasibaigė UNIDO 
konferencija, priėmusi nuta
rimą pagreitinti neturtingų 
pasaulio šalių pramonės vys
tymą. Ši Jungtinėms Tau
toms priklausanti organizaci
ja rūpinasi pasaulio pramo
nės vystymu. 18-os dienų 
posėdžiuose dalyvavo 139 ša
lių atstovai.

• Sirija prisijungė prie kitų 
keturių Art. Rytų regione 
esančių valstybių, pasisakan
čių už tai, kad Jungtinės 
Tautos sušauktų konferenci
ją taikos problertioms Arti
muosiuose Rytuose svarsty
ti. JAV ir Izraelis tokiai 
konferencijai priešingi, nes, 
sako, ji gali būti paversta 
“propagandos tikslams”.

Su tokiais transparantais, kaip šis “Retire Ronald Reagan”, 
šimtai moterų demonstravo Dalias mieste, kur vyko 
respublikonų partijos- konvencija ir nominavo prez. Reaga- 
ną antrai kadencijai. Moterys žadėjo pačios darbuotis ir 
kitus raginti, kad prez. Reagan rinkimuose pralaimėtų.

Socialistų 
konferencija

Arusha, Tanzanija. — Čia 
pranešta, kad rugsėjo 4-5 
dienomis šaukiama socialistų 
konferencija Pietinės Afrikos 
regiono reikalais.

Konferenciją organizuoja 
Pietinės Afrikos Socialistų 
internacionalas. Joje bus na
grinėjami Namibijos nepri
klausomybės reikalai, pagal
bos tiekimas už laisves ir 
teises kovojantiems Afrikos 
žmonėms ir priemonės, ku
riomis galima būtų pagreitin
ti Pretorijos rasistinės dis
kriminacijos režimo žlugimą.

Pakviesti dalyvauti Euro
pos valstybių socialistų par
tijos ir Afrikos kontinento 
socialistų vadai.

Kanadietis už 
taikos planų

Ottawa. — Kanados Ko
munistų partijos vadas Wil- 
liam^Kashtan kreipėsi į Ka
nados stambiųjų politinių 
partijų vadus su atsišauki
mu, kad jie išleistų pareiški
mą, remiantį taikos planą.

Pagal tą planą norima Ka
nadą padaryti laisva zona 
nuo branduolinių ginklų, pa- 
sisakoma/mž branduolinių 
ginklų, įvaldymą ir atsisako
ma pirmiesiems naudoti 
brandolinius ginklus-.—

o

Kaltina Turkiją
Jungtinės Tautos. — Pa- 

komijos, kuri tyrinėja diskri
minaciją prieš gyventojų ma
žumas, posėdžiuose tarptau
tinė katalikų organizacija 
“Pax Christi” apkaltino Tur-| 
kiją dėl kaltinių kankinimo.

Pranešime tvirtinama, kad' 
per pastaruosius ketverius 
metus Turkijos kalėjimuose 
nuo kankinimų yra mirę dau
giau kaip 100 politinių kali
nių. Daugiau kaip 20 tūk
stančių žmonių yra laikoma 
kalėjimuose, ir jų trečdalį 
sudaro asmenys, kalinami be 
teismė.

Buvo pateikti faktai iš kali
nių parodymų, kaip su jais 
elgiasi kalėjimo valdytojai, 
norėdami išgauti jiems reika
lingus parodymus. Viena mo
teris liudijo apie tai, kaip ji 
buvo kankinama per dvide
šimt dienų, kad pasirašytų 
pareiškimą, grasant, kad 
priešingu atveju būsianti nu
kankinta mirtinai.

Geras derlius
Addis Ababa. — Etiopijos 

kavos eksporto korporacija 
skelbia, kad šiemet gautas 
ypatingai geras kavos der
lius. Ligšiol jau parduota 
užsieniui už gerą valiutą apie 
70 tūkstančių tonų kavos.

Filipiniečiai protestuoja

Tūkstančiai Filipinų studentų dalyvauja demonstracijose 
prieš opozicijos vado Benigno Aquino nužudymą, nuo kurio 
jau praėjo vieneri metai.

Manila. — Rugpjūčio 21 d. 
tūkstančiai žmonių, kurių 
tarpe buvo daugiausia jauni
mo, ypač studentų, išėjo į 
gatves protestuoti prieš opo
zicijos vado Benigno Aquino 
nužudymą. Tai buvo metinė 
sukaktis; nuo to nužudymo 
Aquino buvo nušautas, kai 
po trejų metų buvimo Ame
rikoje, sugrįžo dalyvauti ša
lies rinkimuose.

Nors Filipinų diktatorius 
prez. Marcos ir ginasi, kad jo 
vyriausybė ir jis pats nieko 
bendra neturi su tuo nužudy-

Riyadh, Saudi Arabija. — 
Saudi Arabijos vyriausybė 
paskelbė, kad jos teritoriniai 
vandenys, naudojami komer
cinių laivų ir piligrimams 
vežioti, yra apvalyti nuo mi
nų. JAV, Prancūzijos, Brita
nijos ir Egipto minogaudžiai 
dar ir toliau tebetęsia savo 
darbą Raudonojoje jūroje, 
Suezo įlankoje ir visame re
gione, ieškodami minų, nuo 
kurių lįgšiol yra nukentėję 
18 įvairių tautų laivų. Egip
tas kaltina Libiją padėjus 
minas, bet Libija ginasi ir 
sako, kad tai Amerika jas 
padėjusi, norėdami tenai pa
siųsti savo karo laivus minų 
ieškojimo pretekstų.

Managva. .— Valstybinio 
bravoro “Victoria” darbinin
kai, po penkių dienų streiko, 
sugrįžo į darbą, darbo minis- 
teriui įsikišus. Bet jie sako, 
kad vėl pradės streikuoti, jei 
nebus pakelti atlyginimai. 
Tai pirmasis darbininkų 
streikas Nikaragvoje nuo 
1979 m., kada valdžią perė
mė revoliucinė vyriausybė.

Managva. — Valstybinio 
bravaro “Victoria” darbinin
kai, po penkių dienų streiko, 
sugrįžo į darbą, darbo minis- 
teriui įsikišus. Bet jie sako, 
kad vėl pradės streikuoti, jei 
nebus pakelti atlyginimai. 
Tai pirmasis darbininkų 
streikas Nikaragvoje nuo 
1979 m., kada valdžią perė
mė revoliucinė vyriausybė. 

mu, bet žmonės jam netiki. 
Oficiali valdžios-versija yra 
ta, kad Benigno Aquino nu
šovė komunistų agentas Ro
lando Galman, kurį tuojau 
pat nušovę policininkai.

Prez. Marcos sudarytoji 
komisija tam nužudymui ty
rinėti žada netrukus paskelb
ti savo pranešimą. Pagal jį, 
kalbama, bus apkaltintas Fi
lipinų kariuomenės štabo vir
šininkas gen. Fabian C. Ver, 
kad jis davęs įsakymą opozi
cijos vadą Aquino nušauti. 
Esą Aquino nušovęs vienas 
iš penkių ginkluotų sargybi
nių, lydėjusių jį laiptais iš 
lėktuvo.

Jei toks pranešimas bus 
paskelbtas, spauda rašo, kad 
prez. Marcos markė Ameri
koje gali labai nukristi, ne
paisant, jog Amerikai labai 
reikalingos karinės bazės Fi
lipinuose. Pranašaujama, 
kad prez. Marcos išpuoliai 
prieš demokratiją gali pri
vesti prie jo žlugimo.

Gyventojai reikalauja teisybės

JAV Komunistų partijos Texas valstijos padalinys Dalias 
mieste dalyvauja demonstracijose prieš Reaganą.

Peru policininkai su' automatiniais šautuvais stebi Limos 
gyventojus, išėjusius j demonstracijas prieš vyriausybės 
terorizmą. Protesto dienos išvakarėse Huanta mieste buvo 
aptikti masiniai kapai, kuriuose rasta 50 lavonų, surištomis 
rankomis ir su kankinimo žymėmis.

Atrado didelius 
anglies klodus

Maskva. — Tarybiniai geo
logai čia paskelbė, kad Jaku
tijoje užtikti milžiniški ang
lies klodai, daug didesni už 
bet kokius anksčiau Sibire 
surastuosius. Jų apskaičiavi
mu naujai atrastieji anglies 
klodai gali sudaryti apie tris 
bilijonus metrinių tonų an
tracito. Naujasis radinys 
esąs bent šešis kartus dides
nis už anglies klodus rytinėje 
Sibiro dalyje — Neriungri. 
Pastarieji ir naujai atrastieji 
anglies turtai yra netoli Bai
kal-Amur geležinkelio lini
jos, kuri baigiama tiesti. 
Japonija jau pasirašė sutartį 
su Tarybų Sąjunga dėl Ne
riungri anglies pirkimo.

Prasidės AFL-CIO
TV programa

Washington. — AFL-CIO 
savaitinė TV programa 
“America Works” prasidės 
Darbo Dienos savaitgalį. 
Daugiau kaip per porą šimtų 
TV stočių per visą Ameriką 
bus parodytos šešios pusva
landžio programos apie tai, 
kaip Amerikos darbo žmonės 
gyvena, kiek žalos sveikatai 
sudaro asbestas mokyklose 
ir kaip apmokami nepilname
čiai už savo darba.

Bonn, Fed. Vokietija. — 
Fed. Vokietijoje rodomas do
kumentinis filmas apie Korė
jos lėktuvo KAL-007 nušovi
mą pateikia išvadą, kad jis 
pernai buvo tikrai JAV šni
pinėjimo misijoje, kai Tary
bų Sąjungos lėktuvai jį nušo
vė. Filmo direktorius Andre 
Liebik padarė daug pasikal
bėjimų su ekspertais ir as
menimis, kurie tyrinėjo pe
reitais metais rugpjūčio 31- 
rugsėjo 1 d. KAL-007 atvejį. 
Filme pabrėžiama, kad nie
kad nebuvo paskelbta viešai 
sąrašas asmenų, kurie tuo 
reizu skrido, duodant su
prasti, kad ten galėjo būti 
elektronikinio karo specialis
tai, skridę virš tarybinių oro 
ir jūros bazių Tolimuosiuose 
Rytuose. Panašiai tvirtino ir 
britų žurnalas “Defence At
tache” bei amerikiečių žurna
las “Nation”.

DIRBA, KAD REAGANAS 
NETAPTŲ PERRINKTAS
Washington. — Prez. Rea

gan su viceprezidentu 
George Bush sugrįžo iš res
publikonų partijos konvenci
jos Dallas, Texas, bet negali 
ilsėtis ant laurų, kuriuos 
jiedviem sudėjo delegatai, 
pritarę kiekvienai jiedviejų 
varomos vidaus ir užsienio 
politikos raidei.

Jau pačiame Dalias mieste, 
kur respublikonai buvo užė
mę geriausius viešbučius, 
palapinėse apsistoję jų politi
kos priešininkai pareiškė sa
vo nusistatymą ir 104 F 
laipsnių karštyje daugiau 
kaip dešimties tūkstančių 
būriu demonstravo Kennedy 
aikštėje. Jie žygiavo su pla
katais, sakančiais: “Pinigai 
darbams, bet ne karui”, 
“Centrinė žvalgyba šalin iš 
Nikaragvos” ir kt. Jie pro
testavo prieš prez. Reagano 
vidaus ir užsienio politiką ir 
reikalavo atitraukti JAV ka
riuomenę iš Centrinės Ame
rikos.

Taikos aktyvistas Dr. Ben
jamin Spock, kuris praeityje 
yra dalyvavęs įvairiose pro
testo demonstracijose, o 
ypatingai prieš JAV įsivėli
mą Vietname, dabar minią 
ragino nenuleisti-rankų ir 
kovą vesti ligi pergalės. Pro
testas atkreipė dėmesį ir 
nemažo Skaičiaus Texaso po
litikierių. Demokratas Jim 
Mattox, Texaso vyriausiasis 
prokuroras, miniai kalbėjo 
prieš prez. Reagano vidaus 
politiką, numušant sumas so
cialinėms programoms, ir ra
gino parodyti savo valią rin

JAV komunistai dalyvauja

— Čia 
moterų 

kalbėjusi

Baltimore, Md,
Amerikos negrių 
konferencijoje
Amerikos Komunistų parti
jos kandidatė į JAV vicepre
zidentus Angela Davis kalti- 
no prez. Reagano adminis-

ji 
kada dar 
istorijoje

tracijos politiką, išlekiančią 
įtvirtinti amerikiečių moterų 
diskriminavimą visose gyve
nimo srityse.

Konferencijos forume ji 
pareiškė, kad nie 
Jungtinių Valstijų 
nebuvo prezidento, kuris bū
tų vykdęs tokią diskriminaci- 
nęk politiką prieš moteris, 
kaip Reaganas.

Kalbėdama 400-iems šim
tams negrių atstovių, Davis 
nurodė, kad Amerikoje dar 
labiau pablogėjo moterų kaip 
“antros rūšies” piliečių žemi
nanti padėtis. Moterys yra 

kimų dieną ir nebalsuoti už 
Reaganą.

Toje pačioje Kennedy me
morialinėje aikštėje šimtai 
moterų surengė demonstra
cijas prieš Reagano vidaus ir 
užsienio politiką. Su trans- 
parentais ir dėvėdamos spor
tinius marškinėlius su įrašais 
“Moterys bėga prieš prezi
dentą Reaganą”, jos vaikš
čiojo ir bėgiojo po aikštę.

Prieš Reagano administra
cijos politiką pasisakė ir JAV 
Mokytojų Federacija, apjun
gianti 600 tūkstančių narių. 
Savo 68-oje konvencijoje 
Washingtone nutarė visomis 
jėgomis darbuotis, kad prez. 
Reagan nebūtų perrinktas.

Federacijos prezidentas 
Albert Shanker ragino mo
kytojus balsuoti prieš Reaga- 
ną ir remti demokratų parti
jos kandidatus Mondale ir 
Ferraro. Jis aiškino, kad, 
jeigu prez. Reagan bus per
rinktas, tai nebus tik kita jo 
kadencija, tai reikš, kad dar 
bus bent 24-eri metai jo ad
ministracijos, nes jis pasi
stengs paskirti į JAV Aukš
čiausiąjį Teismą savo žmo
nes, kurie tikriausiai bus 
nusistatę ir prieš darbininki
ją, ir prieš civilines teises ir 
prieš moteris. *

Tarp šimtų delegatų la
biausiai prieš Reagano per
rinkimą darbavosi United 
Action Caucus ir Black Cau
cus grupių nariai, platindami 
biuletenius ir lapelius su at
sišaukimais, raginančiais 
darbuotis priešrinkiminėje 
kampanijoje, kad nelaimėtų 
Reagano blokas.

pirmosios tarp tų, kurios ne
tenka darbų dėl nesibaigian
čių darbo žmonių atleidinėji
mų. Moterys Amerikoje pri
verstos skursti, badauti ir 
neturi galimybės išmaitinti 
savo vaikų. Visa tai vyksta 
dėl to, kad prez. Reagan 
administracija, vadovauda
masi militaristiniais tikslais, 
mažina lėšas, kurios reikalin
gos svarbiausioms sociali- 
nėms-ekonominėms progra
moms.

Angela Davis,JAV Komu
nistų partijos tikėtu, kandi
datuoja JAV prezidentiniuo
se rinkimuose šį rudenį. JAV 
komunistai aktyviai dalyvau
ja akcijoje už naujų balsuoto
jų įrašymą. Dalias mieste 
komunistai aktyviai dalyvavo 
demonstracijose, nukreipto
se prieš Reagano perrinkimo.
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Kas ką rašo ir sako
SKAITYT DĖL JUOKO . . .

I Paprkstai Chicagos “Nau
jienos” pilnai pritaria prezi
dentui Reaganui, o gal saky
ti, kad pritaria, tai peršvel- 
niai išsireikšti: “Naujienos” 
Reaganų beveik, dievina. 
Tad, peržiūrint to laikraščio 
senus numerius, mes nuste
bome radę (liepos 28-30 nu
meryje) vedamųjį straipsnį, 
kuriame Reaganas kritikuo
jamas. Straipsnis pavadin
tas “Prezidehtas padarė di
delę klaidų”. Pradžioje pri
menama, kaip aukštai “Nau
jienos” Reaganų-gerbia. Jie 
sako:

“Lietuvių dauguma žino, 
kad prezidentas Ronald Rea
gan Rusijos komunistus ge
riau pažįsta, negu Amerikos 
karo vadai, politikai ir net 
užsienio reikalų tvarkytojai. 
Mes visi džiaugėmės, kad jis 
drįso komunistus suvaldyti 
Grenadoje, Viduržemio jūro
je, Persijos įlankoje bei Indi
jos vandenyse.”

“Naujienų” neverta klaus
ti, kur, kaip ir kada Reaga
nas “suvaldė komunistus 
“Viduržemio jūroje, Persijos 
įlankoje bei Indijos vandeny
ne, — eikįme prie tos “dide
lės klaidos”, kurių Reaganas 
padarė. “Naujienqs” apie tų 
reikalų kalba emociniai, su 
pasipiktinimu .... Mes 
skaitome:

“Bet ką prezidentas užva
kar padarė, tai pavergtasis 
pasaulis niekad neužmirš, o 
Amerikos politikai niekad 
jam nedovanos.”

