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KRISLAI
“Farmerių rinkos”
J.A.V. traukiniai 
Pelnas ir valstybė 
Pas mus ir kitur...

New Yorke ir keliuose kituose 
mūsų šalies didmiesčiuose labai įėjo 
madon taip vadinamos farmerių rin
kos (farmers’ markets). New Yorke 
jos vyksta net šešiolikoje vietovių 
— du ar tris kartus per savaitę ten 
ankstyvą rytą suvažiuoja farmeriai 
iš netolimų farmų (maždaug 100 
mylių radiuse nuo miesto), jie iš sa
vo sunkvežimių arba automobilių iš
pakuoja šviežutes daržoves, pačius 
šviežiausius vaisius, uogas, naminę 
keptą duoną, cukrainius, naminę 
dešrą, rūkytą kumpį ir taip toliau. 
Tos rinkos yra miesto valdybos nus
tatytose vietose, farmeriai iš anksto 
ten įsiregistruoja (ir apmoka tam 
tikrus mokesčius už visą sezoną).

Rinkos labai populiarios, ypatin
gai jaunų porelių, jaunų šeimynų 
tarpe, kur labiau suprantama farmų 
šviežių produktų sveikatingumas. 
Pirktis ateina ne tik moterys, bet ir 
vyrai — raštinių darbininkai, tar
nautojai, kurie vidudienį tam paš
venčia laisvą valandą.

♦ ♦ ♦

Atrodytų, kad tai labai geras da
lykas, puikiai pasitarnaujantis 
miesto gyventojams. Bet taip nėra. 
Visų pirma, tos visos rinkos randasi 
netoli gan pasiturinčių rajonų — jų 
nėra biednuomenės kvartaluose. 
Mat, ten kainos ne tokios jau pigios, 
ir neturtingieji ten pirkti neišgalė
tų. Bet, jeigu tos rinkos ir rastųsi 
prie neturtingųjų rajonų, jeigu kai
nos ir būtų labiau prieinamos, darbo 
žmonės ten visvien negalėtų pirk
tis, nes rinkos užsidaro ankstokai, o 
per vidudienio pertrauką darbo 
žmonės' neturi pakankamai laiko — 
jų priešpiečių pertrauka trumpa...

♦ ♦ ♦

Anądien teko traukiniu iš New 
Yorko važiuoti į Saratoga Springs, 
N.Y. miestelį apie trys šimtai mylių 
į šiaurę, pakelyje į Kanados Mont- 
realį. Kelias labai gražus — beveik 
per visą kelionės ilgį geležinkelio 
bėgiai šliejasi prie plačiosios Hud
son upės, daugelyje vietų beveik 
liečiant vandenį, taip, kad žiūrint 
per vagono langą matai tik vandenį, 
taip, lyg tarp traukinio ir upės ne
būtų sausumos...

♦ ♦ ♦

Hudson slėnis nepaprastai gražus. 
Anapus upės matosi statieji palisa- 
dai-krantai, upėje daug salų, ant kai 
kurių, jų švyturiai. Matyti plaukio
jančių nemažai laivų ir laivelių. Pati 
upė plati, srauni, galinga, prime
nanti Reiną arba Dunojų...

Bet Amerikos žmonės vis labiau 
atpranta nuo traukinių, — juos išs
tumia dvi kitos susisiekimo priemo
nės: lėktuvai ir automobiliai. Lėk
tuvai, žinoma, greitesni, o privatiš- 
kos mašinos, dauguma amerikiečių 
sako, patogesnės — sustoji, kada 
tik nori, esi savo “judamuose na
muose” šeimininkas ir panašiai. Bet 
man atrodo, kad keliauti traukiniu 
ir patogiausia ir sveikiausia. Susi
pažinti su nauja aplinka patogiau iš 
traukinio, negu iš kitų susisiekimo 
priemonių — tik žiūrėk per langą ir 
gėrėkis. Sveikiau, aišku, todėl, kad 
traukiniai varomi elektra, neužter
šią oro tiek .kiek automobiliai. Bet 
keleivinių traukinių Amerikoje kas
met vis mažiau, nors bandoma juos 
atgaivinti.

♦ ♦ ♦

Kodėl Amerikoje laipsniškai ma
žėja susisiekimas traukiniais, tuo 
tarpu, kai likusiame pasaulyje jis 
bujoja? Skirtumas tas, kad beveik 
visur kitur traukinius kontroliuoja 
ir valdo, tiesioginiai arba netiesiogi 
niai, valdžios. Ten suprantama, kad 
susisiekimas yra toks pat svarbus 
kaip ir paštas, apsauga nuo gaisrų, 
žmonių fizinis saugumas — ir tie da
lykai nepaliekami privatiniam kapi
talui. Bet mūsų šalyje privatinis ka
pitalas valdo visas susisiekimo prie
mones ir kapitalistai priėjo išvados, 
kad susisiekimas oru arba automo- 
liais jiems pelningesnis...

■ DAUGIAU KAIP 40 TŪKSTANČIŲ JAUNUOLIŲ 
TROKŠTA, KAD ŽEMĖS PLANETA BŪTŲ ŽYDRA

• 7

KSMM 
Dalis JAV delegacijos į 12-ąjį Pasaulinį jaunimo ir studentų festivalį, žygiuojančios į 
Lenino centrinį stadioną Maskvoje per to festivalio atidarymo ceremonijas. Festivalyje, 
vykusiame liepos 27 — rugpjūčio 3 dienomis,dalyvavo jaunimas iš 150 kraštų.

Maskva—Čia rugpjūčio 3 d. pasi
baigęs daugiau kaip savaitę laiko 
darbavęsis 12-asis Pasaulinio jauni
mo ir studentų festivalis apžvelgė 
visūs klausimus, kuriais gyvena ir 
dėl ko nerimauja žmonės pasaulyje.

Daugybė konferencijų, diskusijų, 
svarstymų, kuriuose dalyvavo iš vi
sų žemynų čia suvažiavę jaunimo 
pasiuntiniai, įtikinamai parodė, kad 
į 21-ąjį amžių žengianti karta tinka
mai supranta savo atsakomybę už 
ateitį.

Kiekviena festivalio diena buvo 
pilnai išnaudota svarstyboms, susi
tikimams, kultūrinėms pramogoms. 
Buvo svarstomos tokios temos, kaip 
“Jaunimas, studentai už ekonominį 
bendradarbiavimą, vystymąsi, nau
ją ekonominę tvarką”, “Problemos 
dėl socialinės ir profesinės jaunų 
mokslininkų atsakomybės už jų ty
rimų ir mokslinių atradimų rezulta

Smerkia aparteidą ir kviečia uždėti sankcijas
New York. — Tuo metu, kai 

visoje Amerikoje tebevyksta masi
nės demonstracijos prieš Pietų 
Afrikos vyriausybės masinių repre
sijų ir aparteido politiką, Amerikos 
komunistų partijos pirmininkas 
Henry Winston spaudai suteiktame 
interview pasmerkė aparteidą ir 
pareikalavo griežtų sankcijų.

Pirmininkas Winston pavadino 
Pretorijos režimą fašistiniu ir 
rasistinių ir aiškino, jog toks 
režimas gali išsilaikyti tik todėl, kad 
jį remia prez. Reagano administra
cija. Bet jis negalės ilgai išbūti, nes 
daugiau kaip 22 milijonų Pietų 
Afrikos juodžių judėjimą vis labiau 
pradeda remti pažangioji žmonija.

Henry Winston siūlo, kad visos 
valstybės, jų tarpe pirmiausią JV, 

Nepaisydami draudimo dalyvauti masiškai laidotuvėse, daugiau kaip 
pusantro tūkstančio žmonių dalyvavo nuo režimo teroro žuvusių devynių 
asmenų laidotuvėse. Krašte tebevyksta galingos juodaodžių demonstraci
jos, o jos aidu atsiliepia visame pasaulyje. Amerikoje — Washihgtone ir 
New Yorke tūkstantinės minios demonstravo prie Valstybės departamento 
ir Pietų Afrikos diplomatinių atstovybių.

tų panaudojimą taikos ir pažangos 
reikalams”, “Saugumas ir bendra
darbiavimas” — praėjus dešimčiai 
metų po Europos saugumo ir bend
radarbiavimo pasitarimų Helsinky
je ir eilė kitų.

Jaunimas griežtai pasisakė prieš 
Pietų Arikos vyriausybės diskrimi
nacinę politiką-aparteidą ir kvietė 
viso pasaulio atstovus kovoti prieš 
ją visomis galimomis formomis.

JAV delegatai, šalia dalyvavimo 
bendruose renginiuose, dar turėjo 
susitikimų ir su penkiasdešimčia 
atstovybių iš įvairių kraštų, jų tar
pe ir su Nikaragvos ir Salvadoro 
jaunimu.

Pastarųjų tarpe buvo nemažai 
jaunuolių ir studentų, kurie, metę 
savo knygas ir kitus mokslo įran
kius, griebėsi šautuvo ir su juo da
lyvauja savo šalies gynyboje.

“Mes esame jauni ir nenorime 

Henry Winston
nutrauktų.bet kokius ryšius su 
Pretorijos režimu, kad darbininkai 
atsisakytų pakrauti laivus ir 
aptarnauti lėktuvus bei kitokias 

šautuvo nešioti ar mirti kovos lau
ke, mes nenorime karo, tačiau mes 
kovojame už taiką, ir viliamės, kad 
jūs mums padėsite”, — taip ir pana
šiai jie kalbėjo Amerikos atstovams.

O kai Salvadoro delegacijos vado
vas priminė, jog prez. Reagano ad
ministracija pasiuntė $15 milijonų 
paremti fašistinei prez. Duarte 
valdžiai, JAV atstovas atsakė: 
“Mes Amerikoje tuos pinigus galė
tume panaudoti naujiems ‘tfar- 
bams”. .

Susitikime su Nikaragvos jauni
mu amerikiečiai pareiškė, kad JAV 
žmonės nepritaria prez. Reagano 
politikai, siekiančiai nuversti revo
liucinę sandinistų valdžią. Jie aiški
no, kad jie respektuoja Nikaragvos 
žmonių apsisprendimą, kad “mes 
esame tikrieji Amerikos žmonės, o 
ne tie, kurie minuoja uostus ar suki
lėliams ruošia vadovėlius, kaip žu
dyti žmones ar vykdyti sabotažus”.

transporto priemones į Pietų 
Afriką, kad visos šalys uždraustų 
Pietų Afrikos lėktuvams nutūpti 
savo aerouostuose, kad būtų 
Nutrauktas pašto, telefono ir 
telegrafo tarptautinis susisiekimas 
ir kad JAV Jungtinėse Tautose 

sankcijas prieš Pretorijos

Winston siūlo nutraukti su 
Pietų Afrika ekonominius ryšius — 
tame tarpe neteikti jokių privačių 
ar viešų kreditų, užšaldyti Pietų 
Afrikos fondus, ištraukti Amerikos 
kompanijų kapitalą, remiantį Pietų 
Afrikos pramonę, reikalauti, kad 
besąlyginiai būtų paleistas iš 
kalėjimo Nelson Mandela ir kiti 
politiniai kaliniai, ir nuimti visi 
suvaržymai, uždėti teisėtiems tos 
šalies gyventojams vien dėl to, kad 
jų kūno spalva yra juoda.

Amy Carter 
lankysis Vilniuje

Atlanta. — 1 Buvusio prezidento 
Jimmy Carter dukra Amy, 17 metų 
amžiaus, su kitais nariais iš 
International Friendship Force 
Atlantos skyriaus išskrido dviejų 
savaičių kelionei į Tarybų Sąjungą. 
Tarp eilės miestų, kuriuose ši 120 
asmenų grupė lankysis, yra ir 
Tarybų Lietuvos sostinė Vilnius. 
Daugiausia laiko turistai praleis 
Maskvoje, Leningrade ir kt.

Jimmy Carter ir jo žmona 
Rosalynn šią kelionę savo dukrai 
nupirko kaip dovaną mokyklos 
užbaigimo proga. Sugrįžusi iš 
kelionės, Amy savo naujuosius 
mokslo metus pradės Brown 
universitete Providence, R. I. Ji 
greičiausia studijuos politinius 
mokslus. Prieš kelis mėnesius ji su 
kitais buvo policijos suimta, kai 
demonstravo prie Pietų Afrikos

Pasaulinė burmistrų konferencija
Hiroshima —Daugiau kaip 60 

tūkstančių asmenų rugpjūčio 6 d. 
čia buvo susirinkę Taikos Parke, 
įrengtame toje vietoje, kur prieš 40 
metų Amerika numetė pirmąją savo 
atominę bombą, nuo kurios žuvo 
apie 200 tūkstančių gyventojų.