Kas tie Amerikos, politikai? 
Kazimiero jubiliejų. Skaudu, kad jiems talkininkų atsirado I Turbūt “Naujienų redakto- 
ne tik iš eilinių tikinčiųjų tarpo.” * iriai. Pasirodo, kad jie sėdo

Kas tie ne eiliniai tikintieji? Aišku, kunigai! “Draugas”, išpyškinti šį smarkų editoria- 
per LKB Kronikas tokiu būdu kaltina Lietuvos kunigus, lų, nors turėjo kitų svarbių 
kad jie talkininkauja bedieviškai valdžiai! Bet koks tas reikalų. Mes skaitome: 
talkininkavimas, koks tas kolaboravimas? Politiniai nusitei- “Naujienų redakcija turėjo 
kę klerikalai niršta, nes dauguma kunigų laikosi nuomonės, v’są svarbių klausimų, 
kad jie gali eiti savo apaštališkas, ganytojiškas pareigas kuriais reikėjo pasisakyti, 
nesueidaini į konfliktų su valdžia. Šv. Kazimiero jubiliejaus Bronius Nainys, sergąs didy- 
minėjimas buvo pravestas kaip tik toje dvasioje, bet bės manija, pradėjo pasakot, 
“Draugas” būtų norėjęs, kad jis būtų buvęs labiau kad visus svarbesnius pa- 
provokacinis, “militantiškas” .... vergtą tautą liečiančius rei-

Visų pirma “Draugas” apgailestauja, kad jubiliejaus kalus atliko kreivais keliais 
minėjimas buvo tikybinis, o ne nacionalistinis. Atvirai, pastik ta jo vadovaujama 
žinoma, jie to nesako, bet pagrindinės pamaldos buvo Bendruomenė, o inž. Algi- 
laikomos kartu lietuviams ir lenkams. Kaip jie apgailesta- mantas Gečys planuoja va- 
vimų motyvuoja? Esą, į bažnyčią negalėjo sutilpti abiejų žinoti į Strasburgą pasitarti 
tautų tikintieji. Bet faktinai jie apgailestauja kų kitų. Jiems so Europos parlamento na- 
norėtųsi, kad šv. Kazimiero jubiliejus būtų vyriausiai riais, kaip Lietuvos klausimą 
nacionalizmo, buržuazinio nacionalizmo kėlimo įnagis, o ne ilgiems dešimtmečiams iš* 
tikybinis apsireiškimas. Jeigu lietuviai švęstų atskirai ir braukti iš Jungtinių Tautų 
lenkai atskirai, abi pusi galėtų įkergti savo šovinizmo posėdžių. Kaip vieną, taip 
nuodus. Bet Lietuvos bažnyčios kurija, kaip matyti, to antrąjį reikėtų gerai papu- 
nenorėjo ir valdžia gal ir nebūtų to toleravusi. Tad, cuoti už tokių nesąmonių 
jubiliejus buvo švęstas tikroje tarptautinėje katalikiškoje skelbimą, bet prezidento 
tikybinėje dvasioje: visi tikintieji, kokia kalba jie bekalbė- Reagano nutarimas leisti so
tų, yra broliai ir sesės Kristuje. Tad, kaip rašo “Draugas”, vietų laivąms laisvai žvejoti 
“Nuo ryto girdėjosi lenkiškos ir lietuviškos maldos” ... Amerikos vandenyse yra 
Tai kas čia blogo? Mes neturime po ranka statistikos, kuri Į daug svarbesnis, negu visi 

Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus liečiantieji mainų ir 
ginčų klausimai.”

Taigi, “Naujienos” rengėsi

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.........$12.00
Canada, Lat. Amer., per year . $15.00
Foreign countries, per year . .. $15.00

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months . . $8.00

Tikyba ir,politika i
Kaip mūsų skaitytojai žino, tikintieji Lietuvos gyventojai 

šiais metais mini šv. Kazimiero 500 mirties jubiliejų. 
Jubiliejaus atidarymo iškilmingos pamaldos įvyko kovo 3 d. 
Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Mišias laikė keturi 
vyskupai. Į bažnyčių suplaukė nemažas katalikų skaičius iš 
paties Vilniaus ir kitų Lietuvos dalių.

šv. Kazimiero atvirukus ir t. t. Tikintieji 
naudojosi savo transportu atvykti į Vilnių, 
kad esminiai laisvamaniška valdžia elgėsi 
pagerbdama tikinčiųjų piliečių jausmus ir

Tarybinė Lietuvos valdžia kooperavo su tikinčiaisiais 
piliečiais ir įgalino juos rengti jubiliejų. Taip, pavyzdžiui, 
valdiškos spaustuvės atspausdino reikalingų bažnytinę 
literatūrų, 
kolūkiečiai 
Atrodytų, 
korektiškai
pageidavimus.

Nuo jubiliejaus minėjimo pradžios praėjo apie pusmetis 
ir mes jau galime susumuoti, kaip į tų visų atsiliepta. Ar 
kovingoji Lietuvos klerikalijos* dalis, tai yra, tas būrelis 
politinių aktyvistų, kurie spiečiasi aplink taip vadinamų 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų, įvertina toleravimų 
ir bendradarbiavimų? Ne, kaip tik atbulai. Kai mes 
skaitome, kas rašoma “Drauge”, Tėviškės Žiburiuose” ir 
kituose katalikų laikraščiuose, mes gauname aiškų įspūdį, 
kad klerikalai labai nepktenkinti, kad šv. Kazimiero 
jubiliejus buvo taip iškilmingai paminėtas Lietuvoje. 
Skaitant tarp eilučių galima suprasti, kad jie būtų buvę 
labiau patenkinti, jeigu jubiliejus iš viso būtų buvęs 
uždraustas. Tada jie būtų galėję šūkauti ir aimanuoti, kad 
Lietuvos bažnyčia eina golgotos keliu, kad ji yra “bažnyčia 
kankinė”, “tylioji bažnyčia” ir t. t.

“Drauge” mes skaitome (rugp. 3) štai kų:
“Bedieviai nuolat suka galvas, kaip sumenkinti šv.

pucuoti B. Nainį ir A. Gečį, 
bet padarė monumental! is
torinį nutarimų: vietoje pa- 
pucuoti savo sėbrų, prezi
dentų Reaganų! Susijaudinę 
“N.” redaktoriai skundžiasi:

“Reaganaš nieko afganie- 
čiams nepranešęs, leido ru
sams žvejoti Amerikos van
denyse. Prezidentas turi ži
noti, kad rusai nesitenkins 
vien žvejoti Amerikos pa
krantėse, jie padarys didoką 
kiekį pakraščio nuotraukų, 
bandys užmegzti ryšius su 
Amerikos žvejais, bandys 
juos papirkti ir įtraukti į 
savo šnipinėjimo tinklą . . .”

Mes nežinome, ar Bronys 
Nainys iš tikro serga didybės 
manija, bet, kad kas nors 
netvarkoje su naujieniečiais, 
aišku, kaip ant delno. Jų 
manija yra, kad jie budresni 
ir sumaningesni negu prezi
dentas, valstybės depart- 
mentas, Jungtinis štabas, 
laivynas, pakraščio sargyba. 
Ahot jų, prezidentas turėjo 
pasitarti su afganiečiais ir 
naujieniečiais, tada jis žino
tų, kaip turi elgtis tikras 
anti-komunistas. Susierzinę, 
apsivylęs, naujienfečiai ieško 
kaltininkų. Jie klausia:

“Pagaliau, kas prezidentui 
patarė taip pasielgti? Ar 
kartais nebus H. Kisingeris? 
Ar ne jis prezidentą tokion 
nelaimėn įstūmė?”

Naujieniečiai protestuoja, |

save skaito strategijos ir 
ekonomijos /ekspertais. Jie 
turi siūlymą, kų reikėtų da
ryti vietoje leisti Sovietams 
žuvauti Šiaurės Amerikoje:

“Ką Amerikos žvejai gali 
išmokti iš rusų? Ar jie spok
sos, kai sovietų žuvies išveš 
sovietų karininkams ir poli
cijai 100,000 tonų? Jeigu 
Amerikos vandenyse yra 
tiek daug geros žuvies, tai 
kodėl neleisti Amerikos žve
jams tą žuvį pasiūlyti afga- 
niečiams, kurie badauja ne 
tik Afganistano kalnuose, 
bet ir Pakistano stovyklose?”

Neverta priminti, kad Af
ganistanas rubežiuojasi su 
kitais sausžemio kraštais, 
niekur nesusisiekia su jūra, 
ir afganistiečiai žuvies neval
go? “Naujienų” afganiečiai 
(kas reiškia, prieš liaudį ko
vojantieji reakciniai bandi
tai) tikriausiai nebadauja nei 
kalnuose nei Pakistano sto
vyklose, nes juos gerai aprū
pina ir ginklu iri maistu, 
mūsų šalies ČIA. “Naujienų” 
išminčiai turės sugalvoti 
naujus planus. Gal tuos tūks
tančius metrinių tonų prista
tyti į Halsted ir 18 gatvės 
kampų? Gal naujieniečiai ati- 

 

kombina- 
nė žuvį 

oliuci-

darys žuviai rūkyti 
tų ir paskui išsiunt 
viso pasaulio kontr-i’
niams banditams?/Jeigu jau 
įsiveliama į rei ą,
velti pilnai. Pareidami į kitų 
profesijų “Naujienųr redak
toriai pasitarnautų į lietuviš
kai žurnalistikai, guriai jie 

su savo 
ančiomis

dabar daro gėdų 
liūdnų juokų šukei 
kvailybėmis.

SENA TEMA

reik įsi-

rodytų, kokį nuošimtį tikinčiųjų “katalikų Vilniuje sudaro 
lietuviai ir kokį lenkai. Galima spėti, kad lenkai sudaro 
nemenką nuošimtį ir štai kodėl: nors gyventojų tarpe 
bendrai lietuvių ten yra apie triskart daugiau negu lenkų, 
senyvo amžiaus žmonių tarpe lenkų nuošimtis daug 
didesnis: lietuvių nemenkų dalį sudaro jaunimas, studentai, 
tarnautojai, inteligentija, ir tose grupėse tikinčių nedaug, o 
lenkų tarpe didelį puošimtį sudaro seni ten pasilikę 
vilniečiai, o jų tarpe tikinčių žymiai daugiau. Kiekvienas 
turistas Vilniuje tų gali pastebėti prie Aušros vartų, — 
bobutės, kurios puola ant kelių, beveik be išimties yra 
lenkės, ne lietuvės . . .

Atrodytų, kad kaip tikri katalikai “Draugo” redaktoriai 
neturėtų apgailestauti, kad jubiliejus buvo minimas abiejų 
tautybių dvasioje. Bet taip, žinoma, nėra. LKB Kronika, 

\ “Draugas” ir jiems panašūs turi tokių formulę: katalikybė 
reiškia anti komunizmas. Sustabdyk tų formulę pusiaukelė
je, ir jie rėkia, kad persekiojama “tikyba”!

Ta proga verta prisiminti ir faktų, kad čia, pas mus, 
Jungtinėse Valstijose, “Draugas” ir panašios ideologijos 
klerikalai nesidrovi ne rasizmo, nors tas, atrodytų, 
esminiai prieštarauja katalikybei. Kas vyksta lietuviškose 
apylinkėse Chicagoje, kur įsikrausto puertorikiečiai, mek
sikiečiai ir kiti “kitataučiai”! Juk ir jie irgi yra klerikalai, 
ir atrodytų kad iš ganytojiško tikybinio taško lietuviai 

- klerikalai turėtų su išskėstomis rankomis priimti brolius ir 
seses Kristuje, kviesti juos į savo bažnyčias, geru noru 
leisti jiems laikyti ispaniškas pamaldas. Bet kur tau! 
Lietuviškieji klerikalai tokiais atvejais elgiasi, lyg būtų 
atėjęs pasaulio galas, priešinasi vyskupams/kurie tarp 
įvairiakalbių grupių bando palaikyti santarvę.

Tų visų reikia turėti mintyje skaitant katalikiškųjų 
lietuvių spaudų. Jų neva kančių pilna aistringa kalba (“Su 
kryžium ir lelija amžinai tautoje . . .”) negali paslėpti tikrų 
motyvų, kurie yra labai toįjmi^nuo tikrojo tikėjimo • 
aukštai politizuotas klerikalizmas, praktiška reakcinė 
strategija, pasaulietiškai klasiniai interesai.

Religinės moralės tema ne
nauja, bet nesensta, nes per 

<visų savo tūkstantmetę isto
rijų bažnyčia nepajėgė iš
vengti gilaus prieštaringumo 
Tarp dievo vardu skelbiamų 
^dorovinių principų, priesaikų 
ir klerikalinio ekspansioniz
mo. Propaguodama ęvangeli- 
nį reikalavimų nekrauti sau 
turtų žemėje, bažnyčia, siek
dama stiprinti savo pozicijas, 
niekada nepaisė šio reikala
vimo. Skelbdama krikščio
niškų priesakų “nežudyk”, 
bažnyčia ne tik jo nesilaikė, 
bet pateisindavo žiauriausius 
karus.

Dvilypę religinės moralės 
prigimti dar kartų pademon
stravo kunigų-marijonų laik
raštis DRAUGAS, patalpi
nęs antitarybinės koalicijos 
“Uždrausti sovietus” vadovo 
t). Balzigerio interviu. Si 
organizacija nieko bendro 
neturi su artimo meilės ir 
taikos idealais, kuriais spe
kuliuoja daug metų tas pats 
katalikiškas laikraštėlis. Sle 
taika, bet šantažo ir baugini
mų prieš tarybinius sporti-

Izraelis skerskelėje
Rašant šiuos žodžius Izraelis dar neturi naujo kabineto, o 

jeigu jis ir būtų sudarytas, tai neilgąm laikui; Izraelis tikrai 
atsirado skerskelėje ir nežinoį į kurių pusę pasukti.

Praeitieji rinkimai neatnešė aiškių rezultatų: darbiečiai 
iš vienos pusės ir Begino-Šamiro nacionalistai (Likud 
partija) iš kitos — turi maždaug po tiek pat narių Knesete, 
tai yra, parlamente. Nors darbiečiai L’ikudų pralenkė, bet 
dvi mažos kraštutiniai dešinės partijos, kurios remia 
Šamirų, faktinai parlamentų perskelia perpus.

Rinkimai rodo, kad Izraelyje vyksta “polarizacija”, tai 
yra, stiprėja kraštutinės partijos. Ekstremieji nacionalistai 
ir dešinieji klerikalai dabar tūri parlamente daugiau narių, 
negu bile kuomet praeityje. Bet kairiosios jėgos irgi 
sustiprėjo, — komunistai turi keturis deputatus, jiems 
artima grupė “Už pažangą) ir taikų” dar du, o kairieji 
socialistai, Mapam, kurie veikia sąjungoje su socialdemo
kratais, bet nuo jų žymiai skiriasti, turi šešis. Tai nemenka 
kairioji opozicija, ir jos tarpe yra keli arabai deputatai.

Darbiečiai negali apsispręsti. Jie galėtų sudaryti 
koalicijų su Šamiru, bet to jiems neleidžia jų pičių 
opozicinė grupė, Mapam, o praradus Mapam, jie tampa 
mažumine partija ir Šamiras tada reikalautų, kad jis taptų 
koalicijos prgnjieru . . .

Tuo tarpu salyje siaučia baisi infliacija, Libane stiprėja 
partizanijis judėjimas ir kasdien izraeliečiai kariai žūsta, 
šalyje iš viso jaučiasi netikrumo, pesimizmo ir desperacijos 
atmosfera. Prie vairo lieka ekstremistai nacionalistai, 
atsilikę klerikalai, militaristai. Pažangesnieji elementai, 
kurie įsteigė^ Izraelį, kolektyvų-kibucų nariai, prie ginklų 
gamybos .... >

ninkus kampanija rūpi Balzi
gerio sėbrams. Kaip matyti 
iš interviu, koalicija nuo pat 
pradžių kėlė sžtu tikslų suda
ryti nepakeliamas sų ygas ta
rybiniams olimpiečiams Los 
Angeles mieste ir tuo parodė 
grasų amerikoniškąjį “pa
triotizmų”. Kam viešpaties 
žodžio skelbėjams prireikė 
suteikti vietos savo laikraš
tyje karingiausio antisovie
tizmo skelbėjui? Ar ne todėl, 
kad patys seniai serga politi
nio vištakumo liga . J .

Grynai ganytojiška prakti
ka jau seniai nebapatenkina 
išeivijos kunigų. Štai ir kuni
gas Kazimieras Pugevičius, 
vadinamojo “Lietuvių infor
macijos centro” direktorius 
New Yorke bando prilygti 
politiniu ^uolumu liūdnai pa- 
garsiejusiems Lietuvoje 
krikdemams. Neseniai įvy
kusiame jo oficialiame pager
bime buvo išsakyta daug 
gražių žodžių . . . “Generali
nis konsulas” Anicetas Simu
tis susižavėjęs kalbėjo apie 
kunigo “vaduotojiškus” dar
bus, kiti — apie jo meilę 
Lietuvai ir pan. O pasirodo, 
didžiausias kunigo Kazimiero 
Pugevičiaus nuopelnas — 
vadinamosios “Lietuvių kata
likų bažnyčios kronikos” ver
timas į anglų bei kitas kal
bas. Verta pridurti, kad šių 
“kronikų” gamina tokie patys 
politikieriai ir už tuos pačius 
pinigus, ir jau ne kartų apsi
juokė, kai buvo sučiupti už 
rankos meluojant . . . Bet 
kunigui K. Pugevičiui ir pa
našiems į<jį ne objektyvumas 
galvoje, juos seniai pasi
glemžė “vadavimo” biznis.

Virgilijus Liauška

MOSCOW. August 15, 
TASS. American radio net
works which recently were 
taping U., S. President Ro
nald Reagan’s regular elec
tion — year statement recor
ded his words which he had 
said prior to reading out the 
text of his statement and 
which had not been intended 
for the public.