Susirinkusiųjų tarpe buvo ir apie 
13 tūkstančių, kurie išsigelbėjo nuo 
mirties, bet per tuos 40 metų turėjo 
iškentėti įvairius skausmus nuo ra
diacijos ir apdegimo. Jie vadinami 
“hibakusha” vardu, kas japoniškai 
reiškia “atominės bombos aukos”. 
Mitinge buvo ir 93 įvairių pasaulio 
miestų atstovai, dalyvaujantys bur
mistrų konferencijoje, siekiančioje 
užkirsti kelią branduoliniam karui.

Šiose iškilmėse dalyvavo ir la
biausiai II Pas. karo metu nukentė
jusio Tarybų Sąjungos miesto Vol
gogrado (tada Stalingrado) bur
mistras Vladimir Atopov. Jisai su
sitiko su Hisao Doi, 61 m. amžiaus, 
kuris sunkiai apdegė atominės bom
bos sprogimo metu. Atominės bom
bos auka Volgogrado burmistrui pa
reiškė: “Turėjęs laimės išlikti gyvas 
atominės bombos sprogimo metu, 
aš visa širdimi sveikinu Tarybų Są
jungos moratoriumą sustabdyti vi
sų branduolinių ginklų bandymus ir 

Tolumoje — griaučiai pastato, kurį japonai paliko Taikos parke 
Hiroshimoje, kad ateinančioms kartoms primintų tragediją, ištikusią šį 
miestą, kai JAV numetė savo pirmąją atominę bombą. Šiemet, minint 40 
metų sukaktį nuo to įvykio, šimtai jaunuolių šitaip sudramatizavo to 
bombardavimo metu žuvusių 138,690 savo tautiečių prisiminimą.

ambasados, protestuodama prieš 
aparteido politiką.

International Friendship Force, 
kurią Jimmy Carįer su žmona įkūrė 
sugrįžę iš kelionės į Pietų Ameriką 
1977 m., sėkmingai veikia ir turi 
eilę skyrių visoje Amerikoje. 
Organizacijos garbės pirmininke 
yra Rosalynn Carter, o buvusio 
JAV prezidento Jimmy motina Miss 
Lillian su ta grupe keliavo į 
užsienius net du kartu. 

Amy Carter

trokštu, kad jis taptų nuolatiniu”. 
Jis taip pat pareiškė pasipiktinimą, 
kad Amerika tuojau pat šį Tarybų 
Sąjungos pasiūlymą atmetė.

Tarp burmistrų buvo ir Hiroshi- 
mos bei Nagasaki (ant Nagasaki 
JAV numetė savo antrąją atominę 
bombą trims dienoms praslinkus 
nuo numetimo ant Hiroshimos) bur
mistrai. Hiroshimos burmistras Ta
keshi Araki, pats laimingai išlikęs 
gyvas per tą bombardavimą, prieš 
tai burmistrų konferencijoje pasa
kė: “Mes , hiroshimiečiai, pergyve
nę branduolinio bombardavimo bai
sumus, širdingai sveikiname Tary
bų Sąjungos sprendimu vienašališ
kai sustabdyti branduolinių ginklų 
bandymus. Tai praktiškai yra TSRS 
taikos žingsnis, ir jis turi būti 
pasektas visų kitų branduolinius 
ginklus turinčių šalių”.

Hiroshimos gubernatorius Tora- 
nosuke Takeshita burmistrų konfe
rencijai pareiškė, kad Hiroshimos 
tragedija visiems laikams primins 
pavojų, kuris graso žmonijai, jei ne
bus pašalinta branduolinio karo 
grėsmė. Burmistrų konferencija už
baigta atsišaukimu į visą pasaulį tą 
grėsmę pašalinti.

Parama atstatyti 
Mandelos sodybą

Washington. — Prez. Reagano 
administracijos kalbėtojai, spirda- 
miesi prieš visoje Amerikoje ir 
pasaulyje didėjantį spaudimą uždėti 
Pietų Afrikai ekonomines, kultūri
nes ir politines sankcijas, vis dar 
viliasi, kad Pretorijos režimas 
sutiks geruoju pasukti prie refor
mų, palaipsniui pašalinant rasinę 
diskriminaciją.

Tuo tarpu buvo paskelbta, ka^l2 
JAV senatorių sumetė $6,000,Kurie 
įteikti Valstybės departamentui 
persiųsti aparteido kovotojos Win
nie Mandela namams atstatyti. 
Valstybės departamentas dar žadė
jo pridėti $10,000 atstatyti jos 
vadovaujamai klinikai, kuri taip pat 
nukentėjo nuo gaisro. Manoma, kad 
namus padegė pati policija.
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Dainuojančios Lietuvos šventė
Mūsų tėvynės senojoje Lietuvos sostinėje, Vilniuje, šią vasarą įvykusi 

dainų šventė yra ne tik didelis laimėjimas dainos, muzikos ir šokių menų 
srityje, bet ir simboliška lietuvių tautos gyvenimo bendrai džiaugsminga 
celebracija. Kokių politinių nusistatymų jie nebūtų, padorūs lietuviai 
visame pasulyje turi pagrindo džiaugtis, kad Lietuva yra vienas tų laimingų 
kraštų pasaulyje, kur vyrauja ramybė, gerbūvis ir taika. Pasižvalgę po visą 
pasaulį, visuose kontinentuose, mes matome, lyg juodas dėmes, tuos 
kraštus, kurie po karų, riaušių, teroro, bado, kenčia nedatekliaus, 
epidemijų, masinių vaikų mirčių, nepakeliamas naštas. Bet prie Baltijos 
prisiglaudusi Lietuva yra laiminga — kaip jos sesės Latvija ir Estija. Jos 
yra tarybinės respublikos, saugios, progresuojančios, į ateitį žiūri 
viltingai... '

Mes sakėme, kad džiaugtis pagrindo turi visi padorūs lietuviai, ir mes 
taip rimtai manome. Mes, mūsų laikraštis, patenkinti dabartine Lietuvos 
socialine santvarka. Bet socialinės santvarkos ne viskas. Štai, skersai 
Baltijos gyvena kaimynai — švedai, norvegai, danai, o toli šiaurėje dar kiti 
kaimynai — suomiai. Ten socializmas dar nelaimėjo^nors visose paminėtose 
šalyse buržuaziniai-demokratinės santvarkos pajėgė, vyriausiai socialdemo
kratų vadovybėj, pravesti reikšmingas socialines reformas; jose irgi 
vyrauja nemenkas žmonių gerbūvis, ramybė, taika. Mes tą pripažįstame. 
Mums atrodo, kad kitų politnių srovių lietuveiai, kurie pajėgia blaiviai į 
pasaulį žiūrėti, turėtų pripažinti, kad Lietuva gyvena laimingą gyvenimą, 
kad ten auga sveikučiai vaikai, kultūringas mūsų nacionalinį palinkimą 
gerbiąs jaunimas, soti, ramybėje gyvenanti aprūpinta senoji karta .

Kiekvieną rytą, kai saulė teka iš už Vilniaus kalvų, Lietuva žino, kad jos 
laukia kita taikinga diena; kiekvieną vakarą, kai saulė leidžiasi Baltijoje, 
Lietuva žino, kad jos laukia tokia pat rytdiena.

Pietų Afrika ir pasaulis
Beveik visos Vakarų Europos šalys jau atšaukė savo ambasadorius iš 

Pietų Afrikos (socialistinės šalys ten ambasadorių neturi). Pasaulinė spauda 
beveik visais balsais smerkia Pietų Afrikos rasistus. Tiesa, ne visų balsai 
tokie nuoširdūs. Taip, pavyzdžiui, Reagano administracija Washingtone dėl 
akių smerkia vėliausius Pietų Afrikos valdovų žygius, bet užkulisiuose 
faktinai jiems dar padeda ginklais, finansais ir kitokia parama.

Bet neabejojama kad gyvenimas Pietų Afrikoje radikaliai pasuko ir kad 
sugrįžti prie senojo gyvenimo, prie senosios santvarkos, jau nebus galima. 
Visa juodoji visuomenė dabar ten sujudo: į kovą įsitraukė profesinės unijos; 
vaikai boikotuoja mokyklas, kuriose jiems dėstomos rasizmui nuolankios 
teorijos; išsijudino intelektai, inteligentija, dvasiškiai. Be to, juodieji 
gyventojai pradėjo izoliuoti tuos juoduosius žmones, kurie iki šiol atvirai 
tarnavo rasistams: policininkus, valdininkėlius, šnipus, informatorius. Su 
jais nedaroma daug ceremonijų ir jie k artais susilaukia gan žiauraus likimo. 
Bet už tai kalti ne juodieji afrikiečiai, kurie, pilni pagiežos, pagaliau, 
išreiškia savo didį pasipiktinimą, bet rasistai, kurie prie šios padėties 
privedė.

Pietų Afrika, kaip tai jau dabar aišku, bus laisva. Buvo manyta, kad reiks 
laukti kito šimtmečio, bet atrodo, kad rasizmui galas ten ateis daug 
greičiau.

Dešinieji ir G.P. Shultz
Likusio pasaulio akyse George P. Shultz, mūsų užsienio reikalų 

sekretorius, yra gan karingas šaltojo karo riteris, griežtas 
antisovietininkas, dešinus republikonas. Bet pasirodo, kad Washingtone 
yra nemenkas skaičius dar ir dešinesnių politikų, kurie nori, kad Shultz 
būtų pašalintas. Jų nuožiūra jis esąs “perdaug minkštas komunizmui” (“soft 
on communism”). Esą, jis daras perdaug nuolaidų Lotynų Amerikos 
kraštams, kurie bando Washingtoną atkalbėti nuo intervencijos 
Centralinėje Amerikoje, esą, jis perdaug kruopščiai bandąs paruošti 
Reagano-Gorbačiovo susitikimą ir t.t.

Tų pastangų priešakyje veikia kelios organizacijos; jos dirba tyliai, kaip ir 
užkulisiuose, bet kurios yra gana galingos. Svarbiausia jų “The Heritage 
Foundation”, turtingų reakcininkų išlaikomas kaip ir tyrinėjimo institutas; 
jis skelbia tikslą apsaugoti Amerikos nacionalinį palikimą (iš to žodis 
heritage, palikimas). Organizacija turi milijonus turto, samdo 
konservatyvius mokslininkus, bet jie tyrinėja ne tiek praeitį, o, dabartinę 
politinę padėtį. Jų tikslas yra “demaskuoti” tuos, kurie, jų nuomone, tam 
palikimui neištikimi, o jų tarpe ir — sekretorius Shultz...

Prezidentas Reagan nenorėtų jų klausyti, nes jis iš savo ekspertų žino, 
kad ultrareakcininkas negalėtų vadovauti Valstybės departmentui, tai yra, 
užsienio reikalų ministerijai. Bet iš kitos pusės, jis nori ar nenori, Reaganas 
turi imti dėmesin tokių grupių kaip Heritage Foundation balsą. Mat, tos 
grupės ne vienos: už jų pe&ų stovi dar eilė daug įtakos turinčių pietinių 
valstijų protestantų-fundamentalistų pastorių, kaip J. Falwell, kuris turi 
milijonus sekėjų. Juos taipgi remia turtingieji naftos šaltinių savininkai 
Pietvakariuose, taip vadinamas “naujasis kapitalas”, kuris labiau 
agresyviškas negu rytinių finansierių “senasis kapitalas”. Tai vis jėgos, 
kurios glaudžiai surištos su ginklų industrija, su Pentagonu.

Ultrareakcinės jėgos, kaip atrodo, dar smarkiau darbuosis, stendamosios 
sutrukdyti Reagano-Gorbačiovo konferenciją, stengdamosios išprovokuoti 
kokius nors paskutinės minutės konfliktus.

TRUMPAI
Islamabad. — Pakistano diktato

riaus gen. Mohammad Zia ul-Haq 
vyriausybė paskelbė, kad ateinan
čių penkių mėnesių laikotarpyje čia 
būsiantis nuimtas karo apsiausties 
stovis. Esą 1986 m. sausio 1 d. 
demokratija šalyje būsianti visiškai 
atstatyta. Tuo tarpu dar nežinia, 
kaip į tai reagavo politinės grupės, 
kurios kasdien reikalauja atstatyti 
demokratiją krašte ir savo demon
stracijose pasisako prieš JAV, 
remiančias gen. Zia diktatūrinį 
režimą.