As has become known, 
Reagan said literally the 
following: “My fellow Ameri
cans, I am pleased to tell you 
today that I’ve signed legis
lation that would outlaw 
Russia forever. We begin 
bombing in five minutes”.

In the White House they 
are now trying to make it 
appear that the head of the 
U. S. Administration just 
indulged in “cracking a 
joke”.

Reagan indeed has not 
signed any such legislation, 
and no orders to bomb have 
been given this time either. 
But it is not fortuitous that 
the President’s words have 
been received with serious 
concern both in the United 
States and elsewhere.

The episode has been just
ly seen as a manifestation of 
the selfsame frames of mind 
which have already been for
mulated officially before it 
calls for a “crusade”, the 
doctrines of limited and pro
tracted nuclear wars and the 
military-political plans of se
curing world dominance to 
the United States. In the U. 
U. S. Administration they 
now prefer to keep silent 
about all this, but its practi
cal actions are speaking for 
themselves. The crash effort 
to build up nuclear, chemical 
and conventional arms is 
continuing, and 
of weaponry — 
systems — is 
loped.

Use is being
ways and means, including a 
policy of state terrorism and 
direct applications of armed 
force against independent 
countries whose home and
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TASS STATEMENT
foreign policies do not 
Washington.

Simultaneously, the 
cess of the limitation
reduction of nuclear arma
ments and other talks aimed 
at ending the arms race and 
achieving disarmament 
being blocked.

The unwillingness of 
USA to work for peace
stronger international secu
rity again made itself mani
fest in Washington’s refusal 
to seek agreement on pre
venting the militarisation of 
space.

The policy of the incum
bent U. S. Administration 
runs counter to the vital 
interests of the peoples. It is 
futile and at the same time 
extremely dangerous. This 
calls for high vigilance of all 
those who cherish peace.

No pseudo-peace rhetoric 
which from time to time is 
used in Washington for elec- 
tion-year purposes should 
mislead anyone. The fact 
that this rhetoric is not 
matched by real actions is 
obvious. If anyone has any 
doubts on this score, the 
latest “frankness” of Presi
dent Reagan should be an 
eye-opener for them as well.

TASS is authorised to 
state that the Soviet Union 
deplores the U. S. Presi
dent’s invective, unprece
dentedly hostile towards the 
USSR and dangerous to the 
cause oi peace.

This conduct is incompati
ble with the high responsibi
lity borne by leaders of 
states, particularly nuclear 
powers, for the destinies of 
their own peoples and for 
the destinies of manking.

Proceeding from this re
sponsibility, the Soviet 
Union has been doing and 
will continue to do every
thing it can to safeguard 
world peace. The peoples 
expect that the leaders of 
the United States as well 
will at long last start acting 
with awareness of their re
sponsibility.

Reply by Konstantin Chernenko 
to the Message by Irish Public 

Figure Sean MacBride J

NAFTININKŲ \ 
LAIKRAŠTIS

, Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklos dirbantieji gavo pir
mąjį savo daugiatiražio laikraš
čio „Fakelas" numerį.

Gamyklos direktorius B. Vai
nora straipsnyje „Laukia nauji 
darbai** apžvelgia kolektyvo už
mojus ir perspektyvas. Partinio 
komiteto sekretoriaus Algimanto 
Cepio pasisakymas skirtas įmo
nės komunistų šiokiadieniams. 
Y re publikacijų apie komjaunuo
lių veiklą, socialinio vystymo 
reikalus, kitomis temomis.

Jonas STANKUS

MOSCOW, August 11, 
TASS, Sean MacBride, a 
prominent Irish public fi
gure, Laureate of the Lenin 
and Nobel Peace Prizes, 
Chairman of the Internatio
nal Peace Bureau, has sent a 
letter to Konstantin Cher
nenko, General Secretary of 
the CPSU Central Commit
tee. President of the Presidi
um of the USSR Supreme 
Soviet. In the letter he 
expresses a number of ideas 
concerning the development 
of relations between the 
USSR and the USA with a 
view to achieving general 
and complete disarmament. 
Follows the text of a reply 
by Konstantin Chernenko.

Dear Mr. MacBride,
Your message expressing 

an intention to promote the 
attainment of general and 
complete disarmament is 
consonant with the senti
ments which are now wide
spread in the world public 
opinion. It is obvious to 
nyery thinking person that a 
further build-up of nuclear 
arms and, the more so, 
endeavours to spread the 
arms race even to outer 
space confront mankind with 
the threat of an. all-out nu
clear catastrophe.

You write that the latest 
statements by the U. S. 
President about the sense
lessness of a nuclear war and 
about the need to rid the 
Earth of nuclear weapons 
ostensibly open up an oppor-

tunity for serious negotia
tions. As is well known to 
you, a good deal o 
about peace and negotiations
have already been uttered 
from the U.S. side. How
ever, all practical actions by 
the U.S. Administration are 
at variance with the pro
claimed striving for talks, 
for improvement of rela
tions. It is clear that this by 
no means signifies a change 
of the present U.S. stand.

We, for our part, have 
stated more than once that 
we would like to have good 
relations with the United 
States. But an appropriate 
will on both sides should be 
displayed in this question. 
I think that the conclusion, 
prompted by your wide poli
tical and life experience, to 
the effect that sincere good 
intentions of the sides and an 
appropriate preparation 
should < be an indispensable 
and really solid foundation of 
any talks between the USSR 
and the USA is correct. 
We also adhere to this point 
of view.

The Soviet leadership be
lieves that concrete deeds, 
and hot words, of the U. S. 
Administration can unblock 
the way to the normalization 
of the atmosphere in our 
relations with the USA.

With best wishes of health 
and successes in your lofty 
activites in the name of 
peace among the peoples,

Konstantin Chernenko

i
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PAMINĖJO LIETUVOS IŠVADAVUSIO SUKAKTĮ
Ryškiausia data Lietuvos 

istorijos metraštyje — 1944 
metų liepos tryliktoji — gim
tojo krašto išvadavimas iš 
vokiškųjų fašistinių grobikų 
okupacijos. Tą dieną Gedimi
no kalne vėl suplevėsavo 
laisvės vėliava.

Prabėgo keturi dešimtme
čiui. Priešo nuniokotas kraš
tas užgydę karo žaizdas. 
Miestai ir kaimai pasipuošė 
naujais namais, naujais gy
venamaisiais kvartalais, ža
liuojančiais skverais ir par
kais.

Minint istorinę sukaktį lie
pos 13 d. Vilniuje įvyko jubi
liejinės iškilmės. Iškilminga
me posėdyje Lietuvos KP 
CK pirmasis sekretorius 
Petras Griškevičius kalbėjo:

— Šiandien jaudinanti 
šventė. Sukako 40 metų nuo 
to laiko, kai šlovinga Tarybi
nė Armija, smogdama prie
šui triuškinamus smūgius, 
išvadavo mūsų respublikos 
sostinę Vilnių iš vokiškųjų 
fašistinių grobikų. Šią šven
tišką dieną mes iškilmingai 
pažymime ir visos Tarybų 
Lietuvos išvadavimo 40- 
metį.

Šią džiaugsmingą valandą 
lietuvių tauta vėl ir vėl taria 
begalinio dėkingumo žodžius 
kariams išvaduotojams, par
tizanams ir pogrindininkams, 
visiems, kurie iškovojo per
galę. Vokiškuosius fašisti
nius okupantus triuškino vi
sų respublikų sūnūs ir duk
ros. Šiandien čia tarp mūsų 
yra grupė žmonių, dalyvavu
sių kautynėse už Vilniaus ir 
visos respublikos teritorijos 
išvadavimą iš hitlerinių gro
bikų. Leiskite tarti jums, 
gerbiami draugai, o jūsų 
asmenyje — ir visiems karo 
veteranams, kuo nuošir
džiausius pagarbos ir dėkin
gumo žodžius.

Į kovų metraštį amžiams 
įrašyti buvusių 16-osios lie
tuviškos divizijos vadų ir 
karininkų vardai. Tai — Fe
liksas Baltušis-Žemaitis, Vla
das Karvelis, Adolfas Uršas, 
Vladas Motieka, Jonas Maci
jauskas, Juozas Bartašiūnas, 
Feliksas Bieliauskas, Jonas 
Žiburkus, Pranas Petronis, 
Antanas Šurkus, Vitalijus 
Talkevičius, Vladimiras Lu- 
nia, Antanas Stanislovavi- 
čius ir daugelis kitų. Pasitik
dami Tarybinės liaudies Per
galės Didžiajame Tėvynės 
kare 40-metį, mūsų žmonės

Lietuvos meistras Antanas Gudaitis
Žymusis Lietuvos dailininkas Antanas Gudaitis susilaukė savo 80-ojo gimtadienio. Tą 

jubiliejų plačiai paminėjo visuomenė. Čia paduodame ištraukas iš Tomo Sakalausko 
pasikalbėjimo su Gudaičiu.

NUOTRAUKOJE: Jubiliejinės 
j ansamblio.

visada prisimena jo pamo
kas. Prieš karą reikia kovoti, 
kol jis neprasidėjo. Ši išvada 
ypač svarbi dabar, kai reak
cingi imperialistiniai, pir
miausia Jungtinių Amerikos 
Valstijų, sluoksniai, visiškai 
ignoruodami istorijos pamo
kas, rengia beprotiškus glo
balinio viešpatavimo planus 
ir stumia pasaulį į branduoli
nę katastrofą. Reagano ad
ministracija, paskelbusi 
“kryžiaus žygį” prieš socia: 
lizmą ir atkakliai įgyvendin
dama savo pragaištingus pla
nus, dar kartą įrodo, kad 
agresyvi imperializmo pri
gimtis nė kiek nepasikeitė. 
Bet ir šiandien, kai dėl da
bartinės Wilshingtono admi
nistracijos ir kitų reakcingų 
sluoksnių kaltės padėtis pa
saulyje nepaprastai paaštrė
jo, tarybiniai žmonės opti
mistiškai žvelgia į ateitį.

Tribūnoje — Didžiojo Tė
vynės karo veteranų Vil
niaus sekcijos pirmininkas, 
dimisijos generolas majoras 
Pranas Petronis.

40 metų praėjo nuo to 
laiko, kai mūsų Vilniaus Ta
rybų Lietuvos sostinės — 
gatvėse vyko kruvini mū
šiai, — pasakė jis. — Ir šie 
mūšiai buvo tik pradžia ko
vos už visos Tarybų Lietuvos 
išvadavimą iš hitlerinių išga
mų. Išvadavus Vilnių, dau
giau kaip 200 dienų ir naktų 
vyko mūšiai Tarybų Lietu
vos teritorijoje, kol buvo 
išvaduotas paskutinis Lietu-

MUZIEJUJE PRIE MARIŲ
Kaišiadorių rajone, 

TSR liaudies buities 
atidaryta paroda, 
apie šio muziejaus 
veiklą per praėjusį dešimtmetį, 
ateities perspektyvas. Stenduose 
— nuotraukos, knygos, bukletai, 
spektaklių ir koncertų afišos, 
maketai, laiškai, fonduose saugo
mų eksponatų pavyzdžiai.

Prieš dešimt metų įkurtas Liau
dies buities muziejus — Ši „mi
niatiūrinė Lietuva" — dabar 
turi 14 sodybų, beveik du šimtus 
pastatų, atkeliavusių iš Aukštai
tijos, Dzūkijos, Sūduvos ir Že
maitijos. Ekspedicijose surinkta 
40 tūkstančių eksponatų — senų 
baidų, žemės dirbimo padargų, 
įrankių, linininkystės ir bitinin
kystės reikmenų, namų apyvo
kos daiktų, audinių. Dalį jų gali 
pamatyti muziejaus lankytojai, 
kiti saugomi fonduose.

Šiuo metu muziejuje pradėtas 
statyti mažas Lietuvos miestelis.

Lietuvos 
muziejuje, 

pasakojanti 
kūrięrtą, jo

čia įsikurs mokykla, krautuvės, 
užeigos, amatininkų dirbtuvės ir 
kiti pastatai. Prie gatvelių, vin
giuojančių j pagrindinę aikštę, 
glausis miestelėnų namai. Muzie
jaus lankytojai čia galės pama
tyti kaip atrodė Lietuvos mieste
liai XIX amžiaus pabaigoje ir 
XX amžiaus pradžioje.

Rumšiškių muziejų per dešimt 
metų aplankė daugiau kaip pus
antro milijono žmonių. Daug 
lankytojų sutraukia čia rengiami 
Liaudies muzikos teatro trupės 
spektakliai, liaudies dainų ir šo
kių ansamblių koncertai, etno
grafinių kolektyvų festivaliai „Ant 
marių krantelio", žiemos palydė
tuvės, rugiapjūtės pabaigtuvių 
šventė ir kt.

ELTA

A. Gylio nuotraukoje — kon
certuoja Liaudies muzikos teatro 
trupės artistai.

SOCIALISTINĖSE ŠALYSE
VARŠUVA. H Gdynės uosto 

Į tolimą kelionę išplaukė moks
linio tyrimo laivas „Profesorius 
Sedleckls". Juo plaukia socialis
tinių Balių mokslininkų ekspedi
cija, | kurią įeina ichtiologai ifi 
Tarybų Sąjungos, VDR, Kubos ir 
Lenkijos. Atlikdami bendras ty
rimus Baltijos jūros ir Atlanto 
vandenyse, jie ISalSklns, kur gy
vena jvairlų veislių žuvys, nu
statys galimybes plėsti žūklės ra
jonus.

Lenkijos mokslininkų bendra
darbiavimas su kitų ESPT Salių 
specialistais kartu įsavinant pa
saulio vandenyno turtus kasmet 
plečiamas.

PRAHA. Kuržimo mieste esan

čios Didžiojo Spalio staklių ga
myklos „Tos" kolektyvas pra
dėjo gaminti unikalius apdoroji
mo centrus. Sis skaitmeninio pro
graminio valdymo agregatas gali 
apdoroti iki 300 detalių per mi
nutę, atlikdamas 140 (vairių ga
mybinių operacijų. J| naudojant, 
bus galima atpalaiduoti ir per
kelti j kitus gamybos barus daug 
darbininkų.

Kuržimo gamykla pagristai 
laikoma viena ii pirmaujančių 
Sakos |monių. Jos erdviuose ce
chuose gimsta respublikos stak
lių gamybos ateitis, kuriamos 
mašinos, galinčios vykdyti sudė
tingiausias gamybines užduotis. 
Pavyzdžiui, jau veikla eksperi

iškilmės Antakalnio kapinėse prie skulptūrinio
K Jankausko nuotrauka

vos kampelis — Klaipėdos 
miestas ir uostas.

Labai sunki buvo ši kova. 
Vaduodami Tarybų Lietuvą, 
žuvo daugiau kaįp 80 tūks
tančių Tarybinės Armijos 
karių.

Mes, mūšių už Lietuvos 
išvadavimą dalyviai, prisi
mename, kaip džiaugsmingai 
mus sutikdavo gyventojai. 
Jie džiūgavo, nes buvo įsiti
kinę, kad Tarybinė Armija 
atnešė į Lietuvos žemę socia
lizmo pergalę ir taikų gyve
nimą.

Lietuvos TSR liaudies ra
šytojas Alfonsas Bieliauskas 
savo kalboje pažymėjo, kad 
jau nebeliko senų griuvėsių, 
mūšių liekanų. Laikas nu
šluosto ašaras, gydo širdies 
žaizdas. Bet laikas ir perspė
ja: žmonės, būkite budrūs! 
Žmonės, saugokite taiką, 
ginkite ją!-Nes ir vėl niaukia
si atšiaurūs Vakarai, vėl bu
riasi ir kyla jėgos, pasigvie- 
žusios pasiglemžti sau visą 
pasaulį. Į mūsų taip neleng
vai po karo atsistačiusius' 
miestus, į mūsų vėl skar
džiais vaikų bei anūkų bal
sais suskambusius namus 
tiesiasi, sėlina gobšios impe
rialistų rankos. Jie nori 
griauti, deginti, niokioti — 
tik šį sykį jau pasitelkę 
branduolinį ginklą, galintį 
sunaikinti visą pasaulį bei 
visą ilgaamžę mūsų pasaulio 
kultūrą bei civilizaciją. Aš 
jaučiu — raketas, į senutę, 
po karo taip nelengvai nuga-

rą ištiesusią Europą iš užjū
rių atvežtas ir nukreiptas į 
mano Vilnių, į mano — tary
binio piliečio ir planetos žmo
gaus širdį.

Šimtai vilniečių, miesto 
svečių atėjo į Antakalnio 
memorialą — kritusių karių 
ir partizanų amžino poilsio 
vietą nulenkti galvų prieš 
tuos, kurie paaukojo gyvybę 
už laisvę, už mūsų šviesią 
ateitį. Tarybų Lietuvos išva
davimo 40-mečio proga me
moriale atidengtas skulptūri
nis ansamblis. Jį sukūrė 
skulptorius J. Burneika, ar
chitektai R. Dičius ir I. 
Laurušas. Iš balto granito 
iškeltos karių, partizanų ir 
pogrindininkų figūros tarsi 
budi Amžinosios ugnies pa
pėdėje.

Vilniaus miesto gyventojai 
liepos keturioliktąją sveikino 
ir apdovanojo gėlėmis karo 
veteranų koloną. Ordinais ir 
medaliais pasipuošę šlovin
gųjų kovų dalyviai pražygia
vo miesto gatvėmis, padėjo 
gėlių prie Vladimiro Lenino 
paminklo, prie monumento 
Lietuvos partizanams ir po
grindininkams, kovojusiems 
prieš fašistinius okupantus, 
dalyvavo jaunimo mitinge.

Tarybų Lietuvos ir Vil
niaus miesto išvadavimo 40- 
mečio proga respublikos sos
tinėje surengta nemaža pro
fesionaliosios dailės ir liau
dies meno parodų, vyko kino 
festivalis “Laisvę apgynę ka
riai”. Parodų rūmuose veikė 
paroda “Vilnius šiandien”.
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mentinės linijos, (galinančios de
šimt kartų padidinti darbininko 
darbo našumų, sukurtas apdoro
jimo centras, kuris gali atstoti 
50 žmonių.

BUKAREŠTAS. Tulčės aliumi
nio gamykla veikla 11 metų ir 
per tą laiką pagamino 2,5 mili
jono tonų „baltojo metalo". Jo
je sumontuoti šiuolaikiniai labai 
našūs (rengimai. Praėjus kele- 
riems metams nuo paleidimo 
dienos, (monės kolektyvui pa
vyko tuose pat gamybiniuose 
plotuose dvigubai padidinti pa
jėgumus.

Aliuminio pramonė — viena iš 
jaunų Rumunijos industrijos Ba
kų. Kuriant ją, techninę paramą 
telkė Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys. Šiuo metu ji 
iš esmės patenkina visus šalies 
poreikius aliuminiui.

SOFIJA. Bulgarijoje vis pla
čiau plinta metodas, kur| taikant 
maisto prekės | parduotuves ga
benamos paketais, sudėtais | kon
teinerius. Dideliuose miestuose, 
svarbiuose šalies pramonės cent
ruose Jau šiandien žymi dalis 
maisto produktų išfasuojama ten, 
kur Jie gaminami, ir prekybos 
(monės Juos gauna specialiuose 
konteineriuose, kuriuos nesudė
tinga pastatyti prekybos salėje. 
Neseniai prlmtame BLR plačiai 
vartojamų prekių gamybos ir 
prekybos ministerijos nutarime 
numatoma, kad per artimiausius 
2 metus daugiau kaip pusė visų 
maisto produktų tokiu metodu 
bus gabenama | visas savitarnos 
parduotuves, kurių naudingas 
plotas viršija 200 kvadratinių 
metrų.

TĄSS-ELTA

— ŽMONĖS, APTARDAMI JŪSŲ KŪRYBĄ, 
LiNKf ATSKIRTI DU JOS LAIKUS — IKIKARINI 
(TURIMA OMENY ANTRĄJ( PASAULIN} KARĄ) 
IR POKARINI. KAIP JŪS PATS ŽIŪRITE | SAVO 
DARBUS LAIKO TĖKMĖJE — KAS IŠLIKO, KAS 
KĘITĖSI!

— Man pačiam apie juos sunku pasakyti, sun
ku savo darbą žodžiais apibendrinti: bus mano 
paroda (apie 200 darbų joje tilps) — ir ji paro
dys visą eigą... Man atrodo, kad aš visada bu
vau atviras visokiems įvykiams. Ir niekada nepa- 
simečiau. Tik vieną vienintelį kartą pasimečiau,
— tai mano gyvenimo laikotarpis prasidėjęs nuo 
hitlerinės okupacijos. Tas laikotarpis išbrauktas 
iš mano kūrybinio gyvenimo, o šiaip aš niekada 
nesijaučiau, kad būčiau pasimetęs. eleu visą lai
ką keisdamasis. Turbūt. Aš taip manau. Atsilie
piau j konkrečius įvykius, bet, žinoma, savaip... 
Prasidėjo hitlerinė okupacija, žmonių gaudymas 
gatvėse ir visas tas baisus košmaras mane labai 
paveikė. Pamenu, 1943 ar 1944 metais į Vilniu
je Surengtą parodą atėjęs Liozė liepė išmesti iš 
jos visus mano darbus kaip „Entartenkunst" — 
kaip „Išslgimusį meną". Tai nežmoniškai trauma
vo. Buvau sužlugdytas žmogus: rūpėjo tik kaip 
nors egzistuoti, išlikti. Užtat koks džiaugsmingas 
atsikėlimas buvo...

— DAŽNAI KALBAMA APIE „LIETUVIŠKĄJĄ 
KOLORISTINI TAPYBOS MOKYKLĄ", KURI SIE
JAMA SU KETVIRTO DEŠIMTMEČIO „ARSININ- 
KŲ" PARODOMIS, SU JŪSŲ VARDU. KAS JI 
TOKIA! AR JI IS TIKRŲJŲ EGZISTUOJA!

Man atrodo, kad tokios nėra ir negali bū
ti. Tai — visiška nesąmonė, todėl, kad koloritas, 
arba spalva tapyboje nėra lemiantis dalykas. Gal 
ji labiausiai pastebima paveiksle, gal emociona
liausia, bet niekada nelemia jo vertės. Kodėl 
Monė, Sera, kurie grynai dirbo spalvomis ir jas 
norėjo sujungti, nevadinami koloristals; kodėl 
Matisas, kuris tik vien atvirom spalvom dirbo, 
nepriskiriamas koloristinei mokyklai? Todėl, kad 
spalva tapyboje tėra vienas iš elementų, negalin
tis jos charakterizuoti. Tapyboje, kaip ir kiekvie
name mene, svarbiausia — kaip, kokia forma su
vokiama realybė ir kaip ji vaizduojama. Svarbu, 
kaip atskiri elementai — linija, spalva,-ritmu, pa
veikslo struktūra — yra sujungti, kas jais užko
duota. Tas yra pagrindinis dalykas. Tasai kodas, 
kurį dailininkas neša su tais visais elementais. 
Tik Šitų elementų visuma sudaro paveikslo savi
tumą, o ne vien koloritas. Be to, spalva yra ne-, 
p’astovi, besikeičianti. Ligoninėje būdamas, skai
čiau vieno olando knygą, kurioje jis aprašė sa
vo laiko paveikslus. Sužinojau, kad Rembrantas 
daug kur vartojo mėlyną spalvą. Buvo, kaip ap
rašo jo amžininkas, gražus ultramarinas. Kur da
bar jūs rasite nors lašelį to ultramarino Rembran
to paveiksluose? Jo nėra, jis išbluko, jo nebeli
ko? O i'-is paliko? Paveikslai paliko. Ir išliko jų 
turinys, taip sakant, tas giluminis suvokimas, ku
rio siekė Rembrantas. Išliko. Išnyko spalva, ir 
kas turėjo atsitikti?

— KAS JUMS PRADŽIOJE YRA TURĖJĘS 
DAUGIAUSIA (TAKOS!

— Kauno meno mokykloje, pabaigęs bendrąjį 
skyrių, įstojau į aukštąjį — pas Vienožinskį, bet 
jam prižiūrint tepadariau du natiurmortus — ir 
viskas; netrukus kilo mokinių streikas, ir mus iš
metė iš mokyklos. Ir visas mano studijavimas 
pas Vienožinskį baigėsi. Tad didelės įtakos (kaip 
kad manoma) jis man padaryti negalėjo. Ne, ne
padarė, nors tuose savarankiškuose darbeliuose 
yra lyg ir iš jo paimtos teptuko braukimo ma
nieros. Bet kad būtų suformavęs kokią nors ryš
kesnę meninę pasaulėžiūrą — tai ne. Tik mes 
visi labai gerbėm Vienožinskį kaip labai sąži
ningą meno vertintoją. Visi labai pasitikėjom jo 
žodžiu, tikėjom juo. Turėjo didelės įtakos kaip 
žmogus. Moraliai sąžiningas, nesiskaitė su niekuo, 
iki konfliktų prieidavo, — dieve mano, kas dėjosi. 
Jo teisingumas, tiesumas vertinant kitus, neatsi
žvelgiant į nieką, darė įspūdį. O jo tapybos su
vokimas — man mažai ką davė. Ir iŠ viso už 
nieko ilgiau neužkliūdavau. .. Išvykęs j Paryžių
— irgi: truputį tą, ir kitą, ir trečią mėginau; tok
sai yra mokymosi ir formavimosi laikotarpis, o 
ne kokių sistemingų studijų metas. Pats pasirink
davau studijas, tas vadinamąsias akademijas; tik 
pasižiūrėt, padirbėt kiek laiko; vis ieškojau, kad 
ką sau tinkamo surasčiau. Visą laiką savarankiš
kas. Niekur nieko nedirbau — visose tose aka
demijose, — kur koreguodavo profesorius, o tik 
tenai, kur galėjau dirbti pats. Ką norėjau, tąldir- 
bau, ko nenorėjau — ne. Kėliau sau uždavinu|t 
ir juos realizavau pats. ..

— AŠ gerai pažinau Samuelį, Vizgirdą, buvo
me draugai, ir galiu patvirtinti, kad mes niekada 
nemanėme, kad koloritas — svarbiausias .ar bent 
vienas svarbiausių tapybos elementų. Mes manė-' 
me, kad reikia naujai pažiūrėti į liaudies meną, 
paimti jo dvasią ir šiuolaikinėm priemonėm per
kelti j savo laiką.

— O APSKRITAI AR YRA PAGRINDO KAL
BĖTI APIE KOKIĄ NORS LIETUVIŠKĄ TAPYBOS 
MOKYKLĄ!

Antanas Gudaitis

— Man atrodo, kad ne. Jei suprasime mokyk
lą, kur praeina vientisa idėja, reiškiama artimo
mis arba panašiomis priemonėmis, tai šito nėra. 
Tasai nesusidaro per tokį trumpą laiką. Mes į tą 
mokyklą tik pirmą Žingsnį žengiame, ir aš neži
nau, ar tikrąjį (juokiasi profesorius). Jei mes pa- 
gyvuosim, jei nebus atominio karo, praeis de
šimt ar dvidešimt kartų, tada Ir pažiūrėsim, ar tas 
žingsnis bus žengtas į savos mokyklos pusę. Gal
būt bus visiškai ne tas, ką mes čia dabar darom. 
Man atrodo, kad mokyklos susikuria per žymiai 
ilgesnį laiką, jų nepadaro dvi ar trys dailininkų 
kartos...

— BET „ARSO" ATGARSIAI, SUTIKITE, LIGI 
ŠIOL YRA RYŠKŪS MŪSŲ TAPYBOJE.

— Na, taip. Menas įgyja vertę tik tada, kai
jis projektuojamas į ateitį, kai turi rezonansą atei
tyje. Jei jis neužsidaro tik savo laikotarpiu, o ką 
nors palieka, perteikia ateinančiai kartai. Mano
ji — ketvirtą dešimtmetį pasireiškusi — karta 
(Samuolis, Vizgirda, kiti „arsininkai"), gal ir tu
rėjo įtakos pokario pirmajai, antrajai dailininkų 
kartai. Bet su jomis, manau, ir baigsis šitas po
veikis. Dabar ateina pati jauniausioji karta, kuri
atitolsta nuo mūsų. Nenori jos pripažinti. Prisi
menu, kaip į dailę atėjo karta, kuri dabar jau
sulaukė virš penkiasdešimties metų amžiaus. Ji;/ 
įėjo lengvai ir su plojimais. Iškilo daug Žinomų 
dailininkų, kurie dabar parodų komisijose yra 
pagrindiniai balsuotojai. Jie mano, kad tie, ku
rie dabar ateina į dailę po jų, turėtų sustoti ties 
jais. Jaunieji kitokie, jie daug ko atsisako, kas 
buvo pas mus, bet jie nėra blogesni. Man atro
do, kad platėja šitas meno reiškinys. Jis nėra 
toks siauras, nėra vien tik koloristinis (juokiasi 
profesorius). Keičiasi gyvenimas, turtėja stilius, 
jis tampa visapusiškesnis. Tarp šitų pačių jau
niausiųjų yra gabių žmonių. Ir čia, kaip paprastai, 
tarp tų, kurie ateina vėliau, — būna priešingu
mo. Atsimenu, kai pradėjau dirbti, bjauriausias 
man buvo secesinis meno suvokimas, o dabar 
jis vėl sugrįžta. Atrandu nemaža secesijos pas 
jaunuosius. Jie yra. gerokai priešingi mums, ypač 
tiems peršokusiems penkiasdešimt. Šitiems prie
šingi labai. Aš gal jau toliau pasitraukęs esu...

— VISI DAILININKAI IS PRADŽIŲ PEREINA 
|TAKŲ laiką...

— Taip, kitaip nebūna: reikia iš ko nors mo
kytis. Visas turtingumas neatsiranda savaime. 
Pereini — tai vieną pamatai, tai kitą pamatai, - 
trečią. . .

— TURĖJO IŠNYKTI IR REMBRANTAS...

— Taip, jeigu būtų taip, kaip mano tie, ku
riems spalva paveiksle — pagrindinis dalykas. 
Taip sugalvojo, man rodos, paviršutiniškai į ta
pybą žiūrintys žmonės. Pamatė kontrastingus 
spalvinius derinius — ir jau mano, kad jie pag
rindinis elementas. Kad ne... Aš, sakykim, šito 
niekada neieškojau. Gal mano prigimty yra Ši
tas kolorito jutimas, bet aš ieškojau kitų dalykų. 
Turinį man rūpėjo atskleisti ne spalva, o visais 
tais, apie kuriuos kalbėjau, ele..tentais. Visos kal
bos apie koloristinę mokyklą — melagingas mi
tas. ..

— BET JIS GAJUS, KELIAUJA IR PLINTA...

— Matot, kas yra: mūsų dailės kritika neilgai 
gyvuoja, bet bematant susištampavo jos požiū
ris. Atsirado štampų — ir dabar niekas kitaip ne
begalvoja.

— PARADOKSALU, KAD TOS, KAIP JŪS SA
KOTE, NEGALINČIOS EGZISTUOTI KOLORISTI
NĖS MOKYKLOS PRADININKAS IR TĖVAS — 
KAIP TEIGIA KRITIKA IR JŪSŲ MOKINIAI — 
ESATE JŪS PATS... TEKO GIRDĖTI BAIMINIMĄ
SI IR NUOGĄSTAVIMUS. KAD ATEINANTI 
JAUNIAUSIOJI TAPYTOJŲ KARTA „TOLSTA NUO 
ARSININKŲ" PASIEKIMŲ, NUO SAMUOLIO, GU
DAIČIO KOLORISTINĖS MOKYKLOS.

Praeities palikimas—būsimoms kartoms
Tarybų valdžios metais 

Lietuvoje ir valstybė, ir vi
suomenė nemaža skiria lėšų 
ir rūpesčių, kad urbanisti
kos, architektūros, istorijos, 
kultūros paminklai būtų iš
saugoti būsimoms kartoms. 
Lietuvoje yra 5 valstybės 
saugomi respublikinės reikš
mės senamiesčiai, apie tūks
tantį architektūros pamink
lų. Kruopščiai įgyvendinami 
senamiesčių regeneravimo 
projektai. Laisvų plotų sena
miesčiuose užstatymui ren
giami projektų konkursai. 
Sudaryta svarbiausiųjų res
tauruotinų architektūros pa
minklų programa iki 1995 
metų.

Ypač daug restauravimo 
darbų atlikta Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos senamiesčiuo

se, nemaža daroma Kėdai
niuose ir Trakuose. Pasta
ruoju metu kompleksiškai 
restauruoti Vilniaus valsty
binio universiteto rūmai be 
jo Kauno filialas. Atgimė 
daug gyvenamųjų namų ir 
kitų pastatų senamiesčiuose. 
Restauruojamas Gedimino 
kalnas ir pilis, baigiami at
naujinimo darbai buvusiuose 
Vilniaus bastione ir arsenale, 
Biržų pilyje, daugelyje kitų 
objektų. Ruošiamasi restau
ruoti Vilniaus dailės instituto 
pastatų ansamblį, buvusius 
Raguvėlės dvaro rūmus, Pa
nemunės pilį, rašytojų me
morialinį muziejų Vilniuje. 
Dideli restauravimo darbai 
bus tęsiami Pažaislio ansam
blyje ir kitur.

“Atjaunėję” arch/tektūros

paminklai vis plačiau pritai
komi praktiniams porei
kiams. Antai Vilniaus alium
nate įsikūrė knygynas “Aka
deminė knyga’’, šachmatų 
klubas, “Literatūros ir me
no” Redakcija, arsenale bus 
įrengtas taikomosios dailės 
muziejus. Restauruojami se
nieji mūriniai namai panau
dojami butams, įvairioms vi
suomeninėms organizaci
joms.

Restauratoriai kasmet at
lieka darbų už 10 milijonų 
rublių. Gerėja Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos restauratorių 
gamybinė bazė. Be veikian
čių Trakų, Biržų restauravi
mo dirbtuvių, Kėdainių, Tel
šių aikštelių, bus kuriamos 
naujos.

V. Siudikas
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SATYRA TELEDEUM
Lotynų Amerikos meno 

festivalyje, įvykusiam rug
pjūčio viduryje New Yorke, 
dalyvavo ir dramatinė trupe 
iš Ispanijos. Nors Ispanija, 
aišku ne Lotynų Amerikos 
dalis, festivalio rengėjai pa
kvietė ją dalyvauti, nes tai 
jos kalba ir dalinai kultūrinės 
tradicijos vyrauja Pietų ir 
Centralinėje Amerikoje (Pie
tų Amerikoje tik dviejose 
šalyse nevartojama ispanų 
kalba: Brazilijoje, kur kalba
ma portugališkai, ir Guianoje 
kur kalbama angliškai; Kari
bų marių šalyse, Kuboje, 
Puerto-Rico ir Doffifhikos 
respublikoje, kalbama ispa
niškai, bet Haiti kalba pran
cūziškai, o Jamaica, Bahama, 
Grenada ir eilė kitų šalių 
kalba angliškai.)