United States, per 6 months... $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months ... $8.09

Buenos Aires. — Pasibaigė 
beveik 16 savaičių užtrukusi teismo 
byla, kurioje buvo kaltinami devyni 
buvę kariniai vadovai. Šeši teisėjai 
apklausinėjo beveik daugiau kaip 
800 liudininkų. Ateinančio mėnesio 
pradžioje kaltintojai ir gynėjai 
paskelbs savo išvadas, o sprendi
mas būsiąs paskelbtas šių metų 
pabaigoje. Buvusieji karinės huntos 
vadai teisiami už žmogaus teisių 
pažeidimus jų valdymo metu. Jie 
kaltinami už daugiau kaip 9 
tūkstančių argentiniečių nužudymą.

KINAI IR IZRAELIS

London Times, New York Times, 
Paryžiaus Le Monde, Milano Štam
pą, ir kiti pasaulinio masto laikraš
čiai paskutiniu laiku pranešinėja, 
kad Liaudies Kinija ir Izraelis užve
dė slaptas derybas, kad Kinija Iz
raelyje perka ginklus, kad Izraelio 
ekspertai lankosi Kinijoje ir veikia 
kaip patarėjai pramonėje, žemės 
ūkyje ir t.t.

Pekinas dabar tuos pranešimus 
oficialiai paneigė, kaip “nepamatuo
tus gandus”. Bet yrą faktas, kad Ki
nijos revoliucijos sukakties šventės 
kariniame parade Pekine užsienio 

* stebėtojai matė izraelietiškos kon
strukcijos tankus, kad Pekino vieš
bučiuose dabar galima dažnai užtik
ti hebraiškai kalbančius žmones, 
kurie, aišku, atvyko su tam 
tikromis misijomis.

Nestebėtina, kad Kinija stengiasi 
tą viską paneigti. Mat, Kinija deda
si esanti didelė arabiškųjų šalių 
drauge, Palestinos išlaisvinimo ju
dėjimo karštai pritarėja. Bet gali 
būti keliamas klausimas, kodėl Ki
nija iš viso nori su Izraeliu įsivelti? 
Ekspertai, kurie apie tai pasaulinė
je spaudoje rašo, taip aiškina: Kini
ja numato, kad jai dar teks vėl susi
durti su Vietnamu, kaip tai buvo 
prieš kelerius metus. Vietnamiečiai 
naudojasi vėliausiais tarybiniais 
ginklais, o kinai nori kuo artimiau 
su tais ginklais susipažinti.Izraelis 
gi tam yra geras šaltinis, nes izrae
liečiai iš sirijiečių yra pagrobę ne
mažai tarybinių ginklų. Tiesa, tie 
ginklai dabar gerokai pasenę ir net 
tuo metu, kai jie pateko į izraeliečių 
rankas, jie jau nebuvo patys moder
niausi. Bet, kaip tai sakoma — ge
riau negu nieko...

Aišku, kad su tokia politika kinai 
praranda arabų ir bendrai Trečiojo 
pasaulio pasitikėjimą.

TORIAI TRETIEJI?

Londono dienraštis “Guardian” 
vedamajame straipsnyje rašo, kad 
politinė padėtis Britanijoje pagrin
dinai pasikeitusi. Per vėliausius 
parlamentinius rinkimus prieš dve
jus metus konservatoriai toriai rin
kimus laimėjo su kaupu, tolokai pa
likdami darbiečius-leiboristus ir so- 
cialdemokratus-liberalus. Bet kaip 
papildomieji rinkimai provincijose 
rodo (kai miršta arba šiaip pasitrau
kia parlamento deputatas),toriai da
bar nusirito net į trečiąja vietą: pir
moje darbiečiai, antroje socialde-

PASTABOS

KAI IŠTINKA BĖDA
Oi, kiek daug apie dabartinę Lie

tuvą mėgsta rašyti “Draugas”, 
“Naujienos”, “Dirva” ir kiti jiems 
panašūs. Nors jų pavadinimai ir la
bai skiriasi, nors ir kaip jie pjaunasi 
tarpusavyje, ta tema jie rašo vieno
dai, pasirinkdami tik juodus, arba 
kraštutiniu atveju — pilkus dažus. 
Yra lygiai kita priešingybė: ameri
kietiškoje padangėje, anot jų, pats 
rojaus prieangis. Ir jeigu ko dar 
trūksta — tai ginklų, kuriuos mini
ma spauda ragina ir toliau gaminti. 
Gal dar esą perdaug “juodžių”, ku
rie drįsta netgi pačiame Marquette 
Park buvoti...

Tai tęsiasi metų metais ir, beje, 
duoda savo vaisius. Štai jau “čiagi- 
mis” jaunuolis, nuvykęs į Lietuvą, 
nusivilia, kad Vilniaus centriniame 
prospekte nepamatęs vyžotų žmo
nių ir vežimais keliaujančių. Pasiro
do, e|žama normalaus, civilizuoto 
gyvenimo, turinčio daugybę pliusų. 
Vienas tokių, pavyzdžiui, yra medi
cinos pagalba ir rūpestis senais 
žmonėmis.

Štai tų temų mano minėti laikraš
čiai (galima prie jų pripliusuoti ir 
“patriotines” radijo valandėles) bijo 
kaip velnias kryžiaus. Kodėl? Ogi 
todėl, kad tai labai nenaudingos te
mos tai spaudai! Juk netgi skaitan
tys tik “Naujienas” ar “Draugą” 
taip pat gyvena realiame pasaulyje 
ir kasdien susiduria su tikrove. Su 
tuo, kad pensijos stovi vietoje, kad 
pataisyti stogą kainuoja tiek, kiek 
prieš dešimtmetį kainavo jį iš naujo 
padaryti, kad pasibeldus į duris li
gai tai gresia tikra nelaime.

Tokių temų “patriotinė” spauda 
nenori matyti. Bet juk tos spaudos 
skaitytojai, kaip minėta, visa tai pa
tiria savo kailiu. Tad noromis ar ne 
— netgi į Amerikos padangę labai 
šviesiomis akimis žvelgiančiam 
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mokratai-liberalai ir tik trečioje 
konservatoriai, kurie dabar yra prie 
valdžios vairo!

Ponios Thatcher valdžia dar nep
riversta rezignuoti, nes papildomie
ji rinkimai veikia tik kaip koks “ba
rometras”, bet neturi teisiškos ga
lios. Visgi, toriai labai susinervinę, 
nes jie mato, kad jų ateitis nešviesi.

Kai kurie konservatoriai parla
mente jau pradėjo rodyti savo susi
rūpinimą: balsuojant jie dažnai lau
žo savo partijos discipliną ir balsuo
ja su opozicija. Vieno tokio balsavi
mo metu vidujinės politikos klausi
mais net virš 40 torių deputatų bal
savo su darbiečiais ir socialdemok- 
ratais-liberalais prieš savo partiją, 
o Britanijos parlamente tai retas at
sitikimas, nes ten partinių frakcijų 
disciplina griežta.

Atrodo, kad Thatcher prarado 
daug prestižo ir pasitikėjimo. 
Praeitą žiem^aūgliakasiai, kaip tai 
visi pripažįsta, atsiekė moralinį 
laimėjimą, susilaukė daug simpati
jos plačiuose gyventojų sluoksniuo
se ir net užsienyje.

KOCH - NE LIBERALAS

New Yorko Liberalų partija ma
ža, bet įtakinga. Jos indorsavimas 
gali padėti Demokratų partijos kan
didatui laimėti rinkimus, kartais 
netiesioginiai, tik per moralinę pa
ramą (indorsavimą), kartais tiesio
giniai, nes pagal taisykles kandida
tas gali būti dviejų partijų sąrašuo
se, ir taip žymiai padauginti savo 
balsus.

Miesto meras Ed Koch, Demok
ratų partijos kandidatas, stengėsi 
būti abiejų sąrašuose. Tą laimėti — 
jam reikėjo gauti lygiai penkius 
nuošimčius užsiregistravusiųjų li
beralų parašų, būtent — 1,256. 
Koch rėmėjai darbavosi, ir gavo net 
1,678 parašų, bet miesto inspekto
riai surado, kad 652 parašai buvo 
netinkami — ne būtinai klastoti, bet 
pasirašyti žmonių, kurie pamiršo 
registruotis savo partijoje, pakeitė 
savo adresus ir t.t. Liberalai dabar 
turi savo kandidatę — Carol Bella
my. Bet dalykai čia dar labiau 
komplikuojasi. Bellamy stengsis 
pirminiuose rinkimuose “sumušti” 
Kochą ir tapti demokratų kandida
te; bet jeigu jai tas nepasisektų, ji 
kandidatuotų kaip liberalė prieš de
mokratą Koch. Kochas sako, kad 
tas padėtų reakciniams republiko- 
nams, bet Bellamy tvirtina, kad 
tarp Kocho ir republikonų iš viso 
nesą skirtumo...

“Draugui” tenka tas akis nuleisti a- 
merikietiškon žemėn. Ir nustatyti: 
“Vienas Amerikos lietuvis dūsavo, 
kad jam ligoninėje teko išgulėti 29 
dienas. Ligoninės sąskaita buvo 
29,000.

...Ligoninės kambarys, kuris 
1962 m. kainavo 40 dol. dienai, da
bar kainuoja 300... Jei per paskuti
nius 16 metų kainos pakilo pustrečio 
karto, tai gydymas pabrango 
520%...”

“Medicare iš anksto nustato, kiek 
už kokį gydymą, kiek už kokią ope
raciją mokės. Žinoma, tos kainos — 
mažesnės. Kad išsilaikytų ligoni
nės, stengiamasi trumpinti skaičių 
dienų, kuriomis pacientas susiranda 
tarnybą... Ligoninėse budi medica
re atstovai, kurie primena pacien
tams ir gydytojams, kad jau baigia
si jiems Medicare parūpinamas mo
kėjimas ir reikia nedelsiant ligoninę 
apleisti... Ligoninių administracija 
šaukia posėdžius su gydytojais, kur 
nustatoma, kaip sutrumpinti pa
ciento laikymą ligoninėje”.

Ką gi, jeigu viskas ir toliau eis, 
kaip iki šiol, tai labai netoli laikas, 
kai ligoninėje reikės laikyti Medica
re žmones, kurie, pasibaigus laikui 
pacientus išmetinės tiesiog į gatvę. 
Juk tokių, kurie nebegali išsimokėti 
už gydymą, vis daugiau ir daugiau. 
Antai netgi “Draugas” pripažįsta, 
kad “gydymas darosi ypač sunkiai 
pakeliamas pensininkams, ypač kai 
paskutiniu laiku pensijos nebuvo 
padidintos pagal pragyvenimo išlai
dų kilimą”.

Taigi! Tik kažkodėl čikagiškas 
raštininkas (šiuo atveju — mums 
gerai žinomas J. Pr.) nekelia kito 
klausimo: o kodėl gi tos pensijos “į- 
šaldytos”? Ir kodėl apie tai nieko 
gero nepasakė prezidentas Ronald 
Reagan, antrą kartą įžengdamas į

Rekonstruotose, klaipėdiečių dailininkų sukurtomis skulptūromis, 
freskomis ir vitražais papuoštose patalpose įsikūrė Klaipėdos vidurinė 
internatinė meno mokykla. Joje jau mokosi 150 vaikų iš Klaipėdos miesto ir 
Žemaitijos rajonų. Mokykloje jaunimas kartu su viduriniu įgyja ir muzikinį 
išsilavinimą.

Nuotraukoje: Chorinio dainavimo pamoka.
B. Aleknavičiaus nuotrauka 

------------------------------------fr—--------------------------------------------------------

Star Wars — išdžiūvę smegenys
Daug kas reiškia, kad mūsų lai

kais viskas kritikuojama, viskas, ar 
gera, ar bloga, turi pereiti per kriti
kos karštuvus ir surasti, kas turi 
kokią naudą: žmogui, žmonijai, tau
tai, šaliai, pasauliui.

Praeityje pavienis žmogus tesi
rūpino tik savo reikalais ir dar ga
lėjo surasti būdus gyventi ir 
valgyti, nes galiausiai,, tik tai yra 
svarbu, kad mes pavalgom, ne 
mirštam badu. Bet rnūsų laikais jau 
neužtenka tik tįėk težinoti ir 
suprasti, jog pavalgius, reikia jau 
žinojimą praplėsti ir siekti teisingai 
spręsti pasaulinius reikalus, nes jei 
težinosi ir suprasti permažai, tai 
galų gale tu nebegalėsi rūpintis net 
savimi ir paliksi sunkenybe, kas 
kitas turės rūpintis tavim, o tai bus 
tau ir žmonijai didelis sunkumas.