Ispanija į festivalį atsiuntė 
Barcelonos dramatinį kolek
tyvą “Eis Joglars”, kas kata- 
lonų kalboje reiškia “Lošė
jai”. Tai buvo žestas, paro
dyti, jog dabartinė socialde
mokratinė Ispanijos valdžia 
simpatizuoja Katalonijos 
autonomijai. Vaidinta, betgi, 
ispanų kalboje, nes ta kalba 
plačiai New Yorke supranta
ma, o kataloniškai kalbančių 
beveik nėra.

Veikalo pasirinkimas irgi 
buvo simboliškas. “Tele- 
deum”, veikalo pavadinimas, 
susideda iš dviejų žodžių 
santraukų: Televizija ir Die
vas. Tai veikalas, kuris 
Franco valdyrtio metais jokiu 
būdu nebūtų* išvydęs estra
dos lentų Ispanijoje, o dabar, 
kaip spauda sako, jis su 
dideliu pasisekimu vaidintas 
visoje Ispanijoje, — ir dabar 
atkeliavo pas mus.

“Teledeum” yra lengva, 
juokus sukelianti satyra, ga
lima sakyti laiks nuo laiko 
farsas, bet tikrai veikalas, 
kuris paliečia jausmų stygas 
publikoje, jeigu ji turi šaknis 
katalikiškoje tradicijoje. 
Taip buvo New Yorke tą 
vakarą, kai mačiau vaidinimą 
Public Theater salėje: publi
ka daugumoje buvo jaunų 
žmonių, kurie yra arba imi
grantai iš ispaniškai kalban
čių Karibų salų arba % imi
grantų vaikai, kurie lengvai 
naudoja abi kalbas.

Ką “Teledeum” satyrizuo- 
ja? Ogi religijlą — ne religi
jos esmę, ne tikėjimą, o 
organizuotą bažnyčią, gal ge
riau pasakyti organizuotas 
bažnyčias. Mat, veikalas su
kasi aplink pasitarimą tarp

^Kultūros (Atgarsiai
įvairių krikščionių bažnyčių 
apie vienybę. Dalyvauja ka
talikų kardinolas iš Romos, 
anglikonų kunigas iš Britani
jos, Jehovos liudininkas iš 
Belgijos, evangelikas iš 
JAV, katalikų vienuolis iš 
Katalonijos ir nepriklausoma 
katalikė vienuolė iš JAV bei 
tikros Romos bažnyčios vie
nuolė iš Ispanijos. Trumpam 
laikui pasirodo stačiatikių- 
ortodoksų (graikų) patriar
chas, kuris atsisako sveikin
tis su konferencijos daly
viais, išskyrus kardinolą iš 
Romos, išrėžia ugningą fana
tišką kalbą apie Bizantijos 
bažnyčios teisingumą ir su 
visiems panieka išžygiuoja.

Veikalo satyriškasis humo
ras pradeda veikti pilnu ga
ru, kai susirinkę dvasininkai, 
atlikę bendras pamaldas, 
pradeda ginčytis dėl pirme
nybės, prestyžo, savigarbos. 
Kai ginčai įsikarščiuoja, su
skamba skambutis ir jie stai
ga vėl pradeda kartu mels
tis, nors ir tame atsiranda 
problemų: kas pirmas lips į 
sakyklą? Kas turi teisę pra
bilti per mikrofoną? Vienu 
metu nutariama ant konfe
rencijos stalo pastatyti atsto
vaujamų kraštų tautines vė
liavas, bet tas dar labiau 
paaštrina ginčus.

Konferencijai tęsiantis, 
dvasiškiai vis labiau asme
niškai susipažįsta, pradeda 
išplepėti savo asmeniškas 
fantazijas. Mormonas-evan- 
gliškas iš Vokietijos pradeda 
reikšti erotiškas mintis apie 
vienuolę iš Ispanijos. Senu
kas# susilenkęs kardinolas iš 
Italijos, kuris vos pajėgia 
kalbėti, staiga išsitiesia, pa- 
jaunėja ir tvirtu balsu prisi
pažįsta, kad jis ne kardinolas 
Lučiano, o kažkoks Anieli, ir 
jis žvilgsniais ir manieromis 
duoda suprasti, kad jis ho
moseksualistas . .z .

• • •
Ispaniškai kalbančioji New 

Yorko publika gardžiai juo
kėsi, juokėsi ir ispaniškai 
nesuprantantieji, nes veikalo 
turinys lengvai atspėjamas. 
Bet kaip buvo Ispanijoje? 
Neabejotina, kad tenykštė 
katalikų hierarchija buvo 
įniršusi, kad toks veikalą už
gniaužti. Bet, laikai pasikei
tė. Bent kultūriniame gyve
nime Ispanijoje dabar pučia 
visai nauji vėjai, bujoja nau
ja dramaturgija, literatūra, 
menas, kurie frankizmo ilgos 
žiemos metu neturėjo gali
mybės sužydėti.

TRUMPI ATGARSIAI . . .

— tapybą, 
nuo

Pažangi leidykla Vakarų 
Vokietijoje išleido storą ilus- 
truotą meno istorijos knygą 
pavadintą “Die Andere 
Amerika” (“Kita Amerika”). 
Tai išsami, pilna istorija apie 
pažangų Amerikos vaizduo
jamą meną,
skulptūrą, grafiką 
pačių pirmų nepriklausomų 
JAV dienų iki Antrojo pa
saulinio karo. Prie knygos 
sudarymo kartu darbavosi 
grupė Vakarų Vokietijos, 
Rytų Vokietijos ir Amerikos 
pažangiųjų meno istorikų. 
Gaila, kad knyga išleista tik 
vokiečių kalboje, ir dėl to ji 
tokiu būdu Šioje šalyje be
veik nežinoma.......... •

Nežiūrint Reagano val
džios daromų kliūčių, ryšiai 
tarp pažangiųjų Jungtinių 
Valstijų kultūriečių ir Kubos 
bei Nikaragvos nesulaikyti. Į 
Lotynų Amerikos festivalį 
New Yorke atvyko grupės iš 
abiejų minimų šalių, nors 
atvyko ne visi, kurie plana
vo. Pavyzdžiui, Kubos muzi
kos ansamblio, du instrumen
talistai negavo vizų, taip, 
kad ansamblis negalėjo daly
vauti su pilna programa.

Tuo pačiu laiku JAV kultū- 
riečiai vyksta į Nikaragvą ir 
Kubą, nors ne visi gauna 
vizas ir negauna laiku. Visgi, 
žymioji pažangi meno kritikė 
Lucy Lippard išvyko rugpjū
čio viduryje į Nikaragvą, o 
mėnesio pabaigoje kritikas ir 
fotografas Max Kozloff išvy
ko dalyvauti tarptautinėje 
fotografijos konferencijoje 
Havanoje.

Nebyliųjų teatras. Toks 
egzistuoja Chester miestely
je, Connecticut valstijoje. Vi
si /aktoriai nebyliai, viskas 
vaidinama nebyliųjų kalba — 
pirštų ir rankų žestaiš. Pu
blika, žinoma, susirenka ne 
vien iš Chester miestelio, bet 
iš plačios apylinkinės, iš New 
Yorko, Bostono ir iš dar 
toliau.

Įdomu, kad teatro direkto
rė yra Colleen Dexyhurst, 
kuri nėra nebylė. Bet ji 
pasisiūlė darbuotis kaip reži- 
sieriė ir pašventė daug laiko, 
išmokti, nebylių kalbą. Su 
laiku, ji sako, ji ne tik 
režisuos, bet ir su nebylius 
vaidins. R. B.

LAISVE

Kauno Paveikslų galerijoje atidaryta respublikinė liau
dies meno paroda, skirta taikaus darbo 40-mečiui. Joje 
eksponuojama daugiau kaip pusė tūkstančio skulptūrų, 
medžio drožinių, raižinių, kitokių dirbinių. Lankytojai taip 
pat gali pamatyti M. Čiurlionio dailės muziejaus fonduose 
saugomus senųjų liaudies meistrų darbus. Parodoje 
eksponuojami beveik 200 autorių kūriniai.

Nuotraukoje: Liaudies meno parodoje.
K. Jūrelės nuotrauka

Nauji TSRS pasiūlymai
Tarybų Sąjunga vėl patei

kė pasiūlymų dėl principų ir 
kelių padėčiai Artimuosiuose 
Rytuose sureguliuoti. Jos 
naująją iniciatyvą su pasiten
kinimu ir susidomėjimu suti
ko, Arabų pasaulis. Žmonės 
yra įsitikinę, kad norint už
tikrinti teisingą ir tvirtą tai
ką Artimuosiuose Rytuose, 
būtina likviduoti grėsmingą 
padėtį šiame karštame mūsų 
planetos regione.

Paskutinis JAV ginkluotas 
įsikišimas Libane priartino 
užsitęsusią t Artimųjų Rytų 
krizę prie pavojingos ribos, 
už kurios regioninis konflik
tas vos neperaugo į globalinį. 
Jis parodė tikrąjį Washing- 
tono “taikios” politikos pobū-« 
dį, visišką jo paruoštos 
Camp David Artimųjų Rytų 
strategijos, vėliau paverstuos 
“Reagano planu”, krachą. 
Reagano administracija, at
metusi visus protingus ir 
realistinius konflikto Arti
muosiuose Rytuose suregu
liavimo principus, kaip žinia, 
nepasiūlė nieko konstrukty
vaus.

Neatsitiktinai todėl masi
nės informacijos priemonės 
skiria tiek daug dėmesio 
naujam, kaip jos jį vadina, 
tarybiniam sureguliavimo 
Artimuosiuose Rytuose pla
nui. Pasaulio ir visų pirma 
arabų spauda pažymi naujų
jų tarybinių pasiūlymų kon
kretumą, jų aktualumą tuo 
momentu, kai taikaus kon
flikto sureguliavimo Arti
muosiuose Rytuose procesas 
tapo visiškai užblokuotas. 
Atkreipiamas dėmesys į tai, 

kad Tarybų Sąjungos naujoji 
iniciatyva visiškai sutampa 
su arabų šalių vadovų pasita
rimo Fese (Marokas) nutari
mais.

Visiškai kitokia buvo JAV 
administracijos reakcija.

Kaip praneša televizijos 
kompanija CBS, į TSRS pa
siūlymus Washingtonas sku
biai atsakė “ne”. Valstybės 
departamento atstovė Anita 
Stokmen pareiškė, kad JAV 
“visuomet buvo nusistačiu- 
sios prieš tarptautinę konfe
renciją, kurioje dalyvautų vi
sos suinteresuotos šalys”. 
Maža to, ignoruodama arabų 
tautų balsą, pasaulinės bend
rijos nuomonę, ji tvirtino, 
jog Washiugtonas esą negali 
įs.ivaizduoti, kokiu būdu Ta
rybų Sąjungos dalyvavimas 
tokioje konferencijoje “galė
tų būti naudingas”.

Neteko ilgai laukti ir nega
tyvios Tel Avivo reakcijos. 
Atsakingas Izraelio vyriau
sybės atstovas, nesigilinda
mas į tarybinių pasiūlymų 
esmę, kategoriškai atmetė 
juos, pareiškęs, kad jie esą 
“nerimti”.

Nenorėdami išstudijuoti 
tarybinių pasiūlymų esmės, 
abu “strateginiai sąjunginin
kai” — JAV ir Izraelis — 
atmetė juos ir pasiskubino 
pademonstruoti savo nenorą 
siekti pažangos sureguliuo
jant Artimųjų Rytų padėtį. 
Tuo jie dar kartą parodė 
savo ištikimybę hegemonisti- 
niam ir ekspansionistiniam 
agresyviajam kursui. I

Vladas Burbulis
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LAIŠKAI “LAISVEI” IŠ VILNIAUS

2. “Traidęntams—ne”
Kaip teko įsitikinti, pačių 

veikliųjų Amerikos taikos ša
lininkų judėjimas jokiu būdu 
nesiriboja susirinkimais, kal
bų sakymu, laiškų ir peticijų 
rašymu. Vis dažniau vyksta 
labai ryžtingos, ne prašan
čios, bet reikalaujančios de
monstracijos. Ir kaip tik tuo 
labai būdinga Connecticut 
valstija. Kaip tik joje, Gro
ton mieste General Dyna
mics firma gamina atominius 
povandeninius laivus. Mūsų 
atvykimo į Connecticut išva
karėse į vandenį buvo nulei
džiamas vienas jų — šeštasis 
TRIDENT klasės laivas. 
Kaip pranešama, statomi dar 
penki tokie laivai, kurie anot 
vieno vietos laikraščio “yra 
futbolo aikštės ilgio ir gali 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus visus svarbiausius Ru
sijos miestus”. Tuo pat metu 
Groton’e statomi dar devyni 
povandeniniai atominiai lai
vai, tkurių paskirtis — grei
tos, staigioj atakos.

“Alabamos” (taip vadinasi 
šeštasis TRIDENT klasės 
laivas) nuleidimo į vandenį 
proga į Groton susirinko di
džiulis būrys amerikiečių — 
toli gražu ne pasveikinti nau
jo grėsmingo agresijos gink
lo: tai buvo didelė protesto 
demonstracija prieš TRID
ENT laivus, prieš branduoli
nį ginklą apskritai.

TV ekranuose tą vakarą 
matėme, kaip policija čjupo 
demonstrantus ir grūdo juos 
į mašinas, matėme, kaip 
stambūs policininkai buvo 
ginkluoti moderniais tramdy
mo ginklais, kad jie buvo 
pasiruošę bet kam. Ir visa 
tai buvo nukreipta ne prieš 
kokį nors išorės priešą — 
tiesiog prieš savus amerikie
čius, mokesčių mokėtojus, 
pagaliau tuos, kurių lėšomis 
JAV egzistuoja grotonai.

Man didelį įspūdį paliko 
susitikimas su šios demon
stracijos dalyve Ada Has
tings: kaip tik jos ir jos vyro 
juristo George namuose 
West Hartford ir teko gy
venti keletą dienų kartu su 
mūsų delegacijos nariais. R. 
Baimuratova bei S. Gevan- 
dovu. Ada Hastings pasakojo 
mums apie šią demonstraci
ją, negalėdama nuslėpti susi
jaudinimo:

“Iki dantų ginkluota polici
ja, specialiai treniruoti šu
nys — ir visa tai prieš mus, 
beginklius ir taikius demon
strantus. Tai buvo pritren

kiantis vaizdas”.
. . . Tai buvo šių dienų 

Jungtinėms Valstijoms labai 
būdingas vaizdas. Tadav kai 
demonstracijos Grotone tu
rėjo labai jau taikų, grynai 
deklaratyvų pobūdį, valdžia į 
tai žiūrėjo pro pirštus. Tai 
kam netgi patiko: juk tai 
buvo amerikietiškos demo
kratijos, teisės reikšti savo 
nuomonę išraiška. Tačiau ta
da, kai demonstracijos tapo 
reiklios, kovingos — į darbą 
buvo paleista policija ir šu
nys.

Ne tik jie: pradėta apdoro
ti visuomenės nuomonė, no
rint žmones, ir visų pirma 
Groton’o gyventojus nusta
tyti prieš demonstrantus, 
prieš branduolinio ginklo 
priešininkus.

Nežinau, ar visi jūs atkrei
pėte dėmesį į straipsnį laik
raštyje “The New York 
Times”, kuriame aprašomi 
įvykiai Groton’e. 0 tame 
straipsnyje yra tikrai įdomių 
vietų! Štai užkalbinamas 
miesto meras Joseph E. 
Presslitz, kuris viską suveda 
į pinigus: reikia, girdi, dau
giau policijos, policijai reikia 
daugiau ginklų — tai kainuo
ja miestui. Be to — dar ra
mybė . . . Taigi, ar ne pa
prasčiau būtų tas demonstra
cijas visiškai uždraudus?!

Panašių “motyvų” kyšan
čių lyg yla iš maišo šiame 
straipsnyje yra ir daugiau. 
Laikraštis leidžia pasisakyti 
ir veikliam misteriui Jean 
Furlong, kuris tvarkosi Gro- 
dons Yellow Front Packages 
Store. Tai ir anot jo, geriau 
gaminti mirtį, nei visai nieko 
negaminti!

Taip didysis amerikietiš
kas karo biznis verbuoja sau 
šalininkus plačiausiuose gy
ventojų sluoksniuose, tiks- 
liauv toje jų dalyje, kuri 
gyvena šiandiena; kuriai po 
mūsų — nors ir tvanas! Na, 
o jeigu tas tvanas (atominis) 
bus ne po “mūsų”, o rytoj? 
Šiandien? Deja, apie tai ne
mąstoma.

Tokiu atveju nekalbama ir 
apie tai, ką būtų galima pa
statyti už pinigus, kuriuos 
suryja vienas TRIDENT . . .

Tačiau, kaip teko įsitikinti, 
šių dienų Jungtinėse Valsti
jose — daug, labai daug 
žmonių, kurie mąsto ir kurie 
skaičiuoja. To geriausias įro
dymas — ir demonstracijos 
Groton’e. Kitose JAV vieto
se .. . Jonas Lukoševičius

KAZYS SAJA

Štilis
Lygindamas žodžius ir mintis, mėginsiu šnekėti kaip daržininkas, nors ne

turiu nei sklypo kolektyviniam sode, nei sodybos prie ežerd, nei artimųjų, 
tebegyvenančių kaime. Bet aš gerai atsimenu, kaip auga, skkysim, česna
kai, kurių dailius, tačiau aštraus kvapo neturinčius laiškus norėčiau palygin
ti su žodžiais, o neišsakytas mintis — su gerai mums pažįstamom česnako 
skiltelėm, žinau, kad aš ne pirmas būsiu pastebėjęs, jog žodžiais sužalia
vusi mintis toli gražu neprilygsta tai, kuri lieka tūnoti mūsų smegenų žie
vėje (kaip (prasta manyti). Betgi česnakas, gerbiamieji, — tai ne tik lance- 
tiškl lapai ir sidabro lukšteliu padengtos skiltelės! Kas rudenį mėgino iš
rauti česnaką, tas gerai žino, kokios šaknų barzdos slepiasi gilesniame dir
vožemio sluoksnyje. 1 > i -

Tai va, aš ir noriu pasakyti, kad be minčių, iš kurių mes suformuojam 
savo teiginius, neiginius ir norus, yra dar minčių šaknys ir plika akimi ne
matomi šaknlaplauklal, čiulpiantys labai sudėtingą gyvenimo substratą, su
sidedantį iš mūsų gilios praeities, Iš dabarties Ir kažkokiu būdu nujaučia
mos mūsų ateities.

Kai neišrankus žolėdis padaras nuėda lapus su visu stambu, dar nedi
delė bėda. Bet kai įsimeta besotis kirminas, ryjantis šaknis lyg išbadėjęs 
Italas makaronus, tada jau, kalbant apie žmogų, prasideda intelektualinis 
merdėjimas, žodžiai dar žaliuoja ir netgi klesti, bet mintys vis tiesėja, 
nyksta, pūva — pragaištingasis kirminas baigia pagraužti šaknis.

Tą nelemtą pavasarį man atrodė (čia buvo labai lengva apsirikti), kad 
šaknys lyg ir sveikos, lyg ir sočiai prisigėrusios druskingo tirpalo, tačiau 
kažkoks kliuvinys vis neleido prasiveržti žalių lapų puokštei. Paprasčiau 
Šnekant, norėjau rašyti, tačiau — nors mirk — neslrašė.

Panašiais atvejais aš stengiuos kuo daugiau skaityti.
Viena mane auginusi teta buvo prityrusi medicinos sesuo. Prisimenu jos 

pasakojimą, kaip | ligoninę atvežė labai kenčiant) vyriškį, kuris niekaip ne
įstengė nusišlapinti. Mano teta, nuvedė ligonį už širmos, kur buvo kriauk
lė, atsuko čiaupą Ir patarė vyriškiui gerai įsižiūrėti, kaip netrikdomai čiur
lena vanduo... Po valandėlės ligonis išėjo švytintis, laimingas ir didžiai dė
kingas už tokį veiksmingą patarimą.

Tačiau mane tąsyk lengva] srovenanti proza arba saulės zuikučiais blyk
sinti poezija galėjo tik suerzinti. Aš griebiausi studijuoti pačią kūrėjo psi
chologiją. Ir štai vieno) K. Jungo studijoj perskaičiau: „Pačia giliausia pras
me rašytojas tėra instrumentas, jis menkesnis už savo kūrinius, tad mums 

nėra ko tikėtis, kad jis tą kūrinį paaliklns, Jis padarė viską, ką galėjo kur* 
damas. Aiškinimą jis turi palikti kitiems arba paskirti ateičiai. Tikras kūrinys 
yra kaip sapnas, kuris, nepaisant jo akivaizdumo, niekuomet pats savęs 
nepaaiškina Ir nėra vienareikšmis".

Vadinasi, esu atšipęs instrumentas. Niekam tikęs, jeigu kažkur esantis 
Meistras nebenori manimi naudotis. Kaip man dabar pačiam save išgaląs
ti! Su tuo rūpesčiu guliau ir kėliau. Pritvinkęs šakniagumbis sprogdino ma
ne iš vidaus, o žali lapai vis nenorėjo prasikalti. Per dieną nieko nenuvei
kus, naktį nelindo miegas. Ir taip savaitę, dvi. Paskui ir trečią... Ėmiau vartoti 
migdomuosius. Sapne dažnai su polėkiu kažką rašydavau, surasdavau įdo
miausių būties paradoksų, o pabudęs karčiai nuslvildavau.

Vieną naktį išgyvenau labai keistą būseną: aiškiai jutau, kad guliu ir už
migęs sapnuoju: mano kambarys, lentynos, sofa... Guliu aukštielninkas, mie
gu ir sapnuoju... Sapnuoju, kad sapnuoju ir saf>ne regiu save sapnuojantį. 
Kankindamąsis stengiuos Įžvelgti vis giliau, vis toHau, tarsi tam paskutiniam 
sapnų sapne, lyg veidrodyje, kuris atspindi kitą veidrodį, o kitame atsi
spindi pirmasis — toje atspindžių begalybėje aš norėjau atrasti lemtingą 
atsakymą. Aptikti raktą į visas būties paslaptis ir įgyti teisę šį tą pasakyti 
kitiems. Klaikiausia, kad tuo pat metu baugi nuojauta sakė, kad mano pas
tangos bergždžios, kad šitaip galima net išprotėti, tačiau sustoti negalė
jau.

Laimei, trinktelėjo staiga atsidariusios balkono durys, atsibudau ir pama
čiau nuo vėjo plevėsuojančią Užuolaidą. Išėjau į balkoną. Tolumoj griau
dėjo perkūnija. Artėjo audra. Aš buvau išvaduotas iš balsaus košmaro, at
gaivintas ir iš naujo užburtas, užliūliuotas vėjo. Kaip kažkada vaikystėj, 
kai, pridėjęs 'prie telegrafstulpio ausį, iki valiai prisiklausydavau gūdžios 
vėjo muzikos..

Pagoniškos šaknys nuo mažumės man leido pajusti geruosius ir bloguo
sius vėjus, žvarbius, nuo kurių tenka slėptis už medžio, už kupsto, už na
mo kampo — kai tie namai tau svetimi. Vėjus, kurie pučia į nugarą Ir pa
deda žengti pirmyn, ir vėjus, kurie kerta sniegu, kruša ir lietumi į veidą. 
Einant prieš vėją, sunkiau kalbėti, bet lengviau mąstyti. Vėjas nupūsto žo
džių pelus, tačiau palieka minčių grūdeliai.

O kokia graži audringa jūra! Siūruojantys javai! Prieš vėją kylantis 
paukštis. Baltuojanti burė... Koks mielas būdavo šienu pakvipęs vėjo pa 
glostymas, taršantis saulės išblukintus plaukus — tada, kai niekas kitas ma
nęs neglostydavo!..

Baigėsi štilis. Sveikas, gaivinantis vėjau!

i . U
Vienas rašytojas dramaturgas užsimojo sukurti dramą apie žmogaus pa

stangas pataisyti labai netobulą pasaulį, apie kančias ir klystkelius, kurių 
prasmė, deja, lieka neaiški.

Kad galėtų netrikdomas imtis sumanytojo darbo, rašytojas nutarė kuriam 
laikui pabėgti nuo žmonos ir valkų, nuo televizoriaus ir telefono. Jis buvo 
įsitikinęs, kad Iš pradžių reikia save tarsi numarinti, laikinai pasitraukti iš 
kasdieninio gyvenimo, kad paskui galėtum prisikelti kūrybai.

Jis apsigyveno pažįstamo eigulio sodyboj. Tas eigulys jau buvo tapęs 

girininku ir persikėlęs į miestą. Trobelėj prie miško liko tik sena jo motina, 
kuri turėjo karvę, laikė vištų ir mielai sutiko atsiskyrėliui gaminti valgį.

Nusekęs, vos gyvas upelis, sugriuvusi malūno užtvanka, apleisti girios 
gyventojų kapai ir surūdijęs dalgis pastogėj — viskas čia vertė mąstyti 
apie nenumaldomai bėgantį laiką, žmogaus ir gamtos santykius, laimėji
mus Ir pralaimėjimus.

Senoji girios šeimininko motinėlė jau buvo apleidusi rūtų, lelijų ir bijū
nų darželį, tačiau netėllese palei beržynėlį žydėjo lubinai, kitoj pusėj na
mo buvo Išsiplėtęs erškėtrožių brūzgynas — gera slėptuvė vištoms nuo 
vanago ar lapės. Visa sodyba priminė jaukią gūžtelę, medžių ir krūmų sau
gomą nuo visų vėjų, nuo karščio ir nuo žmonių klegesio. Tačiau drama-: 
furgą vos tik prašvitus pažadindavo beržyne įkyriai plyšaujantis paukštis. 
Jis nustodavo krykšti tik įsidienėjus, kai neišsimiegojęs rašytojas vis vien 
jau negalėdavo sukurti nė eilutės. Gal ten buvo koks garnys, išperėjęs 
keletą valkų, gal baublys arba naktikovas, kaip spėliojo močiutė... Ji buvo 
klek apkurtus, pripratus prie girios garsų ir negalėjo suprasti, ko tas mo
kytas svečias toks nepatenkintas.

Rašytojas, anksti pakirdęs, mėgino aptikti to įžūlaus trikdytojo lizdą, 
tačiau beržynėlis buvo priaugęs dygliuotų gervuogių — sunku buvo įsi
brauti giliau į tankumyną. Be to, žmogus nuo didelio skaitymo, rašymo jau 
buvo pasidaręs trumparegis — iš tolo tupinčio paukščio neįžiūrėjo, o kai 
prieidavo arčiau, rėksnys nutildavo, palaukdavo, kol žmogus nubraškės, 
ir vėl Imdavo klykauti.

Keletą dienų pasikankinęs rašytojas nuvažiavo pas girininką, pasiskolino 
šautuvą ir keletą patronų su paukštiniais šratais. Kai tik saulei tekant pasi
girdo tas nelemtas rėkčiojlmas, jis prisėlinęs šovė j tą pusę — Iš vieno, iš 
kito vamzdžio... Paskui apeidamas beržynėlį paleido dar keletą šūvių: į 
medžių viršūnes ir į gervuogių brūzgynus, kad išlakstytų visi ramybės 
drumstėjai.

Paukščių balsai nutilo. Nežinia, ką ten tasai nervingas miesto žmogus 
pašovė — galbūt ne vien gerklingąjį paukštį, nes už poros dienų IŠ tos 
giraitės ėmė sklisti dvėselienos smarvė. Sulėkė juodvarniai, kranksėjo var
nos, čečeno šarkos...

Rašytojas laukė, gal pakilęs vėjas Išsklaidys tą dvoką, dėl kurio dabar 
aimanavo ir senoji namelio šeimininkė. Raukdamas nosį ir baidydamas 
varnas, dramaturgas dar pavaikščiojo dieną ar dvi, prisiskynęs kvapnių 
erškėtrožių, pamurksojo prie stalo ir galų gale įsitikino, kad jam reikia ra
šyti ne tragediją, ne dramą apie klystantį žmogų — gyvenime ir taip už
tenka to varnų kranksėjimo, — verčiau parašys linksmą, šmaikščią komedi
ją, kurioje netrūktų autolronijos, juoko ir šiaip gyvenimo džiaugsmo.

Kol kas tą nuotaikingą pjesę jam trukdė rašyti iš beržynėlio sklindantis 
tvaikas ir nepakenčiamas varnų kranksėjimas. O stipresnio vėjo, kuris tą 
bjaurastį nupūstų šalin, kaip nėr, taip nėr. Toks štilis, kad net beržų vir
šūnės nejuda.

Todėl rašytojas paskubom susimetė daiktus, paliko senutei dvidešimtpen- 
kinę ir Išvažiavo ten, kur gazonuose žydi kultūrinės gėlės, linksmai krykš
tauja vaikai, skamba muzika ir virte verda miestietiškas, civilizuotas gyve
nimas.
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Montreal, Que.
Netekome tautietės

Rugpjūčio 15 d. mirė seno
sios kartos tautietė, Veroni
ka Atraitienė, kuri jau ilgai 
blogai jautėsi. Velionės vy
ras mirė anksčiau. Liko vie
nintelė duktė su šeimą, kuri 
ir rūpinosi velionės laidoji
mu. Po palaidojimo, kaip pas 
lietuvius priimta, palydovai 
buvo pakviesti į restoraną 
pietų. ;

Dukrai ir jos šeimai gili 
užuojauta.

Ligoniai , i
Verdūnietis Jonas Petrulis 

sunkiai susirgęs gydomas 
Readdy Memorial ligoninėje.

Gautas pranešimas iš To
ronto, kad ten sunkiai širdies 
liga susirgęs buvęs montrea- 
lietis Viktoras Braknys.

Abiem ligoniam linkiu 
greit pasveikti.

Šeimininkavo vagys
A. Šuplevičienei nesant

Lavai,
L ’ll

PADĖKA
Norėčiau išreikšti širdingą 

padėką visiems kurie rįmane 
sergančią lankė ligoninėj ir 
namuose. Ačiū visoms drau
gėms ir draugams ir bendra
keleiviams su kuriais šią va
sarą lankėmės ,T. Lietuvoje,

E. Kaniavos koncertas <
Rugpjūčio 8 d. buvo su

ruoštas A. V. Parapijos salė
je Edwardo Kaniavos kon
certas. Rengėjas P. Adomo
nis su savo talkininkais, sku
biai pranešė telefonais vi
siems apie būsimą koncertą. 
Tokios puikios progoš negali
ma praleisti.

Turistinėj grupėje buvo ir 
daugiau menininkų ir daini
ninkų, taip pat operos solis
tų. * .

Jau visiems yra gerai žino
mas pagarsėjęs opefos dai- 
ninkas teatro artistas Ed- 
vvardas Kaniava. Ta proga 
montrealiečiai ir pasinaudojo 
jį išgirsti. Kurie koncerte 
dalyvavo, neapsivylė. Mes 
užsieniečiai didžiuojamės,

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Elzbieta Urbanavičienė- 
Juzikaitytė

Mirė 1982 m. rugsėjo 14 d.

Jau praėjo antri metai kaip, po devynių metų 
sunkios ligos, nustojo plakusi širdis mūsų mylimos 
gyvenimo ir idėjos draugės ir brangios mamytės.

Mes kiekvieną dieną prisimename Tave, brangi 
Elzute ir mamyte, ir lankome Tavo kapą kas 
savaitę.

Mieloji, ilsėkis ramiai Mount Royal kapinėse, o 
mudviejų meilė tau pasiliks amžinai.

JUOZAS URBANAVIČIUS-vyras
LILIJA —duktė

namie, dienos metų į jos 
namus įsiveržė vagys. Viską 
išvertė. Matyt, ieškojo bran
genybių.

Išvyko į Europą ir Japoniją
Dviem savaitėm atostogų 

ir plačiau pasidairyti į Euro
pą išvyko Charles ir Alice 
Juškai, kurie neseniai buvo 
sugrįžę iš Ontario. Su jais 
kartu išvyko Mališauskai ir 
Roseliai. Jie lankysis Graiki
joj, Italijoj ir gal Portugali
joj.

Verutės Zavišienės anūkas 
Jimmy Gyvis pasirinko toli
mesnę kelionę praleisti savo 
dviejų savaičių atostogas; jis 
išskrido net į Japoniją.

Taip pat Emilija Vilimienė, 
Monika Gyvienė su dukra 
Sandra ruošiasi aplankyti 
Angliją ir Škotiją.

Gero vėjo visiems keliauto
jams. I P.

Que. J
dėkoja už gražias gėles, do
vanėles, atvirukus, telefo
nus. Be Jūsų būtų buvę 
sunku pergyventi operaciją. 
Jūs visi man suteikėt stipru
mo ir vėl noro gyventi. Ačiū 
visiems, aš Jūsų niekad ne
pamiršiu. Janina Vilkelienė

kad T. Lietuva išauklėjo tokį 
puikų meno žmogų.

Kartu buvo atvykęs ir “Tė
viškės Draugijos” pirmasis 
pavaduotojas Algis Kusta. 
Jis yra dar jaunas, malonus 
žmogus. Su juo teko antrą 
dieną pabendrauti.

Nors buvo labai šiltos die
nos ir daug kas atostogavo, 
bet koncerte dalyvavo gra
žus būrys tautiečių. Solistą 
pagerbėm plojimais ir atsi
stojimų. Buvo įteikta gražių 
rožių buketas.

Po koncerto visi dar gra
žiai laiką praleidome Ą prie 
kavutės ir užkandžių.

Širdingas ačiū rengėjams, 
o mes laukiame daugiau to
kių progų. J-na

1984-ųjų 
laureatai

Spaudoje paskelbtas pra
nešimas apie 1984 metų Lie
tuvos TSR valstybinių pre
mijų paskyrimą. Literatūros 
ir meno premijų laureatui 
pristato šių premijų komite: 
to narys, Lietuvos TSR daili
ninkų sąjungos valdybos pir
mininkas, TSRS dailės aka
demijos narys-koresponden- 
tas, žinomas skulptorius pro
fesorius Konstantinas Bog
danas:

Vienam produktyviausių 
dabartinių lietuvių rašytojų 
penkiasdešimtmečiui Rai
mondui Kašauskui Lietuvos 
TSR valstybinė premija pa
skirta už naują knygą, kurio
je išspausdinta apysaka “Ža
liuojančios kalvos” ir roma
nas “Mažos mūsų nuodė
mės”. Skaitytojai pamėgo šio 
autoriaus kūrybą. Premijuo
toje knygoje, literatūros ty
rinėtojų žodžiais, rašytojas 
siekia atidžiau pažvelgti į 
žmogaus dvasinio pasaulio 
gelmę. R. Kašauskas gerai 
jaučia nūdienos dvasią, kelia 
svarbias gyvenimo proble
mas.

Viduriniosios kartos poetui 
Marcelijui Martinaičiui pre
mija paskirta už lyrikos kny
gą “Toli nuo rugių”. Joje 
išspausdinti nauji jo eilėraš
čiai ir naujas populiarių bala
džių apie Kukutį ciklas. Pa
grindinį dėmesį autorius ski
ria žmogui, atsidūrusiam 
gamtos ir civilizacijos kryž
kelėje. Baladėse ryškiai 
skamba socialiniai motyvai, 
joms būdingas paprastumas, 
liaudiškumas.