Gyvenant ir sekant gyvenimo 
eigą, mes pastebime, matome ir 
girdime, kad atsiranda vis nauji 
vardai; niekada nebuvo reikalo 
kalbėti apie du arba tris žmonių pa
saulius čia pat ant žemės, o dabar 
jau pradedama vadinti kapitalisti
nės sistemos pasauliu-Amerika. ir 
jos talkininkes. Komunistiniu pa
sauliu — Tarybų Sąjungą ir jos 
šalininkes. O visos likusios didesnės 
ir mažesnės šalys, kurios iki šiol 
nesideda nė prie Vienos iš šių dviejų 
paminėtų šalių,*-tai jau vadinamos 
trečiuoju pasauliu...

Šie vardai neseniai atsirado, ar 
ilgai bus naudojami? Gal pasaulis, 
žmonija, bežygiuodama į priekį 
pakeis šiuos paskirstymo pavadini
mus? Klausimas ar ilgai čia bus 
reikalingas toks pasaulio paskirs
tymas

Be šių vardų ir be šio paskirsty
mo žmonija galėtų gyvuoti. Galimas 
daiktas, kad kapitalistinė sistema 
ilgai nebeišsilaikys, nes kas savo 
laikus atgyveno, tas turi mirti, yra 
tam ir priežodis — kas paseno, turi 
mirti, nes, kasgi būtų jei nieks ne-

Baltuosius rūmus? O juk buvo kaip 
tik priešingai: ne kartą ir ne du pab
rėžiama, kad “nereikalingiems” 
žmonėms, tokiems, kaip pensinin
kai, beraščiai, be profesijų bus ski
riama vis mažiau lėšų. Jos reikalin
gos Pentagonui. Apsiginklavus, 
kaip sakoma, iki dantų, dabar pra
dedama ginkluotis iki dangaus. Ir 
tai — tiesiogine to žodžio prasme: 
juk kosmose jau skraido kariniai a- 
merikietiški “žaisliukai”, kurių 
kiekvienas vertas daugybės ligoni
nių.

...Matyt, ir pats nelengvos metų 
naštos spaudžiamas J. Pr. (kaip, 
beje, ir jo laikraštis) net užmiršta 
savo įprastą politikavimą ir Ameri
kos padangės dažymą tik rožinėmis 
spalvomis, kai giliai atsidūsta: “Ir 
slaugymo namuose mėnesiui jau ne
bepakanka tūkstantinės, ir šeimai 
nepaprastai sunku, kai nauose ne
begali išlaikyti dolerių per metus, 
laikant juos slaugymo namuose, yra 
sunki našta”.

Na, o ką bekalbėti tada, kai stai
giai ištinka dar sunkesnė bėda?! 
Gaila, kad J. Pr. nemėgina padaryti 
platesnių išvadų. Tačiau gerai jau 
nors tai, kad retsykiais prabylama 
apie realius dalykus amerikietiškoje 
padangėje...

Stebėtojas 

besikeistų, viskas taip būtų kaip 
per amžius per šimtmečius buvo? 
Tikriausiai, mes visi, žmonija, sten
giamės, gerinam, puošiam, ruošiam 
kelią į ateitį. Ji bus komunistinė vi
suomenė.

Ak, girdim kalba mūsų mokslinin
kai apie kitus svietus, apie 
planetas, apie mūsų žemę, kuri yra 
Saulės sistemos dalis ir taip 
keliaujam apie motiną Saulę, kuri 
savo jėga mus šildo.

Kosmos, tuštumos, neriboti to
liai, tarp planetų, mes esam ta dul- 
kelė-bereikšmiai gamtos tvarinė- 
liai. O visgi mes reikalaujame savo 
tam tikrų teisių, be kurių mes nebe- 
galėtumėm ant šios žemelės vaikš
čioti. Motina gamta, padėk mums!

Ar jau visi girdėjote apie tą didelį 
Amerikos prezidentą Ronald Rea
gan? Jis ruošią karą prieš komuniz
mą ir prieš visą pasaulį, pavadintą 
Star Wars. Kaip jis suras kpmunis- 
tus ant žvaigždžių, su jais kariauti? 
Rodosi, tai jau perdaug. Daug kas 
jam primeta šį ir tą, bet vienas St. 
Petersburgo laikraščio bendradar
bis — tūlas Ellen Goodman — Bos
ton Globe, užvadino mūsų preziden
tą pavadino jam tinkančiu vardu; 
Star Wars Išdžiūvę smegenys.

J. Dzūkelis

Žuvo 520 keleivių 
lėktuvo nelaimėje

Tokyo. — Apie 80 mylių į šiaurės 
vakarus nuo sostinės, Japonų oro 
linijos sprausminis lėktuvas Boeing 
747-reisas 123 — nukrito kalnuota
me regione su 524 keleiviais ir 
įgula. Tik keturi keleiviai išliko gy
vi — jų tarpe motina su 8-erių metų 
dukrele, ir kita mergaitė, 12 metų, 
bei lėktuvo palydovė, skridusi kaip 
keleivė.

Si nelaimė laikoma pačia didžiau
sia civilinės aviacijos istorijoje. Visi 
keleiviai buvo japonai, išskyrus 21 
užsieniečius, jų tarpe du amerikie
čius. Tiriamos tos nelaimės priežas
tys. Oro linijų prezidentas, prisiim
damas kaltę, žada atsistatydinti.

Marokas atsitveria 
smėlio siena

Agadir. — Pirmą sykį Maroko 
valdžia leido amerikiečių spaudos 
korespondentams pamatyti, prieš 
penkerius metus pradėtąją statyti 
akmenų ir smėlio sieną, kuria 
norima atsitverti nuo Polisario 
Fronto sukilėlių.

Jau devyneri metai, kai tie 
sukilėliai kovoja su Maroku, norė
dami, kad Vakarinė Sahara taptų 
nepriklausoma valstybė. Si siena 
faktinai visą tą Saharos dalį su 150 
tūkst, gyventojų dabar palieka 
Maroko žinioje.

Siena numatyta netrukus užbaig
ti. Ji tęsiasi daugiau kaip pusantro 
tūkst. mylių ir yra 9 pėdų aukščio. 
Kas dvi ar pustrečios mylios 
pastatyti kariuomenės postai su . 
moderniškais judėjimo sekimo apa-J 
ratais.
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^Kultūros trigarsiai
Lorcos gatvė Granadoje
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Kuomet generolo Franco fašisti
nės gaujos pradėjo smaugti Ispani
jos respubliką, vienas pirmųjų aukų 
buvo pagarsėjęs poetas Federico 
Garcia Lorca, bene tuo metu gar
siausias poetas ispanų kalboje, nuo
seklus antifašistas.

Jo gimtiniame mieste, Granado
je, viena centrinių gatvių pavadinta 
jo vardu. Dabar kita gatvė, kuri yra 
arti Lorcos gatvės, pavadinta kito 
poeto pagerbimui — Kubos nacio
nalinio poeto Nicolas Guillen.

Kaip praneša Havanos laikraštis 
“Granma”, Granados socialistinė 
miesto savivaldyba pravedė iškil
mingas ceremonijas gatvės pavadi
nimui, i kurias susirinko net dešimt 
tūkštąnčių gyventojų. Masinis mi
tingastsipo karšto solidarumo socia
listinei Kubai išraiška.

Kaip “Granma” rašo, kultūrinis 
bendradarbiavimas tarp Ispanijos ir 
Kubos dabar yra labai glaudus, kaip 
jis yra tarp Ispanijos ir ispaniškai 
kalbančiųjų Lotynų Amerikos kraš
tų bendrai, kai frankistai Ispaniją 
valdė, jie palaikė politinius santy
kius su reakciniais Lotynų Ameri
kos režimais, bet kultūrinio bendra
darbiavimo buvo mažai.

Bergmanas ir švedai

Ingmar Bergman, pasauliniu 
mastu pagarsėjęs filmų kūrėjas, po
puliarus beveik visame pasaulyje, 
bet jis mažiausiai populiarus jo gim
tinėje Švedijoje. Vakarų Vokietijos 
žurnalas Fihnkunst patiekia ilgą 
straipspį, kuriame keli kritikai — 
korespondentai įvairiose šalyse ty
rinėjo, kaip dabar į I. Bergmaną 
žiūrima. Nuomonė beveik vienbal
sė: kad jis sukūrė geriausius filmus 
bent prieš du dešimtmečius, kad jo 
vėliausieji kūriniai negali lygintis su 
tokiais filmais kaip “Seventh Seal”, 
“Wild Strawberries”, “The Virgin 
Spring”. Visgi, rašo “Filmkunst” 
kiekvienas jo naujas filmas ir dabar 
laukiamas su nekantrumu, atsiliepi
mai lieka rimti, nagrinėjantys...

Bet kitaip gimtinėje Švedijoje, ir 
kiek panašiai gretimoje Norvegijo
je. Straipsnio autoriai cituoja jauną 
dramaturgijos studentę iš Stockhol- 
mo, kuri išsireiškia: “Man įgriso iki 
gyvo kaulo, kaip Bergmanas sup
ranta mūsų tautos sąmonę. Jam 
Švedija — ir visa Skandinavija — 
tamsi panorama — kur žmonės, 
kaip šmėklos, vaikšto su savo užg
niaužtomis aistromis, su intymiu 
nuojautuliu apie mirties angelą, kur 
ilgos žiemos naktys su savo l;ošma- 
rikška poezija nustelbia ^aulę, kur 
viskas begalo reikšminga, simboliš
ka. v.

Bergmanas yra didis poetas — aš 
tą pripažįstu, kaip Munch, mūsų 
kaimynas norvegas, buvo didis dai
lininkas, ir aš prieš tai nieko netu
riu, kad jis, kaip Munch, išreiškia 
giliai melancholiškas nuotaikas. 
Bet, jeigu tos nuotaikoj persunkia 
viską perdėm, jeigu jos nepriešpas- 
tatomos kitoms nuotaikų variaci
joms, jos pačios praranda savo me
niškąja stiprybę...”

Panašias nuomones išreiškė daug 
kas Švedijoje, nors aišku, kad ir ten 
jis dar turi entuziastiškų gerbėjų. 
Bet, kokioje šalyje Bergmano me
nas dabar labiausiai vertinamas? 
Straipsnio autoriai prieina išvados, 
kad dviejose šalyse jis beveik dievi
namas: čia, pas mus, Amerikoje jis 

Aapo garsus ir aukštai gerbiamas 
‘pačioje jo karjeros pradžioje, z bet 
dabar jis labai populiarus Japonijo
je. Beje, straipsnio autoriai pride 
da, kad išsireiškimas “populiarus” 
kalbant apie Bergmaną, turi būti 
suprastas su/4ezervacijomis. Net 
geriausieji jo filmai, kuriuos kritikai 
ir filmų mėgėjai skaitė šedevrais, 
niekad netapo populiarūs masėse, 
tai yra, tarp žmonių, kurie įpratę 
prie “lengvesnio” meno. Tas, žino 
ma, nereiškia, kad tie masių žmonės 
mažiau jautrūs — jie tik neturėjo 
progos su tokia meniška kalba susi
pažinti.

Iraniečiai aiškina

Iraniečių studentų sąjunga Ame
rikoje išleido brošiūrą, kurios tiks
las aiškinti Amerikos visuomenei, 
kokia yra Irano kultūra, literatūra, 
menas. Visų pirma, brošiūra pabrė
žia, kad dauguma Amerikos žmonių 
yra klaidingos nuomonės, kad Ira
nas yra arabiškas kraštas, kas, ži
noma. nesutamna su faktais.

Iraniečiai yra indo-europiečių kil- 
įnės tauta, kurie kalbą savo kalba, 
persų (originaliai žinoma kaip “Far
si”) kuri gimininga iš sanskrito išsi
vysčiusiomis Indijos Šiaurės kalbo
mis (hindi, marati. gudžerati, ben- 
gali, pundžabi ir 1.1.) Su semitiška 
arabų kalba iraniečių persų kalba 
mažai turi bendro, nors yra įmaišy
tų arabiškų išsireiškimų. Kitaip sa
kant, persų kalba panašesnė į lietu
vių kalbą, negu į arabų.