Lietuvos TSR valstybine 
premija pažymėta seno vil
niečio menotyrininko Vlado 
Drėmos monografija “Pran
ciškus Smuglevičius”. Knyga 
yra susilaukusi aukšto kriti
kos įvertinimo, priskiriama 
prie geriausių tokio pobūdžio 
studijų. Sukaupęs labai daug 
istorinės medžiagos, „mono
grafijos autorius giliai ir nuo
sekliai išanalizavo dailininko 
P, Smuglevičiaus kūrybinį 
palikimą.

Savitu kūrybiniu braižu 
meno mylėtojų dėmesio yra 
susilaukęs viduriniosios kar
tos tapytojas Jonas Čeponis. 
Jo spalvingi peizažai, kompo
zicijos byloja, kad dailininkui 
yra gerai pažįstamas miesto 
ir kaimo žmonių gyvenimas, 
juos supanti gamta. Su ypa
tinga meile J. Čeponis kuria 
paveikslus jūros tema. Pre
mija jam paskirta už tapybos 
darbus “Į jūrą”, “Žvejų uos
te”, “Palūšė”, “Vakaras uos
te”, “Pramoninis peizažas” ir > 
kitus.

Šiuolaikinės lietuvių sceno
grafijos laimėjimai glaudžiai 
susiję su dailininkės Dalios 
Mataitienės vardu. Tiek žiū
rovų, tiek ir teatro kritikos 
labai šiltai buvo sutikti Šiau
lių dramos teatro spektak
liai: “V. Mykolaičio-Putino 
“Valdovas”, B. Sruogos “Pa
jūrio kurortas”, kurių sceno
grafiją sukūrė D. Mataitie- 
nė. Dideli jos nuopelnai ir 
lietuvių folkloro teatrui, D. 
Mataitienės kostiumai, deko
racijos, sukurti šio teatro 
pastatymams, padeda žiūro
vams geriau pažinti lietuvių 
folkloro esmę.

Kino režisierius ir drama-v 
turgas V. Žalakevičius ir 
režisierius Almantas Grike- 
vičius, operatorius Donatas 
Pečiūra ir dailininkas staty
tojas Galius Kličius — plačiai 
pripažinti lietuvių kinemato
grafo meistrai. Jiems premi
ja paskirta už filmo “Faktas” 
sukūrimą Lietuvos kino stu
dijoje. Fašistų sudeginto 
Lietuvos kaimo tema filme 
pakyla iki plataus istorinio 
apibendrinimo.

ELTA

. j ’ .i

Geležinkelio transportui — darnų ritiną
DĖMESIO! VERTINGAS PATYRIMAS ' I -. .. .......... . ' ...........— n. ............................... ............

Radviliškio geležinkelio mazgo darbe buvo trūkumų. 
Partinis komitetas Išanalizavo jų priežastis, ieškojo, kaip 
pašalinti nesklandumus. Kaip gerinamas geležinkelio dar
bas? >

Į partinį komitetą užsukę 
lokomotyvų depo mašinistai 
Vytautas Savickas, Juozas 
Valaika, jų bendradarbiai 
kalbėjo:

— įdiegus vieningąsias pa
mainas, mums visiems ge
riau sekasi dirbti, pakilo 
žmonių nuotaika. Kas be ko, 
k uždarbiai padidėjo. Už tai 
mazgo partiniam komitetui 
pirmiausia ir dėkingi maši
nistai, lokomotyvų brigados.

Lokomotyvų mašinistai, jų 
padėjėjai — nuo seno vie
na svarbiausių geležinkelio 
transporto profesijų. Šiems 
specialistams parengti rei
kia daug laiko, lėšų. Tačiau 
pastaruoju metu ši prestiži
nė profesija tartum prarado 
savo vertę, opi tapo kadrų 
problema. Mašinistai, ypač 
prekinių traukinių, neretai 
meta dąrbą ir eina jo ieškoti 
kitur. Kodėl?

Sunki mašinisto duona. 
Štai grįžo jis iš reiso, o po 
dvylikos valandų vėl turi 
būti pasiruošęs kelionei. Ta
čiau kada iškvies — tiksliai 
nežino, reikia laukti. Maši
nistus ir jų padėjėjus piktino 
darbo ir poilsio režimo pažei
dimai, dažni viršvalandžiai. 
Didelę savo poilsio dalį žmo
nės priversti praleisti grąžos 
punktuose laukdami, kol bus 
suformuoti traukiniai.

Lokomotyvų brigadų bė
dos, sakyčiau, atspindi dau
gelį geležinkelio transporto 
trūkumų. Tad ir šalinti jas 
visų pirma derėtų pradėti 
nuo geresnio darbo organiza
vimo, labiau rūpintis viso 
krovinių pervežimo konveje
rio darnumu. O tai padaryti 
nelengva. Juk traukinį ruo
šia ir kelionėje aptarnauja 
daugelis tarnybų: geležinke
lio stotis formuoja sąstatą, 
lokomotyvininkai parūpina 
šilumvežių, vagonų depo 
žmonės apžiūri ir remontuo
ja vagonus, kelininkai pa
ruošia kelią. Kelionėje dar 
reikalingi geri ryšiai, signa
lizacija. Kitaip tariant, trau
kinys eina iš rankų į rankas. 
Jį aptarnauja dešimtys žmo
nių. Štai kodėl labai svarbu 
suderinti visų pastangas, 
dirbti išvien.

Deja, vaizdą dažnai mato

SOCIALINIO VYSTYMO ŽINGSNIAI

Naujoji Alytaus geležinkelio stotis.

Alytaus statybos tresto 
antrosios statybos valdy
bos žmonės stato vaikų 
darželius, gyvenamuosius 
namus, parduotuves. Da
bar jų sąraše yra ir origina
lus statinys — geležinkelio 
keleivių stotis. įdomaus 
raudonmūrio pastato, kurio 
projekto vyriausiasis inži
nierius Vytautas Barkaus
kas, architektė Audronė 
Kaušpėdienė, statyboje be
ne daugiausia pasidarbavo 
Juozo Paškausko vadovau
jama kompleksinė brigada.

Statybininkų darbas įver
tintas penketui. Gerai sta
tybvietėje triūsė vamzdžių 
klojėjas Albinas Masionis, 
mūrininkas Algis Lotoža, 
tinkuotojas Algis Čepulis, 
dailidė Vincas Poznekas. 
Jiems talkino medvilnės 
kombinato tinkuotojai, įren
gimais rūpinosi grūdų pro
duktų kombinatas.

Atskirame pastate įreng
tas automatinio valdymo 
centras. Naujausius įrengi
mus montavo, tikrino kap- 
sukietis Vincas Lanauskas, 

me kitokį — kiekvienas dir
ba sau. Neretai pasitaiko ir 
taip, kad visos įmonės, tar
nybos su savo planąis lyg ir 
susitvarko, \juos su kaupu 
įvykdo, o bendras rezultatas 
menkas: vagonai prastovi 
virš normos, ne visi trauki
niai išeina pagal grafikus. 
Todėl prieš kelerius metus 
susikūręs Radviliškio gele
žinkelio mazgo partinis ko
mitetas iškėlė uždavinį —

KĄ DAVĖ 
VIENINGOSIOS 
PAMAINOS

J

suinteresuoti žmones viso 
mazgo veikla.

Radviliškiečių geležinke
lininkų darbe buvo nemaža 
trūkumų. Tiesa, pasiteisini
mui atsirastų rimtų priežas
čių: vyko stoties rekonst
rukcija, buvo pertvarko
mi parkai, diegiama nau
ja technika. Mazgo parti
nis komitetas, pasitelkęs ak
tyvą ir specialistus, ėmėsi 
atidžiai nagrinėti geležinke
lio įmonių, atskirų tarnybų 
veiklą, ieškoti atsilikimo 
priežasčių. Analizė parodė, 
jog pamainose stinga darnu
mo, žmonių neskatina skir
tingas darbo apmokėjimas ir 
premijavimas. Antai lokomo
tyvų depe budinčioms pamai
noms mokėjo už lokomotyvų 
pateikimą, šaltkalviams — 
už šilupivėžių apžiūrėjimą, 
vagonų depui rūpėjo vagonų 
skaičius. Ir niekas iš partne
rių nebuvo suinteresuotas 
galutiniu rezultatu — kuo 
daugiau ir pagal grafiką iš
siųsti prekinių traukinių. O 
prekinių traukinių išsiuntimo 
grafikas buvo įvykdomas 
vos 86 procentais.

Partinio komiteto iniciaty
va praėjusių metų pradžioje

kauniečiai Antanas Bren
cius, Sergejus Kalbovskis, 
Sergejus Chitrovas. Jiems 
padėjo alytiškiai; Raimondas 
Jukna, Romualdas \kerbaus- 
kas, kurie su bendradarbiais 
dabar prižiūri sudėtingus 
automatus.

Ne vien automatikos ir 
telemechanikos įrengimais, 
erdvumu įdomi naujoji Aly
taus geležinkelio keleivių 
stotis. Komentuoja Pabal
tijo geležinkelio Vilniaus 
apygardos vyriausiasis in
žinierius Algirdas Kliorė: 
„įdomiame architektūriniu 
atžvilgiu beveik 2 milijonų 
rublių sąmatinės vertės pas
tate yra 100 vietų keleivių 
salė, bufetas, ryšių mazgas. 
Traukinių mašinistai, kelių 
meistrai nuo šiol turės pui

kias buitines patalpas. Pa
statyti autokarų garažai".

Stotis pastatyta atokiau. 
Naujas autobusų maršru
tas sujungė geležinkelio ir 
autobusų stotis. Netrukus 
kito, irgi su traukinių tvar
karaščiu suderinto maršru
to autobusai kursuos į pra

buvo nutarta kurti vadina
mąsias vieningąsias pamai
nas. Šį pasiūlymą išnagrinė
jome kartu su Šiaulių gele
žinkelio ^apygardos, mazgo 
įmonių vadovais, partinio 
komiteto nariais. Nusprendė
me visų įmonių toje pačioje 
pamainoje dirbančius žmo
nes suburti į vieningąją pa
mainą, o jų darbo kriteriju
mi laikyti tai, kaip jos iš
siunčia prekinius traukinius. 
Atitinkamai buvo suderintos 
ir premijavimo sąlygos.

Taip, prasidėjo depų budė
tojų, kelininkų, vagonų ap
žiūros C punkto darbuotojų, 

ryšių elektromechanikų, ma
nevrinių šilumvežių brigadų 
ir kitų geležinkelininkų 
bendravimas. Susirinkę į ga
mybinį pasitarimą visi kar
tu jie išsako ne tik priekaiš
tus vienas kitam. Čia kyla ir 
daug vertingų pasiūlymų, 
kaip gerinti vagonų apžiūrą, 
sumažinti traukinių prasto
vas, žodžiu, — kaip gerinti 
viso mazgo darbą.

Partinis komitetas pareika
lavo, kad kiekvienos pamai
nos darbo rezultatai būtų 
operatyviai susumuojami. 
Kas mėnesį išaiškiname pir
maujančias pamainas. Tapo 
tvirta tradicija kas ketvirtį 
kiekvienos iš vieningųjų pa
mainų darbą atskirai aptarti 
pasitarimuose. Juose daly
vauja Šiaulių geležinkelio 
apygardos budintys ■ dispeče
riai,, mazgo įmonių vadovai, 
cechų viršininkai. Pasirūpi
nome, kad vieningųjų pamai
nų svarbiausiuose baruose 
dirbtų komunistai, sustiprino
me partines grupes.

Neilgai trukus pamatėme 
naujovės rezultatus. Antai 
praėjusiais metais išsiųstų 
pagal grafiką prekinių trau
kinių padaugėjo 8,5 procen

moninio rajono įmones.
Komentuoja Alytaus mies

to vykdomojo komiteto ka
pitalinės statybos skyriaus 
viršininkas Algirdas Berna

Automatinį geležinkelio valdymą tvarkė, tikrino (iš kairės) 
Vincas Lanauskas, Sergejus Kalbovskis Ir Sergejus Chitrovas.

x Antano Gylio nuotraukos

to. Išaugo darbo našumas 
skirstymo! kalnelyje, vieno 
išsiunčiamo vagono savikai
na sumažėjo 5 procentais. 
Pernai tarp vieningųjų pa
mainų geriausiai dirbo Algio 
Pesecko vadovaujamas ko
lektyvas. Po pertraukos rad
viliškiečių vardas vėl nu
skambėjo. Pirmąjį 1983 metų 
ketvirtį Radviliškio stotis iš
kovojo Pabaltijo geležinkelio 
pereinamąją raudonąją vė
liavą, o ketvirtajame — ša
lies Susisiekimo ministerija 
ir šakos profsąjungos centro 
komitetas stoties kolektyvui 
už socialistinio lenktyniavi
mo rezultatus paskyrė antrą
ją vietą.

Šių metų pirmąjį ketvirtį 
geriausiai dirbo jaunimo- 
komjaunimo kolektyvas, ku
riam vadovauja Vytautas 
Žukas.

Šiemet toliau diegiame su
kauptą vieningųjų pamainų 
patirtį. Iš naujo peržiūrėjome 
ir papildėme premijavimo 
nuostatus. Dabar materiali
nis skatinimas vieningosiose 
pamainose taikomas visų 
profesijų darbininkams. Per 
vagonų rūšiavimo kalnelį 
perleidžiama daugiau vago
nų, negu numatyta plane, 
pagerėjo prekinių traukinių 
išsiuntimas pagal grafiką. 
Geri kiti parko ir riedmenų 
panaudojimo rodikliai.

Komiteto posėdžiuose 
svarstome geležinkelio trans
porto darbo efektyvumą, na
grinėjame darbo drausmės 
padėtį vagonų depe, išklau
sėme Radviliškio stoties vir
šininko M. Satkevičiaus ir 
partinės organizacijos sekre
toriaus M. Ševčiuko ataskai
tas, kaip kolektyve diegiama 
brigadinė ranga. Aktyvūs 
komiteto nariai šaltkalvis A. 
Bružas, mašinistai V. Pet
rauskas, I. Svistunovas, 
elektrikas B. Stankus, kiti są
žiningai vykdo partinius įpa
reigojimus. Tačiau susidu^ 
riame ir su problemomis, ku
rioms sprendimo raktą ne iš
kart pavyksta surasti. Būtų 
gerai, kad geležinkelio maz
gų partiniai komitetai keis
tųsi patirtimi. Štai kad ir 
dėl vieningųjų pamainų, ku
rias, atrodo, tik radviliškie
čiai įdiegė. O kaip kiti 
sprendžia šį klausimą?

Mečislovas GERKO 
Radviliškio geležinkelio 

mazgo partinio komiteto 
sekretorius

tavičius: „Naujoji geležin
kelio stotis yra pirmasis eta
pas įgyvendinant planą, pa
gal kurį geležinkelis bus iš
keltas iš miesto. Dabar jis, 
dalydamas Alytų į dvi dalis, 
trukdo transporto judėjimui. 
Traukiniai teršė orą, kėlė 
triukšmą. Nuo šiol jų bus 
kur kas mažiau: prekiniai 
sąstatai bus formuojami 
naujoje stotyje ir per mies
tą važiuos rečiau".

Žengtas pirmas žingsnis, 
ruošiamasi ir antrajam. įmo
nės, kurios r aprūpinamos 
žaliava, medžiagomis gele
žinkeliu, teiksis prie naujo
sios stoties. Jau nutiesti ši
luminiai, elektros, vanden
tiekio tinklai. Jie bus reika
lingi ir gyvenamajam mik
rorajonui, kuris išaugs lais
vame plote, dabar skirian
čiame miestą ir stotį. Bet tai 
— ateities darbai.

Jurgis PASKOCINAS 
„Tiesos“ koresp.

Alytus
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Dvi dienas praleidome LDS seime
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo su važia vimas-sei 
mas rugpjūčio 17-18 dieno
mis Sturbridge, Mass. Daly
vavo apie 40 delegatų, kurių 
tarpe apie 90 procentų buvo 
jau Amerikoje gimusieji ir 
augusieji nariai. Seimas pra
vestas anglų kalba, bet vy
resnio amžiaus delegatai kal
bėjo lietuviškai.

Seime buvo aptarti bendri 
veiklos reikalai ir padaryti 
nutarimai ateities darbams. 
Jame teko susipažinti ir pasi
kalbėti su gerais laisviečiais 
apie mūsų laikraščio reika

lus. Maloni vyresnio amžiaus 
moteris E. Freiman, iš Som- 
merville, Mass., nusiskundė, 
kad negauna “Laisvės”. “Aš 
per daugelį metų ja skaitau, 
kasmet laiku apmoku prenu
meratą ir prisiunčiu aukų, 
nes žinau, kad vien prenu
meratomis laikraštis negali 
išsilaikyti. Tad parvežkite 
“Laisvei” nuo manęs $200 
paramos”.

K. Thomas, iš Bingham
ton, N. Y., paaukojo $10 ir 
Aldona Anderson — $10. 
Visiems jiems didelis ačiū.

P. Venta

“Laisvės” reikalai
Aukos gautos nuo birželio 25 d. iki rugpjūčio 27 d.:

Lankėsi Aleknai
Ilgamečiai laisviečiai Aldo

na ir Povilas Aleknai, anks
čiau ilgus metus gyvenę New 
Yorko apylinkėse ir niekados 
nepraleisdavę pažangiečių 
renginių, gavę progos, ir vėl 
buvo atvykę pasimatyti su 
senais draugais.

Buvo malonu susitikti ir 
pasikalbėti su mielais bičiu
liais apie pažangiečių veiki
mą Brooklyne ir St. Peters
burg, Fla., ypatingai apie 
"Laisvės” reikalus.

Draugai Aleknai puikiai 
supranta, kad pažangiam 
laikraščiui "Laisvei" reikalin
ga finansinė parama. Jie per 
daug metų ją rėmė ir dabar 
paaukojo $50.

Širdingai

Jau senokai draugai Alek
nai paliko New Yorką ir apsi
gyveno St. Petersburg, Fla. 
Nuo pat savo atvykimo, jie 
įsijungė St. Petersburge į 
pažangiųjų veiklą. Abudu 
darbuojasi S. Piliečių klube, 
LL. Draugijos kuopoje, dai
nuoja “Dainos mylėtojų” cho
re. Povilas daug metų dirba 
“Laisvės” vajininku ir vis 
laimi pirmąsias premijas.

Sugrįžę iš kelionės, jiedu 
aplankė laisvietę D. Mikeli- 
jūnienę, pasikalbėjo su ja 
apie kelionės įspūdžius, apie 
"Laisvės” reikalus. Per juo
du draugė Mikelijūnienė įtei
kė $100 prisiųsti “Laisvei”. 
Ačiū visiems jiems už pasi
darbavimą ir aukas. P. V.

dėkoju
Paskutiniais keliais mėne

siais buvo sušlubavusi mano 
sveikata. Šeimos gydytojas 
patikrino ir pasiuntė mane 
pas vidurių specialistą, kuris 
pasakė, kad be operacijos 
negalima bus apsieiti.

Turėjau atsigulti į ligoninę 
ir po keturių dienų tyrimų 
buvau operuotas. Gydytojai 
pranešė, kad operacija gerai 
pavykusi. Po to dar porą 
savaičių išgulėjau ligoninėje, 
jų priežiūroje.

Ligoninėje mane daug kas 
aplankė, jų tarpe Henrikas ir 
Nelė Žvirbliai, Nastė Buk- 
nienė, Aldona ir John Rati
niai atnešė dovanų. Malonu 
buvo, kad surado laiko mane 
aplankyti prie Jungtinių 
Tautų akredituotas Lietuvos

žurnalistas Vilius Kavaliaus
kas su žmona Ramūne. Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo centro komitetas man į 
ligoninę prisiuntė gražių gė
lių. Taip pat daugelis bičiulių 
man skambino, linkėdami 
greitai pasveikti. Gavau laiš
kų ir atvirlaiškių iš daugelio 
kolonijų. Iš Vilniaus telegra
mą man prisiuntė “Tiesos” 
vyr. redaktorius Albertas 
Laurinčiukas ir žurnalistas 
A. Strumskis.

Negalėdamas visiems as
meniškai padėkoti, reiškiu 
širdingą padėką per “Lais
vę”. Jūsų nuoširdumo nieka
dos nepamiršiu. Jis man pa
dės ir toliau, kai, sugrįžęs į 
sveikatą, vėl pradedu įsi
jungti į mūsų bendrą pažan
giečių darbą. Povilas Venta

Elzbieta Freimontienė, Somerville, Mass., 
per N. Ventienę.................    $200.00

Telda V. King, San Leandro, Cal., prisiminimui 
mirusios sesutės, Josephine Anscott.....................130.00

Varonika Marozas, Miami, Fla...................................... 108.00
Kazimir Churlis, per Ruth Anderson,

Loveland, Colorado.................................;..................100.00
Della Mikalajūnienė, St. Petersburg, Fla.

per P. Alekną...............................................................100.00
Raymond Machulis, prisiminimui ję tėvelių,

Frank ir Dorothy Machulių vienų metų mirties 
per V. Taraškienę San Leandro, Cal......................... 100.00

Bill Yakubonis, Waterbury, Conn. ...............................100.00
Olga K. Skelley, New York, N. Y...................................80.00
Benjamin Kantor, San Diego, Cal., f

prisiminimui mirusios žmonos Edna............................76.00
F. Undžienė, Brooklyn, N. Y........................................... 72.00
Gertrude Skerston, Dennisport, Mass.................. 64.00
A. Yudikaitis, Binghamton, N. Y.................. .<...............50.00
Paul Alekna, Seminole, Fla., per N.,Ventienę........... 50.00
S. Baltulis,1 Windsor, Ont., Canada.................. i.......... 30.00
V. Samuolis, Chicago, Ill............. .................................... 25.00
Frances (Bovinas) Cheatham, Burlingame, Cal.,

prisiminimui mirusių tėvelių, per M. Stensler........25.00
Olga (Yurevičiūtė) Abeles, Seminole, Fla.,

prišiminimui mirusio dėdes, Jurgio Kudirkos. .r. . .. 25.00 
Elsie N. Korsun, Worcester, Mass.,

prisiminimui mirusios mamytės Lucy Auseius........25.00
Johanna Demikienė, Worcester, Mass........................... 25.00
Elizabeth Repshis, Dorchester, Mass...................  25.00
Olga Strapponi, Milford, Mass......................................... 25.00
Margaret Mozūraitienė, San Leandro, Cal.

jos gimtadienio proga, per V. Taraškienę................ 25.00
Isabel Karbauskienė, Denver, Colorado..................... 20.00
Aldona Katinas, Brooklyn, N. Y. prisiminimui

mirusio tėvelio, per N. Ventienę................................. 20.00
Paul J. Blieka, Canby, Oregon....................................... 20.00
Afemija ir Jonas Kuodžiai, Lawrence, Mass.,

per V. Taraškienę.........................................................20.00
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada............................. 20.00
Janina Vilkelienė, Laval, Que., Canada.......... ...........15.00
Petronėle Gižauskienė, Runnemede, N. J......................15.00
Joseph Markus, Leesburg, Fla..................... 13.00
Mary Riker, New Britain, Conn....................... 13.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass............................................11.00
Konstancija Thomas, Johnson City, N. Y.,

per N. Ventienę......................................... 10.00
Ed. Baranauskas, Schenectady^N. Y.............................10.00
Robert ir Ursula Sherelis, Wooster, N.Y.......................10.00
A. O. Anderson, Waterford, N. Y., per N. Ventienę .10.00 
M. Jakstas, Nesconset, N. Y., per N. Ventienl........... 8.00
G. V. Mikel, Silver Springs, Md........................................8.00
John Anderson, Toronto, Ont., Canada..........................5.00
Walter Zynski, Rodney, Ont., Canada............................ 5.00
Frank Nagine, Keene, N. H...............................................5.00
Olga Večkys, Haverhill, Mass. ......................................5.00
C. Baublis, Roselle, N. J., per J. Yorke..........................4.00
A. Nellie Burnett, Canterbury, Conn...............................3.00
John Novick, Winnipeg, Man., Canada........................... 2.00
Peter Gudelis, Pompano Beach, Fla..................................2.00,

***
Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA

MIAMI, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

New York. — JAV Komu
nistų partijos rinkiminės 
kampanijos komitetas pa
skelbė, kad Pennsylvania ir 
Maryland įėjo į tarpą tų 
valstijų, kuriose Komunistų 
partijos prezidentiniai kandi
datai padėti ant balotų. Jau 
dabar iš viso aštuoniose val
stijose komunistų kandidatai 
yra įtraukti į balotus. Tad, 
be šių minėtų valstijų, dar 
yra Maine, Nejv Jersey, Mi
chigan, Illinois, Utah ir Wa
shington valstijos. Šių metų 
balsavime rinkiminės kampa
nijos darbuotojų tikslas —

pasiekti, kad komunistų par
tijos kandidatai laimėtų balo
tų statusą bent trisdešimtyje 
valstijų.

Panama City. — Savo sep
tintajame kongrese Panamos 
darbo žmonių nacionalinės 
prekybos unijos centras išlei
do atsišaukimą į Panamos 
gyventojus, kviečiant juos 
tęsti ir toliau kovą už nacio
nalinį išsilaisvinimą ir atgau
ti visišką Panamos kanalo 
kontrolę. Delegatai parėmė 
vyriausybės nutarimą Kana
lo zonoje uždaryti Pentagono 
mokyklas.

SAN LEANDRO, CAL.

Mire Rugs. 1979 m.

Jonas Marozas
MIRĖ

1974 m. rugsėjo 21 d.
Jau praslinko dešimts liūdnų metų kaip mane 

palikai.
Aš visada, su gailesčiu, tave, brangusis Joneli, 

prisimenu ir aplaistau tavo kapą gailia ašara.

Nuliūdus žmona VARONIKA MAROZAS

Josephine Anscott
Jau suėjo penki metai nuo mano mylimos sesutės 

mirties. Ilsėkis ramiai saulėtoj Kalifornijoj. Aš 
tave kasdien prisimenu.

TELDA KING

MIAMI, FLORIDA

MIRUS
i i

1984 m. Rugpjūčio 18 d.
Į

Mitze Bovinas
V-. . u

Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą jos dukrai 
Frances, ir visiems jos giminėms, artimiesiems, 
bei idėjos draugams.

Mes liūdime netekę mylimos draugės.

MARE IR JUOZAS P AUKŠTAIČIAI

Atsisveikinta su 
Ona Repsevičiūte
Pirmadienio, rugpjūčio 13 

dienos ryte gavome liūdną 
žinią iš Memorial Manhattan 
ligoninės, kad mirė Ona Rep
sevičiūte, sulaukusi 63 , metų 
amžiaus.Ona sunkiai ir ilgai 
sirgo.

Laidotuvėmis rūpinosi il
gametė O. Repsevičiūtės 
draugė Nelle Vęntienė. Onos 
palaikai iš ligoninės buvo 
parvežti ir pašarvoti Leo F. 
Kearn Funeral Home, 103-33 
Lefferts Boulevard, Rich
mond Hill, N. Y.

Antradienį dieną ir vakare 
Onos draugai ir pažįstami 
atėjo į šermeninę paskutinį 
karta atsisveikinti su velio
ne.

Trečiadienį, rugpjūčio 15 
d., 1 vai. po pietų O. Repse
vičiūtės palaikai buvo išvežti 
į Krematoriją. Krematorijoje 
man teko pasakyti paskutinį 
atsisveikinimą.

Ona Repsevičiūte gimė ir 
augo Utenos rajone. Dėdės 
Repsevičiaus pakviesta 1938 
m. atvyko į J.A.V. Pragyve
no dirbdama moterų drabu
žių siuvyklose, priklausė 
kriaučių unijai-profsąjungai.

Nelė Ventienė dėkoja už 
gėlių bukietus ir visiems, 
kurie atėjo į šermeninę pa
skutinį kartą su velione atsi
sveikinti. Dėkoja ir visiems 
kurie ją palydėjo į kremato
riją, dėkoja taipgi už išreikš
tas užuojautas per “Laisvę”. 
Dar sykį visiems ačiū.

Povilas ir Nellie Ventai

Binghamton, N. L -
Šiuomi pranešu, kad 

6-osios kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 14 dieną pirmą 
valandą po pietų visiem žino
moj vietoj.

Prašom visus narius daly
vauti. K. Thomas

Tėvų prisiminimui
Rugpjūčio 27 d. ilgametė 

“Laisvės” skaitytoja Uršulė 
Bernotienė sulaukė 90 metų 
amžiaus. Ta proga ją pasvei
kino jos dukra Aldona su 
vyru John Katiniu ir palinkė
jo jai geros sveikatos.

Uršulės vyras ir Aldonos 
tėvas Jurgis Bernotas tra
giškai žuvo prieš devynerius 
metus. Jo netekimo negali 
pamiršti nei jo žmona, nei 
dukra su žentu. Velionis, 
kaip ir Uršulė, buvo ilgame
tis “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas. Tad abiejų savo 
tėvų pagerbimui Aldona ir 
John Katiniai “Laisvei” pa
remti paaukojo $20.

Dėkodami už auką “Lais
vei”, mudu taip pat jungia
mės prie Aldonos ir John 
Ratinių sveikinimų ir geros 
sveikatos palinkėjimų Uršu
lei Bernotienei jos 90 metų 
amžiaus sukakties proga.

Nelė ir Povilas Ventai
X

Miami, Florida
Po sunkios ir ilgos ligos, 

rugpjūčio 18 d. mirė Mitze 
Bovinas, sulaukus 87 m. Jos 
dukra Frances atskrido lėk
tuvu iš Kalifornijos, praleist 
paskutines dienas su motinė
le. Tėvelis, Vincas Bovinas, 
mirė 1982 m.

Prisiminimui mirusių tėve
lių, dukra Frances, skyrė 
“Laisvei” dvidešimts penkis 
dolerius kaip auką.

Šią žinią gavome iš Mil
dred Stensler, Laisvės Choro 
mokytojos.

Miami, Florida
Pasirgus penkias savaites, 

ligoninėj mirė Mitze Bovinie- 
nė.

Aš ją labai mylėjau, nes ji 
visada rūpinosi mane ir ma
no vyro Paukštaičio sveika
ta. Ji kas savaitę mane pa
šaukdavo ir aplankydavo.

Kaip gaila, netekus geros 
draugės. Mary Paukštaitis

Mieli “Laisvės” skaitytojai
Jau aštuntą dešimtį metų “Laisvės” laikraštis lanko savo 

bičiulius, nešdamas tiesos žodį, gindamas darbininkų 
reikalus, išeiviams primindamas apie gražiąją jų arba jų 
tėvų žemę —Lietuvą.

“Laisvėje” dirbo žinomi Amerikos darbininkų veikėjai, 
pažangios lietuvių išeivijos organizatoriai. Jie leido pažan
giosios minties laikraštį, buvo laikai kai bent kokią 
kairiosios minties skleidėja persekiojo makartizmo įkvėpė
jai kai demokratus kaltina esant užsienio agentais . . .

Šiandien labai svarbų ir toliau leisti tokį mūsų visų 
laikraštį kaip “Laisvė”. Jis mus visus suburia, iš jo 
sužinome apie vienas kito džiaugsmus ir nelaimes, jame 
sužinome tiesą apie Tarybų Lietuvą.

Bet mūsų gretos retėja, mus silpnina jau nebe tos jėgos, 
sveikata. Darosi vis sunkiau išlaikyti laikraščio išleidimą. 
“Laisvę”, kiti jį redagavę aukštai iškėlė. Rojus Mizara ir 
Antanas Bimba. Ypač ne lengva dabar surasti lėšų 
kiekvienam numeriui išleisti! Juk kiekvienas dienos šviesą 
išvydęs laikraštis, tai mūsų visų sudėti nelengvai uždirbti 
darbininkiški centai!

Mielieji laisviečiai, vasarą nebeturime piknikų, parengi
mų, banketų, kurie duodavo nemaža lėšų mūsų laikraščiui 
išleidinėti.

Pagalvokime, kaip galėtume padėti laikraščiui vasaros 
laiku!

Pasižiūrėkime į savo sąrašus, ar jau atnaujinome 
prenumeratą sau, ir ypač savo draugams ir giminėms 
Lietuvoje. Nelikime skolingi savo laikraščiui. Prisiminkime 
kad “Laisvės” laikraščiui išleisti reikalingos mūsų visų 
pastangos ir aukos!

“LAISVES” REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA
IR DIREKTORIŲ TARYBA

BRIEFS
Medical school costs are 

soaring so high that only the 
very wealthy will be able to 
become doctors, says Dr. 
Steven Dubovsky, associate 
dean at the University of 
Colorado School of Medicine.

* * *
Wherever there is war, 

children suffer. As we all 
know, Nicaragua is now at 
war, fighting off attacks 
from the coUnter-revolutio- 
nary forces supported by 
American funds. Reagan is 
determined to. destroy the 
achievements of the Nicara
guan revolution. These bar
barian attacks have resulted 
in the death of many child
ren. 

* * *
An alleged Nazi war crimi

nal living on Long Island, 
N. Y. has been ordered for 
deportation by the Justice 
Dept. Boleslavs Maikovskis, 
a 76-year-old retired carpen
ter has been charged with 
helping the Nazis single out 
20,000 Jews for execution in 
Latvia during World War II. 

* * *
They say that world Socia

lism is gaining strength ra
pidly.

United States Rivals (es
pecially West Europe and 
Japan) are changing the ba- 
lance-of-power in Capitalism 
itself.

The enormous liberated 
developing world powerfully 
resists Washington’s effort 
to revive colonialism.

All this comes at a time 
when Capitalism, United 
States included, is deep in an 
economic and political crisis.

These factors have joined 
to produce a “philosophy” of 
extreme war-like features, 
which Washington is now

trying to impose on all of 
Capitalism. 

♦ * ♦
From Anthony 
Bimba’s Diary:

July 9, 1945
President Truman is off 

for the meeting of “Big 
Three” at Potsdam. The 
world is anxiously waiting of 
the decisions of this eventful 
meeting.

July 12, 1945
Went to see Mrs. F. There 

is a possibility of going to 
Lithuania in about a month. 
Have to talk with others. 
The financial side of such a 
trip is difficult.

July 15,1945
Last night went to a party 

at Mrs. Van Meter. She had 
another guest by the name 
of Eleanor — narrow mind
ed, religious, hates negroes. 
Argued and argued.

July 19,1945
My going to Lithuania is 

already definite. We only 
have to make certain organi
zational decisions. I feel that 
this trip will be hard but of 
course would do a lot of 
good.

July 21,1945
Tonight supper at Mr. and 

Mrs. Bukniai. Very delicious 
meal. Spent evening mostly 
discussing what I shall do 
when I get to Lithuania.

July 27,1945
Churchill is out — re

signed. Atlee is made head 
of the Cabinet. He pledged 
to continue England’s coope
ration with other great 
powers. Use

Antanas Bimba in Klaipėda, Lithuania, with his wife Use in 
1974.