Kodėl likušis pasaulis taip dažnai 
iraniečius sumaišo su arabais, neži
no, kad tai visai skirtingos kilmės ir 
kultūros tauta? Brošiūra aiškina se
kamas priežastis:

Pirma priežastis yra, kad Iranas 
yra arabų dominuojamų Artimųjų 
Rytų dalis. Kai kalbama apie Arti
muosius Rytds, paprastai galvoja
ma, kad tai arabiškųjų šalių pasulio 
kampas — yra žmonių, kurie net 
mano, kad ir Afganistanas ir Pakis
tanas yra arabiški kraštai.

Sekama priežastis yra, ,kad ira
niečiai vartoja arabų raidyną. Paša
liniam žmogui arabiški ir persiški 
laikraščiai bei knygos atrodo pana
šūs. Pamirštama, kad yra ir kitų 
kalbų, kurios naudoja arabų raidy
ną, bet tas nereiškia, kad tai arabiš
kos kalbos, kaip tai Pakistane var
tojama urdų kalba (irgi indo-euro- 
pietiška) o iki Pirmojo pasaulinio 
karo pabaigos arabišką raidyną var
tojo ir turkai, nors jų kalba su arabų 
kalba irgi neturi nieko bendro.

Trečia priežastis, sako brošiūra, 
yrą labai paprasta: krašto pavadini
mas, ypatingai panašumas į gretimo 
Irako — jeigu Irakas yra arabiška 
šalis, kaip tai gali būti, kad tokia 
nėra Iranas? Galvoja dauguma ame
rikiečių.

Ketvirta priežastis yra, kad ira
niečiai, kaip dauguma arabų, yra 
musulmonai, Islamo sekėjai. Bet čia 
irgi pamirštama, kad arabai sudaro 
mažumą islamiškųjų tautų tarpe. 
Pavyzdžiui, Indonezijoje yra dau
giau musulmonų, negu įskaitant vi
sus arbiškuosius kraštus.

Iraniečiai pabrėžia, kad jų kultū
ra daug senesnė negu arabų, kilusi 
dar iš senosios Persijos imperijos 
laikų:, kuomet arabai dar buvo dy
kumų klajokliai.

Tarybų Lietuvoje

PASITINKANT KIPRO 
PETRAUSKO GIMIMO 
100-ĄSIAS METINES

Šių metų lapkričio 23 dieną su
kanka 100 metų, kai gimė vienas iš 
lietuvių operos pradininkų, TSRS 
liaudies artistas Kipras Petrauskas. 
Šiai sukakčiai pažymėti sudaryta 
respublikinė organizacinė komisija, 
kuriai vadovauja Lietuvos TSR 
Akademinio operos ir baleto teatro 
direktorius ir.meno vadovas, TSRS 
liaudies artistas V. Noreika. Į 
komisiją įeina žymūs respublikos 
kultūros veikėjai, meno meistrai, 
kūrybinių organizacijų, kultūros 
įstaigų vadovai.

Pirmajame organizacinės komisi
jos posėdyje aptarti jubiliejinių mi
nėjimų respublikoje klausimai. Nu
matyta, kad šią datą pažymės res
publikos teatrai, valstybinė konser
vatorija, filharmpnija, taip pat lei
dyklos, spauda, radijas ir televizija, 
kinas, kultūros įstaigos.

RAŠYTOJŲ IR ŽEMDIRBIŲ 
DRAUGYSTE

Vilniuje, Meno darbuotojų rū
muos^, įvyko vakaras, skirtas lietu
vių literatūros klasikės Žemaitės'gi- 
mimo 140-osioms metinėms bp^lįte- 
ratūros veikėjo, kritiko Povilo Vi
šinskio gimimo 110-osioms meti
nėms paminėti. Vakaro metu rašy
tojui V. Brazauskui buvo įteikta Že
maitės premija, kuri jam paskirta 
už apsakymų knygą “Nežinomų ar
tistų gyvenimas”.

Šį apdovanojimą/skiriamą už ge
riausius lietuviu/prozos kūrinius 
kaimo gyvenimjytemomis, Žemaitės 
kolūkio žemdirbiai yra įsteigę prieš 
20 metų, tuo pagerbdami savo že- 
mietės atminimą. Šio ūkio teritori
joje, Ušnėnų kaime Žemaitė — tada 
dar Julija Beniuševičiūtė-Žyman- 
tienė, kaimyno P. Višinskio paska
tinta, pradėjo savo literatūrinį ke
lią.

Apie žemdirbių dėmesį literatū
rai, jos kūrėjams akivaizdžiai byloja 
ir kitų kolūkių įsteigtos literatūri
nės premijos, prizai. Antai Šiaulių 
rajono kolūkis “Už taiką”, puoselė
damas Z. Gėlės, atminimą, kasmet, 
apdovanoja vieną jaunąjį poetą už

“LAISVE”

Diriguoja Dainų švenčių veteranas profesorius Konradas Kaveckas.

Dainą traukia daugiatūkstantinis choras. Priekyje 
vyriausieji Dainų šventės dirigentai.

Visus sužavėjo pramoginių šokių atlikėjai.

sėkmingiausią “Pirmosios knygos” 
debiutą. Panevėžio rajono Smilgių 
kolūkis įsteigė G. Petkevičaitės-Bi
tės literatūrinę premiją už prozos ir 
meninės publicistikos kūrinius, įp
rasminančius šiandieninio žmogaus 
gyvenimą, teigiančius jo moralines 
bei dorovines vertybes, Pakruojo 
rajono “Naujo ūkio” žemdirbiai ski
ria literatūrinę J. Paukštelio premi
ją už geriausius prozos kūrinius, 
vaizduojančius kolūkinio kaimo jau
nimo gyvenimą, aktualias socialines 
ir moralines problemas.

Poetai didžiai vertina Vilkaviškio 
rajono S. Nėries gimtinės žemdir
bių literatūrinę premiją už brand
žiausius eilėraščius kaimo tematika. 
Šios premijos įteikimas sutampa su 
“Poezijos pavasario” renginiai^, 
praturtina ne tik S. Nėries kolūkio, 
bet ir viso rajono kultūrinį gyveni
mą, padeda ugdyti naujas tradici
jas, puoselėti literatūros paminklų 
apsaugą.

NAUJAS DOKUMENTINIS 
FILMAS

Lietuvos kino studijoje sukurtas 
naujas dokumentinis filmas — “Mo
tiejus Šumauskas”. Archyvinių fo
tografijų, dokumentų, filmuotų 
kadrų pagalba šios dokumentinės 
juostos kūrėjai supažindina žiūro
vus su pirmaisiais M. Šumausko re- 
voliucinės-pogrindinės kovos žings
niais buržuazijos valdymo metais, 
parodo jo veiklą atkūrus Lietuvoje 
Tarybų valdžią, ginant Tėvynę nuo 

Iškilminga meno saviveiklininkų eisena į Vingio parką. jaunimo Šokis.

hitlerinių okupantų. Buvę M. Šu
mausko bendražygiai iš filmo kadrų 
dalijasi prisiminimai^ apie partiza
nines kovas, pasakoja apie jo nuo
pelnus gimtajam kraštui, gydant 
skaudžias karo žaizdas, kuriant ir 
stiprinant Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkį.

Dokumentinės juostos “Motiejus 
Šumauskas” režisierius — V. Da- 
maševičius. Jis drauge su R. Čepu 
yra ir scenarijaus bendraautorius. 
Operatorius — J. Matonis.

MUZIEJUJE- MAŽOSIOS 
LIETUVOS SEKTORIUS

Senas vėjo malūnas, kelis dešimt
mečius mojavęs sparnais Klaipėdos 
rajono Kantvainų kaime prie Ag
luonos upelio, perkeltas prie Kauno 
marių. Čia liaudies buities muzie
jaus pakraštyje, upelių ir raguvų iš
raižytame plote kuriamas mažosios 
Lietuvos sektorius. Klaipėdos ir Ši
lutės rajonuose surengtose ekspedi
cijose įau surinkta per du tūkstan
čius efeponatų — namų apyvokos 
daiktui baldų, žvejybos ir žemės 
dirbinro inventoriaus.

Muziejuje po atviru dangumi prie 
Kauno marių lankytojus kviečia be
veik du šimtai pastatų, perkeltų iš 
Aukštaitijos, Dzūkijos, Sūduvos ir 
Žemaitijos. Lietuvos panoramą pa
pildys jau statomos XIX amžiaus 
pabaigos — XX amžiaus pradžios 
Lietuvos miestelis ir Mažosios Lie
tuvos sektorius.

3-ClAS PUSLAPI^

■ 1

DAINUOJA VISA LIETUVA
kartu su dirigentais dainavo B. 
Dvariono ir E. Mieželaičio dainą 
“Ant Nemuno kranto".

Ryškius kūrybinių pasiekimų 
puslapius į Tarybų Lietuvos 
kultūros istoriją įrašė respublikos
saviveiklinio meno entuziastai. 
Skambiausias dainas, jaudinančią 
muziką, grakščiausius šokius jie į- 
atvežė į senąjį Vilnių. Ir visa tai 
supynė į spalvingą meno vainiką — , 
Respublikinę dainų šventę, kurįą 
šiemet paskyrė Pergalės prieš ; 
vokiškąjį fašizmą 40-mečiui ir ; 
Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 
45-osioms metinėms. ; I

Gausus būrys saviveiklininkų 
dalyvavo šiuose neužmirštamuose 
renginiuose. Šventėje pasirodė 
daugiau kaip 36 tūkstančiai dainiuj 
ninku, šokėjų, muzikantų, susivie- ] 
nijusių į 1353 kolektyvus, dainavo 
beveik 500 chorų, grojo 145 kaimo 
kapelos, 135 pučiamųjų orkestrai, 
savo meistriškumu žavėjo žiūrovus 
gausūs šokių kolektyvai.

Ansamblių ansambliu žiūrovai ir 
spauda pavadino masinį renginį, 
kuriuo liepos 19-ąją Kalnų parke 
prasidėjo dainų šventė. Ansamblių 
vakare koncertavo aštuoniolika šio 
žanro kolektyvų. Dainavo ir šoko 
pasaulyje plačiai žinomas “Lietu- 
vps” akademinis ansamblis, Vil
niaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, 
Švenčionių, kitų miestų bei rajonų 
dainų ir šokių liaudies ansambliai. ! 
Skambių liaudies muzikos akordų ; 
programon įpynė šimtai mažųjų 
skudutininkų, kaimo kapelos, liau
dies meno gijų įaudė folkloriniai an
sambliai. Daina ir šokiu sveikino 
Lietuvą šventės garbės svečias — 
garsusis Tarybinės Armijos Alek
sandrovo dainų ir šokių ansamblis, 
kuris pirmą kartą mūsų krašte kon
certavo prieš 45 metus.

Liepos 20-osios — šeštadienio po
pietę spalvingos visų miestų ir 
rajonų saviveiklininkų eitynės iš 
senamiesčio aikščių, gatvėmis su 
daina, muzika, šokiu pražygiavo į 
Vingio parką. Estradoje po šventės 
atidarymo iškilmių įvyko jaudinan
tis Dainų dienos renginys. Daugią 
tūkstantinio mišraus choro dainuo
jamos žaliajame parke skambėjo 
dainos apie darbą, taiką, draugystę, 
apie šviesią ir prasmingą Lietuvos, 
liaudies šiandieną: ............ >

Plojimais žiūrovai sutiko vaikų 
chorus. Džiugiai, nuotaikingai 
skambėjo jų atliekamos dainos. Su 
pasigėrėjimu vilniečiai ir svečiai 
klausėsi pučiamųjų orkestrų, vyrų 
ir moterų chorų, kaimo kapelų.

Pasigėrėję muzikantais, žiūrovų 
žvilgsniai vėl krypo į dainininkus. 
Estradoje — jungtinis choras. Jis 
atliko J. Naujalio ir Maironio dainą 
“Lietuva brangi”. Plačiai nuaidėjo 
maskviečio poeto R. Roždestven- 
skio žodžiais M. Magomajevo su
kurta “Iškilminga daina”, ir štai 
šventės finalas. Visi dirigentai su
stojo prie pakylos. Jungtinis choras

. Sekmadienį “Žalgirio" stadione 
Susibūrė^ apie aštuonis tūkstančius 
Šokėjų. Šokių dienos programa — 
’‘Pasveikinimas Tarybų Lietuvai”. 
Ji atskleidė visos respublikos 
džiaugsmus ir rūpesčius, pade- 
inonstravo tautų draugystę. Pirmą 
kartą atskiri dalimi “Skambėkit, 
taikos kanklės” pasirodė vien 
moterys. Šoko įvairaus amžiaus 
šokėjos — nuo mažylių iki žilagalvių 
senelių. Svarbiausią koncerto dalį 
sudarė lietuvių liaudies šokiai, jau- ’ 
nimo tautinių šokių kolektyvas savo 
pasirodymu “Darbu papuošim Tė
vynę” pavaizdavo miesto ir kaimo 
darbus, tradicinius lietuviškus pasi
linksminimus. Į šventini koncertą 
gražiai įsiliejo pramoginių šokių 
kolektyvai, ritmingas pučiamųjų 
orkestrų pasirodymas. Šokių dienai 
kaip ir visai Dainų Šentei, dau
gumą kūrinių specialiai sukūrė 
lietuviu kompozitoriai, poetai, cho
reografai.

Kalnų parko amfiteatras, Vingio 
parko estrados aikštė. “Žalgirio" 
stadiono tribūnos nepajėgė sutal
pinti visų, norėjusių pasigrožėti 
šiais nepakartojamais renginiais. 
Bet visa Lietuva juos stebėjo per 
televizorius. Šventės filmus ruošia 
Lietuvos kino studija ir Vilniaus 
televizija. Ją filmavo ir viena 
Japonijos televizijos kompanija.

Prie šventinių renginių prisidėjo 
ir lietuvių liaudies meno meistrai. 
Vilniuje surengta liaudies meno 
paroda. Dailės parodų rūmų ekspo
zicijų salėse išstatyta daugiau kaip • 
2000 liaudies meno pavyzdžių, 
atstovaujančių 800 autorių kūrybai.

Grakštūs Ansamblių 
vakaro Šokėjai.

Žaliojoje “Žalgirio” stadiono vejoje 
įmantriausius raštus išrašė šokėjai.
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Buvęs karys lieka rikiuotėje Ku navj* Jonftmėze Tautos*

Dvįguba švente savo šešiasde- 
šimtmbtį palypėjo Anykščių rajono 
“Lenino keliu” kolūkio pirmininkas 
Aleksandras Slavianskas. Kaip ir 
priimta Lietuvoje, kolūkiečiai ap
vainikavo karo ir darbo veteraną 
^uolo vainiku. Antrą kartą, aidint 
žemdirbių plojimams, A. Slavians
kas išėjo į kultūros namų sceną nu
silenkti žiūrovams po spektaklio 
“Žaldokynė”, kuriame atliko pag
rindinį Žaldoko vaidmenį.

—TSRS liaudies artisto, režisie
riaus ir dramaturgo Boriso Daugu
viečio pjesę mūsų kolūkio saviveik
lininkai pastatė neatsitiktinai, — 
pasakė A. Slavianskas. — Ji tarsi 
grąžino mane ir mano bendraamžius 
į neramią jaunystę, o jaunimui 
priminė tuo laikus, kai Lietuvos 
kaime kūrėsi kolūkinė santvarka.

Nuo seno turtinga talentų Anykš
čių žemė kdrtais daugeliui šykštėjo 
net kasdieninės duonos. Todėl bur
žuazijos laikais ne vienas paliko tė
vų pastogę, ieškodamas laimės už 
jūrų marių. Ir pokario metais vals
tiečiai čia gaudavo ne daugiau kaip 
10 centnerių grūdų iš hektaro, o iš

Daugybė vilniečių — ir seni, ir 
jauni, birželio pavakariais sugužė
davo į Lietuvos sostinės senamiestį 
stebėti retų renginių. Penkias 
dienas tarp senamiesčio mūrų 
skambėjo lietuviška muzika. Kaip ir 
kiekvienos vasaros pradžioje, buvo

Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos folklorinis ansamblis.

A. Sabaliausko nuotraukos

Knyga apie ateizmą

folklorlstfkal, 
.rantizmą. 
ybė,

JI sudaryta 
w 

nukreiptai
K. Grigas 

daugiau kaip

„Išsklaidytos iliuzijos"* — straipsnių rin
kinys, kur „nagrinėjami pasaulio materia
listinio aiškinimo atspindžiai tautosakoje, 
antireliginės ir antlklerikalinės tematikos 
lietuvių rašytojų kūriniai, parodomas kai 
kurių pažangiųjų rašytojų pasaulėžiūros 
formavimasis“. Kaip matote, knyga daug 
apima ir turi labai plačią temų pasirinki
mo ateistiniam darbui skalę. 
Iš trijų skyrių.

Pirmasis skirtas 
prieš religinį o 
rašo, kad krikšč 
prieš penkis šlmmečlus atnešta į Lietuvą, 
liaudies kultūroje Ir buityje paliko pėd 
sakus. Kaip tam tikrų pasaulėžiūros prin
cipų sistema ir Ideologijos - forma, ji ati
tinkamai veikė žmonių sąmonę, nustatinė
jo jų moralės bei elgesio normas, diegė 
atitinkamas tradicijas f. . .). Skaudi rykštė 
ilgai buvo viešoji dvasininkų sudaryta 
opinija, negailestingai persekiojusi tuos, 
kurie vienaip ar kitaip bandė neiti į ko
ją su krikščionybe“, tačiau liaudis, skurdi 
ir prislėgta, greta nesąn^pningai išmoktų 
poterių, turėjo Ir kitą — dvasinės kūrybos 
pasaulį, o „visa kūrybingo žmogaus pasau
lėjauta Iš esmės buvo toli gražu ne to
kia, kokią ją bandė formuoti bažnyčia". 
Žmonės savaip žiūrėjo j tikėjimo tiesas, 
todėl daugeliu atvejų bažnytininkų ir 
liaudies keliai šakojosi — skyrėsi. Auto
rius analizuoja tautosakos kūrinius bei 
motyvus, padedančius suvokti liaudies są
monės santykį su bažnyčia ir religija. Pa
žymėtina, kad tautosaka apie religiją ir 
jos lamus daugiausia turi satyrinį, humo
ristinį pobūdį — tai paprastam žmogui 
telkė estetinį- pasigėrėjimą Ir skatino liau
dį Ištrūkti IŠ aklo tikėjimo bažnyčios skel
biamu žodžiu. K. Grigas apžvelgia liau
dies dainas, pasakas, anekdotus, patarles 
Ir priežodžius, o B. Kerbelytė nagrinėja 
sakmes Ir padavimus apie pasaulio kilmę.

karvės — puskibirį pieno per dieną. 
Kai Dikių, Miškinių, Gudonių, 
Rimdžių ir kitų aplinkinių kaimų 
valstiečiai pradėjo dirbti žemę 
drauge, reikalai mažai tepagerėjo. 
Štai tokį palikimą ir paveldėjo prieš 
tris dešimtmečius naujai išrinktas 
ūkio vadovas — kilimo iš Merkinės 
miestelio padieno darbininko šei
mos A. Slavianskas. Ant jo krūtinės 
kaip ir dabar taip ir tada žėrėjo 
Raudonosios žvaigždės ordinas, kiti 
koviniai apdovanojimai. Buvęs ka
rys liko ištikimas savo pareigai au
ginti ne tik duoną, bet ir naują žmo
gų. O tam reikėjo ir patyrimo , ir ži
nių. Neakivaizdiniu būdu baigė vi
durinę mokyklą, o po to Salų žemės 
ūkio technikumą. Augo pats, augo 
žmonės, gerėjo reikalai ūkyje. Štai 
pernai žemdirbiams hektaras atsei
kėjo po 33 centnėrius grūdų, o paja
mos viršijo 2 nįįijonus rublių. Dar
bas tapo lengvesnis ir našesnis. 
Ypač didelės permainos įvyko 
žemdirbių buityje.

Ūkio centrinėje Vaitkūnų gyven
vietėje yra modernūs kultūros na
mai, pašto skyrius, parduotuvė, 

surengtas tradicinis liaudies muzi
kos festivalis “Skamba, skamba 
kankliai”.

Jau keliolika metų tokiomis 
liaudies meno šventėmis vilniečiai 
sutinka vasarą. Tiesa, seniau 
pasirodydavo vien kanklininkų

Ji paaiškina, jog biblijos 
nių įtakos analogiško 
etiologinėms sakmėms 
rodo, kad krikščionių religijos dogmos į 
mūsų liaudies sąmonę įsiskverbė negiliai 
ir nepajėgė nustebinti senųjų kūrinių apie 
visatos objektų kilmę, kitaip aiškinančių 
religiniam mokymui svarbius dalykus. 
Apie kalendorines šventes, dainas rašo 
V. Misevičienė. Bažnyčia kolvojo su seno
mis lietuvių apeigomis, stengėsi daryti 
joms įtaką, pakreipti savo pusin. Bažnyti
nes šventes ji pradėjo derinti prie liau
dies kalendoriaus, to natūralaus „gamtos 
pasikeitimų ir žemdirbio patirties" regis
tratoriaus. Todėl įdomu ir svarbu suvokti 
mūsų senąsias kalendorines šventes, įsigi
linti į dainas, kuricfs neretai mažai tęsusi* 
justos su religijos kultu, o „būdavo atlie
kamos lalaujant, supantis, per sambūrius, 
per Užgavėnių karnavalus ir kl„ tai yra 
per liaudies tradicines Šventes ir apei
gas". K. Vosylytė rašo apie gausius mūsų 
kalboje tradicinius palyginimus, kurie sie
jasi su religiniais vaizdiniais Ir realijomis, 
pavyzdžiui, „gyvena kaip dievo ausyje1', 
„sudžiūvęs, liesas kaip dievo mūka" ir 1.1. 
Tyrinėtoja sakJ, kad tradiciniai palygini
mai su religine leksika yra vartojami api
bendrinta frazeologine reikšme tam tik
riems įvykiams, reiškiniams ar būsenai nu
sakyti. Minėtų tautosakos tyrinėtojų 
straipsniuose akcentuojamas kritiškas liau
dies nusistatymas prieš tikėjimą, taip pat 
Ironizuojantis pašmaikštavimų fonas ir pa
šalpa. Jaučiama, kad liaudies kūryboje 
smarkiai reiškėsi protestas prieš primes
tąją krikščionybę, kuri, anot V, Misevičie
nės, „neužgožė Visų liaudies kultūros sri
čių", nes bažnyčia negalėjo patenkinti 
visų paprasto žmogaus sielos troškimų.

Antrojoje dalyje publikuojami straips
niai: V. Kapsuko „Kun. Strazdas, ponai ir 
kunigai", J. Repšio „S. Daukanto pažiū-

siužetų ir teigi- 
turinio lietuvių 
paviršutiniškumai

Anykščių rajono “Lenino keliu” kolūkio 
pirmininkas A. Slavianskas Lcentre] su svečiais iš Vokietijos 

Demokratinės Respublikos.
kasmet atšvenčia įkurtuves dešim
tys žemdirbių seimų, ir ne vienas 
įvykis žemdirbių gyvenime — ar tai 
būtų kertinio akmens naujam pas
tatui padėjimas, artojų palydos į 
laukus, vestuvės ar vardynos —- 
neapseina be pirmininko, kurio dar
bas pažymėtas aukščiausiu Tarybų 

. šalies valstybiniu apdovanojimu — 
Lenino ordinu.

Dabar jau galima būtų pagalvoti 
ir apie pelnytą poilsį tačiau buvęs 
16-osios Lietuviškosios divizijos ka
rys, komunistas ir toliau lieka ri
kiuotėje.

vaikų lopšelis-darželis, Kunigiškių 
gyvenvietėje — valgykla su kulina
rijos cechu, felčerio punktas. Jotko- 
nių kaime žemdirbiai įsirengė poil
siavietę, pasistatė sveikatingumo 
kompleksą. Dauguma ūkio kelių as
faltuoti. Sodybinio ūpo namuose, 
kur yra visi patogumai, Vaitkūnų, 
Kunigiškių ir kitose gyvenvietėse 

ansambliai ar kaimo kapelios tik 
vieną vaKarą. Jam išpopuliarėjus 
tokios muzikinės pramogos pratęs
tos iki penkių dienų. Šiemetinis 
festivalis pasižymi ir tuo, kad jame 
koncertavo daugiausia folkloriniai 
ansambliai ir buvo paskirtas 
pergalės prieš fašizmą 40-mečiui ir 
Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 
45-osioms metinėms.

Jaukiame alumnato kieme tris 
vakarus su savitomis lietuvių 
tautosakos programomis koncerta
vo miesto saviveikliniai folkloriniai 
ansambliai. Tris vakarus senamies
čio skersgatviais sklido jų atlieka
mos lietuvių liaudies dainos, aidėjo 
muzika, o greta esančio V. Kapsuko 
universiteto studentų teatre, Moks
lo muziejuje pasirodė dainorėliai ir 
muzikantai, šokėjai ir kanklininkės. 
Draugystės koncertą universiteto 
aktų salėje kartu su vilniečiais 
surengė festivalio svečiai iš Gruzi
jos ir Estijos^

Paskutinė ir svarbiausia festivalio 
“Skamba, skamba kankliai” diena 
buvo sekmadienis. Tą pavakarę po 
senamiesčio ir universiteto kiemus 
pasklido gausių žiūrovų sutikti 
vilniškiai folkloriniai ir liaudies 
instrumentų muzikos ansambliai, 
svečiai iš kitų tarybinių respublikų. 
Žmonės traukė iš kiemo į kiemą 
paskui dainos skambėjimą, norėda
mi kuo daugiau išgirsti liaudies 
melodijų, pasigėrėtyi tautinių rūbų 
raštais. Savotiškas šventės centras 
buvo Kutuzovo aikštė. Čia įvyko 
baigiamasis festivalio koncertas — 
vakaronė, o gretimoje J. Tallat-1 
Kelpšos gatvėje veikė liaudies 
meistrų meno dirbinių mugė.

Dažną pavasario ir vasaros 
vakarą vilniečius sukviečia turinin
gi vakarai po atviru dangumi. 
Neseniai įvyko “Poezijos pavasario- 
85” literatūriniai vakarai, dailės 
dienų renginiai, liaudies meno 
mugė, įspūdinga chorų šventė.

J. Žukauskas

ros į religiją ir dvasininkus", J. Šliūpo 
„Apšvietimas lietuvių ir kunigija" (tai se
niausias straipsnis — datuojamas 1892 
metais), J. Barzdaičio, V. Vanago, B. Prans- 
kaus, G. Adomaičio. V. Kuzmicko, A. Tra- 
kymo, J. Žėkaitės, E. Mieželaičio, K. Kor
sako, V. Kubiliaus publikacijos, kuriose 
išryškėja mūsų literatūroje sutinkamos an
tireliginės ir antlklerikalinės tendencijos. 
Knygoje neliko nepastebėta antireliginė ir 
antiklerikalinė mintis Žemaitės, J. Biliūno, 
V. Krėvės, K. Borutos ir kitų autorių kū
ryboje. į pirmų vietą iškyla nagrinėjamas 
V. Mykolaičio-Putino romanas „Altorių 
šešėly", kurį' aptaria net keletas kritikų. 
Tas vertininimas nesutampa laiko požiūriu, 
bet visų prieinama Išvada, jog Putino ro
manas pirmiausia vertinamas kaip kūrinys, 
demaskuojantis klerikalizmą Ir religinį 
tamsumą.

Trečioji knygos dalis pradedama A. La
pinskienės straipsniu, nagrinėjančiu, kaip 
tarybinėje lietuvių literatūroje skamba an- 
tiklerlkaliniai ir antireliginiai motyvai. 
Apžvelgusi kai kurių autorių kūrybą ir 
nesiekdama apibendrinimo, straipsnio pa
baigoje A. Lapinskienė pastebi, jog nuo 
„antlklerikalinlų tendencijų perėjusi prie 
antireliginių, lietuvių literatūra gana 'vai
singa buvo septintojo dešimtmečio pra
džioje". Be to, šiame skyriuje J. Kačiulls 
apžvelgia siužetinius V. Montvilos eilėraš
čius, L. Llsenkaitė aptaria kunigo paveiks
lą A. Gudalčio-Guzevičiaus romane „Kal
vio Ignoto teisybė“, K. Korsakas gvilde
na antiklerlkalinę temą A. Vienuolio 
„Puodžiūnkiemyje" ir 1.1.

Knyga „Išsklaidytos iliuzijos" bene nuo
sekliausiai atspindi antireliginius ir anti- 
klerikalinius motyvus lietuvių literatūroje, 
joje pateikiama medžiaga kondensuotai, 
ji aiški ir visiems suprantama. Po 1975 
metais išleisto ateistinių apsakymų rinki
nio „Diskusijos baigtos“ „Išsklaidytos Iliu
zijos" atsistoja tarp vertingiausių leidinių, 
kurie rikiuojasi mokytojo'., auklėtojo, stu
dento, propagandisto ir šiaip blaiviai mąs
tančio žmogaus knygų lentynoje.

Vilius LAUŽIKAS

Adolfas Uža

DUONA IR SVIESA IS REVOLIUCIJOS RANKU

Žinios iš Afganistano mūsų šalies 
spaudoje yra perdėm vienapusiš
kos — jos vaizduoja JAV ir 
Pakistano remiamus sukilėlius kaip 
“laisvės kovotojus”. Čia mes 
spausdiname iš Lietuvos žurnalo 
“KULTŪROS BARAI” straipsnio 
ištraukas, kurios visai kitaip vaiz
duoja padėtį toje šalyje. Čia 
paduota daug faktų, kuriuos mūsų 
šalies spauda atsargiai slepia. 
Prašome pasiskaityti.

REDAKCIJA

esi — sunku 
. Šie šalies gyveni-

Ir nebuvusiam ten nesunku 
sužinoti, kad Afganistane karš
ta, oras sausas, kad jo sostinėje 
Kabule — viename seniausių 
pasaulio miestų, — esančiame 
1850 metrų aukščiau už jūros 
lygį, deguonies beveik penkta
daliu mažiau, negu įprasta; bet 
kad 1978 metų balandžio 27 
dieną prasidėjusi revoliucija ir 
tolesni įvykiai sukels tokį poli- 
tipių aisjrų išlydį, tiek ilgai pri
kaustys revoliucijos draugų ir 
priešų dėmesį 
įsivaizduoti. _ 
mą nauja vaga pasukę įvykiai 
sukėlė didžiules, daugiausia iš 
Vakarų sklindančias dezinfor
macijos, melo ir šmeižto bangas. 
Būdingas tai kampanijai rengi
nys— kad ir 1983 metų vasarį 
Baltuosiuose rūmuose įvykęs 
provokacinis JAV prezidento R. 
Reigano susitikimas su šešiais 
Afganistano ,,atstovais“ — kon
trrevoliucionieriais (tėvynėje 
juos vadina basmačiais, dušma- 
nais), vadinamojo ,,Komiteto 
už Afganistano laisvę" nariais. 
„Jie atvyko čia, — pareiškė 
JAV prezidentas žurnalistams, 
— papasakoti apie tylą už už
dangos Afganistane. . .“ Rei
ganas vadino - atvykėlius pra
šytojus ,.kovotojais už laisvę“. 
Suprantama, šių kontrrevoliu
cionierių piktos kalbos sukosi 
apie „tragiškus įvykius Afganis
tane", „žiaurius afganų liaudžiai 
tekusius išbandymus“. Jie mal
daute maldavo JAV prezidentą 
plėsti nepaskelbtą karą prieš 
ADR, kaulijo dušmanams dau
giau šiuolaikinių amerikietiškų 
ginklų. ’j

Bet apie kokius „išbandymus“ 
kalbama, ką negero atnešė Ba
landžio revoliucija šalies liau
džiai? Ar bloga tai, kad revoliu
cijos svarbiausias tikslas — rū
pintis liaudies gerove, kad ji 
siekia įgyvendinti socialinį tei
singumą, lygybę, kad nacionali
zuota daug dvarininkų ir feo
dalų žemės ir ji išdalyta maž
daug trims šimtams tūkstančių 
bežemių ir mažažemių valstiečių 
šeimų, kad nuo šimtų tūkstančių 
jų pečių nuimta nepakeliama 
palūkanų našfa? Kam nepatinka 
tai, kad medinis plūgas ar ark
las keičiami traktoriumi su 
šiuolaikiniais padargais, kad Af
ganistano, iki Bąlandžio revo
liucijos pagal gyventojų išsila
vinimą užėmusio pasaulyje 127- 
tą vietą, valstiečius, darbinin-

buvo ‘

• Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius Javier Perez de Cuellar išleido 
pareiškimą ryšium su Pietų Afrikos 
prezidento P. W. Botha baltiesiems 
pasakyta kalba dėl padėties toje 
šalyje. Gen. sekretorius pabrėžė, 
jog Pretorijos režimo galva nepatei
kė jokių ženklų, kad būtų 
panaikinta rasinė diskriminacija, 
nuimtas karo stovis ir besąlygiškai 
paleistas laisvės kovotojas Nelson 
Mandela ir kiti politiniai kaliniai.

Šis JT gen. sekretoriaus pareiški
mas paskelbtas po to, kai 
prezidento Botha kalbą pasmerkė 
Pietų Afrikos laisvės kovotojas, 
Nobelio taikos premijos laureatas 
anglikonų vyskupas Desmond M. 
Tutu, Afrikos Nacionalinio Kongre
so vadas Oliver Tambo ir daugelis 
kitų.

Prez. Botha tik dabar labiau 
pabrėžė baltųjų teises, juodao- 
džiams pažad damas, kad bus 
pradėtas su jų vadais pasitarimas.

• Čia gautas laiškas iš Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų ministro 
Eduardo Ševardnadze. Jis siūlo 
sušaukti tarptautinę konferenciją, 
kuri apsvarstytų klausimus, kaip 
išvengti erdvės panaudojimo kari
niams tikslams. Šis klausimas 
įtrauktas į rugsėjo mėnesio vidury
je prasidedančią JT Gen. Asamblė
jos pilnaties 40-ąją sesiją, kurioje 
dalyvaus ir pats Ševardnadze.

ALGIRDAS FERENSAS

kus, jų vaikus siekiama išmo
kyti skaityti ir rašyti, kad ša
lyje, kur 1970 metais 214 tūk
stančių gyventojų teko vienas 
gydytojas, 17 tūkstančių — vie
na brangiai kainuojanti vieta 
ligoninėje, dabar plečiamas 
medicinos įstaigų tinklas, ren
giami joms kadrai? Taip, revo
liucija, paskelbusi šalyje visų 
rasių ir tautybių lygybę, naiki
nanti visus tautiniais skirtumais 
pagrįstus apribojimus, nepatin
ka tik tiems, kas nori liaudį 
išlaikyti tamsią, kas siekia ją 
skaldyti ir valdyti, valdyti ir 
išnaudoti.

Tie, kuriems buvo gera gy
venti valdant karaliui Zachyr- 
šachui, — feodalai, stambūs 
žemvaldžiai, valdininkai, arba 
politinio nusikaltėlio Hafizulos 
Amino režimo šalininkai, pabėg
dami iš šalies, paskui save pat
raukė ir paprasčiausiai susipai
niojusius, istorijos skersvėjams 
pasidavusius žmones. Atrodytų, 
jų dalia — dingti iš istorijos 
akiračio, asimiliuotis svetur. 
Taip ir būtų buvę, jeigu jų ten, 
už užkardos, tučtuojau nesuras
tų tarytum to ir laukiantys ar
domojo mechanizmo, valdomo 
amerikiečių diversinių tarnybų, 
čiuptuvai. Tos revoliucijos 
sprogimo iš šalies išsviestos at
plaišos, bėgliai sutelkiami, mo
komi, apginkluojami ir stumia
mi per sieną atgal ten, kur re
voliucija pradeda kurti naują 
gyvenimą. Afganistano kaimy
nystėje — Kinijoje, Pakistane, 
Irane — dygsta teroristų sto
vyklos, karinės bazės, kurios 
kaip purkštuvai nuolat spring- 
darni švirkščia į Balandžio re
voliucijos šalį neapykantos, di
versijų, teroro kurą. Dušmanai 
po revoliucijos sudegino, su
griovė 1 817 pradinių mokyklų, 
250 licėjų ir vidurinių, tai yra 
kas ketvirtą šalies mokyklą, 
nužudė apie 200 mokytojų. Čia 
vienur, čia kitur banditai ’už
puola valstiečius, terorizuoja 
kišlakus. Afganistano ekspertų 
nuomone, per sunkiausius revo
liucijai 1978—1981 metus vien 
žemės ūkiui banditų padaryti 
nuostoliai siekė 1,5 milijardo 
afganių (100 afganių — 1,74
rublio — A. F.). Tai, supranta
ma, lėtina, dramatina revoliu
cijos procesus. Tą žiaurią Af
ganistano revoliucijos sekinimo 
schemą, kuri jau ne kartą nau
dota kai kuriose kitose pasau
lio šalyse, paruošė JAV Centri
nės žvalgybos valdybos kons
truktoriai.

Šiandieninis Afganistanas —- 
margas kalbų, sudėtingų gimi
nystės ryšių, tikybų ir papročių 
kilimas, spalvingas margumynas 
tautų, atskirtų padangę siekian
čių kalnagūbrių, prisiglaudusių 
tarpekliuose, klajojančių nuo 
vieno pasienio iki kito. Daugiau 
kaip pusę šalies gyventojų su
darantys puštūnai kaip, beje, ir 
kitos šalies tautelės, susiskaidę 
į gentis.

Ši marga kalnų šalies, tautų
t

• 40-osios sesijos atidaryme, tarp 
kitų įžymybių, dalyvaus Lenkijos 
vadovas gen. Wojciech Jaruzelski ir 
pasakys kalbą bendrųjų diskusijų 
metu.

• Specialusis Gen. asamblėjos 
komitetas nukolonijimo reikalams 
vėl pakvietė Argentinos ir D. 
Britanijos vyriausybes pradėti 
pasitarimus išspręsti ginčui dėl 
Malvinų (Falkland) salų suverenu
mo. Tas pats komitetas savo 
sesijoje patvirtino Puerto Rico 
gyventojų teises į apsisprendimą ir 
nepriklausomybę.

• Gen. sekretorius ir specialusis 
Gen. asamblėjos aparteido komite
tas pasmerkė išpuolius prieš 
antiaparteido aktyvisto Mandelos 
šeimą, sudeginant jo žmonos namus 
Brandford vietovėje, Pietų Afriko
je. Pasiuntė Winnie Mandelai 
užuojautą ir apeliavo į Pretorijos 
režimą, kad paleistų iš kalėjimo jos 
vyrą advokatą Nelson Mandela, 
kuris kalinamas jau 21-erius metus.

• Nepaisant, kad maisto produktų 
gamyba padidėjo Vakarų ir besivys
tančiose šalyse, padėtis Afrikoj 
kaskart aštrėja. Taip skelbia JT 
Maisto ir Agrikultūros Organizacija 
(FAO). [Ns.J 

kunkuliuojančiu 
paskandinti re-

liaudies vyriau-

sąjunga gali staiga pradėti plei- 
šėti, irti — dėl vaidų, gentinių 
nesutarimų ir religinių priešta
ravimų. Tada supokšėtų šūviai, 
paplistų kraujo kerštas, būtų iš
žudytos ištisos šeimos ir kišla
kų gyventojai. Tuo stengiasi 
pasinaudoti ir revoliucijos prie
šai, bandantys įpūsti senus vai
dus, sukelti naujus, sukiršinti 
vieną tautą ar gentį su kitomis. 
Tikslas vienas — paversti Af
ganistaną tautų ir genčių tarpu
savio vaidu 
katilu ir jame 
voliuciją.

Afganistano 
sybė nacionalinį klausimą lai
ko vienu opiausių, nes nuo jo 
reikia pradėti spręsti socialines 
ir ekonomines problemas, nuo 
to priklauso naujos visuomenės 
ateitis. Daugelyje genčių gy
venviečių valstybė steigia mo
kyklas, ambulatorijas ir ligoni
nes. Klajoklių karavanų keliuo
se gręžiami šuliniai, steigiami 
veterinarinės tarnybos punktai.

Revoliucinė vyriausybė ne
delsdama ėmėsi skęsti švieti
mo problemas: buvo paskelbtas 
dekretas apie mokyklinio am
žiaus vaikų privalomą pradinį 
mokymą, sudaryta neraštingu
mo likvidavimo programa.

Pertvarkyti švietimo darbą, 
kurį, matyt, galima pavadinti 
Afganistano kultūrinės revoliu
cijos pradžia, daug padeda ta
rybiniai specialistai. Jie padėjo 
sudaryti naujas mokymo prog
ramas, išversti vadovėlius.

Valstybinis neraštingumo lik
vidavimo planas numato iki 
1988 metų išmokyti rašyti ir 
skaityti visus 10—15 metų 
miestų gyventojus. Kaime ši 
darbą numatoma baigti 1991 
metais.

Žinios, mokslas — tai švie
sa, pažanga, tai darbo žmonių 
klasinės sąmonės brendimas, 
todėl tie, kurie nori šalį grą
žinti į viduramžius, tiesiog ne
riasi iš kailio, stengdamiesi 
atitraukti, atbaidyti vaikus ir 
suaugusius nuo mokslo šviesos. 
Banditai vienus žudo už tai, 
kad eina mokyklon, kitus, kad 
leidžia jon vaikus, o mokyto
jus — už tai, kad moko.

Įžymiu Afganistano kultūri
nio gyvenimo įvykiu tapo stei
giamasis rašytojų sąjungos su
važiavimas, įvykęs Kabule 1980 
metų spalio mėnesį. Jame daly
vavo 450 literatų iš visų ša
lies provincjjų. Buvo išrinkĮa 
Centro taryba ir valdyba, revi
zijos komisija, priimti rašytojų 
sąjungos įstatai.

Sparčiai žengiantis naujo gy. 
venimo keliu Afganistanas iš
saugo nacionalines tradicijas, 
papročius. Vis tokie pat triukš
mingi ir margi šalies miestų 
turgūs. Rytais, kaip nuo seno 
įprasta, mečečių muedzinai ža
dina gyventojus maldai. Bet 
kartu ryškėja ir nauji procesai, 
liudijantys, jog kalnų ir saulės 
šalis žengia per epochų slenks
ti-

I 4
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U.S. DELEGATION AT THE 
YOUTH FORUM IN MOSCOW

The House of Culture of the 
Tnade Workers’ Union in the 
northern part of Moscow had 
become, for ten days, the “national 
club” of the U.S. delegation to the 
12th World Festival of Youth and 
Students. Officially the Youth 
Forum in Moscow, to which tens of 
thousands of representatives from 
150 countries had come, was opened 
on July 27, the 300 delegates from 
the U.S.A, became the hosts of 
their club two days before the 
opening ceremony.

In the cinema-cum-concert hall, 
which seats 500, the Americans 
gave a concert for young Soviet 
workers from the enterprises near 
the club. The enthusiastic audience 
received a performance by Gen 
Huitt, a singer from St. Ignatius, 
Montana, with particular pleasure.
.Jennifer Kidder, of Los Angeles, 

California, very much enjoyed the 
snack bar at the club. Even though 
the delegates had been served 
three meals a day at their hotel, she 
could not pass up an opportunity to 
have a cup of Russian tea from the 
samovar, (with honey) and cakes.

The great foyer had been turned 
into an exhibition hall. The U.S. 
delegation, as all the representa
tives of other countries taking part 
in the festival, had brought with 
them an exhibition dealing with the 
lives of American young people and 
their problems. The Soviet guests 
to the American Club displayed 
great interest in the exhibition.

On July 27, the U.S. delegation, 
gathered at the club and went to 
the official opening of the festival. 
The ceremony took place at 
Moscow’s Central stadium, which 
accomodates 100,000. Incidentally, 
the stadium itself was built ii) 1957 
for the 7th World Festival of Youth

The studios of the Center 
for the Restoration of 
Museum Values at the 
Vilnius Fine Arts Museum 
have a staff of more than 60. 
experts. They restore paint
ings and drawings, ceramics 
and art objects made of metal, 
wood and fabrics. Before 
doing the job physicists and 
chemists measure the tem
perature and dampness of 
the air of the room where the 
art objects are exhibited and 
the content of dust in it, and 
check the exhibit’s condition. 
Those of them which need to 
be restored are taken to the 
restoration studio where 
they get into the hands of the 
diagnosticians of the re
search department whose 
laboratories are fitted out 
with X-ray, ultra-violet and 
infra-red equipment.

Some time ago the Center 
received a damaged painting 
by the 17th century promi
nent Lithuanian painter 
Pranas Smuglevičius entitled 
“Apostle Jonas”. The chem
ists analyzed the composition 
of the first coat, bonding' 
agents and pigments. An 
ultra-violet treatment which 
makes ordinary paints lumi- 
r.iscent helped find traces of 
old restoration and half
effaced inscriptions. The 
Lithuanian center was the 
first in the USSR to use 
electric and X-ray analysis to 
examine the canvass and 
reveal changes in the coats of 
the paint. Polymers were 
also used. The researchers 
made transverse cuts in the 
canvass and examined all 
layers of the first coat, which 
noticeably facilitated the 
restorers’ work. And now the 
painting can be seen in the 
museum.

The Vilnius Center re
stores abouts800 objects of 
fine arts, annually. It rakes 
two or three years to restore 
some of them.

It is now one of the leading 
restoration centers of the 
USSR. Its experts regularly 
take part in the conferences 
of the International Commit
tee ^of museums. The 
Lithuanian delegates to the 
Ottawa and Copenhagen 
Conference spoke about 
methods of preserving the 
eternal youth of old art 
objects, which aroused great 
interest among their col
leagues.

and Students. The delegates were 
bused to the center of the city, from 
where the delegates paraded along 
the streets of Moscow towards the 
stadium displaying flags and 
posters from their respective 
countries. This demonstration of 

| young people from different 
countries for peace and solidarity 

j lasted for about two hours and 
, ended with a march of honor at the 

crowded stadium.
On August 3, the days festivities 

were opened with the lighting of 
the symbolic torch. At the opening 

! ceremony the participants were 
addressed by Mikhail Gorbachyov, 
General Secretary of the Central 
Committee of the Communist Party 
of the Soviet Union. He greeted and 
congratulated the young people on 
behalf of the Soviet people. He 
pointed out that this event was a 
chance for young people to share all 
the best accumulated in the 
spiritual repository of every nation, 

■ and in this way, pave the most 
direct path towards mutual under- 

. standing and friendship.
The Soviet leader drew attention 

j to the fact that the festival was 
! taking place on the eve of the 40th 

anniversary of the atomic bombing 
of Hiroshima. He stressed that at 
present, mankind had no more 
important and vital task than to 

: safeguard and strengthen peace, 
and that everyone should ask 
himself what he can do to prevent 
nuclear weapons from being put to 
use ever again, either on the earth 
or in outer space, and to eliminate 
these weapons completely and for 
good. “Unfortunately,” Mikhail 
Gorbachyov continued, “reaction
ary forces to which wars and the 
arms race bring huge profits are 
still actively at work...”. As for the

Recipe for Eternal Youth

Fragment of the “Apostle Jonas” by the 18th century Lithuanian painter Pranas 
Smugliavičius.

photo by A. Ulozevičius

The laboratories of the Centre for the Restoration of Museum Values are fitted out with 
modern equipment. Each painting is exposed to ultra-violet and infra-red rays, and is 
analyzed with the help of electric and X-ray equipment. Novosti photo by A. Ulozevičius

Alfonsas Saulis is restoring a wooden sculpture by an 
unknown 16th century artist.

Novosti photo by A. Ulozevičius

The electric and X-ray analysis showed that the painter 
had changed the composition of the picture [the position of 
the Apostle’s head].

. Novosti photo by A. Ulozievičius

LAISVE

Žygiuoja pasaulio jaunystė.
T. Žebrausko ir V. Milišausko nuotraukos

Soviet Union, he continued, “I I 
would like to say yet another time 
with all sincerity that a world 
without wars and weapons, a world 
of good neighborliness and coopera
tion, in good faith. A world of 
friendship among nations is the 
ideal of socialism. The goal of our 
policy. We have dedicated our
selves to doing away with the arms 
race. Not in word, but in deed. We 
stand for the most radical solution 
to the problem of nuclear weapons. 
Their complete banning and 
elimination...”

The festivities at the stadium 
went on for four hours. Dancers, 
followed by gymnasts, where in 
turn followed by musicians. One of 
the stadium grandstands yielded a 
huge living multicolor display of 
designs and patterns.

After the opening ceremony, 
dances and songs continued outside 
the stadium, in the streets, in the 
parks and at disco parties at the 
national clubs.

Various discussions, cultural and 
sports events were held at 
designated parks and squares all 
around Moscow.

A. Grigoryev 
Novosti Press Agency

Rugpjūčio 5 iš Maskvos sugrįžo 
Lietuvos jaunimo delegacija, kuri 
dalyvavo XII Pasauliniame jaunimo 
ir studentų festivalyje. Įspūdžiais 
apie jos darbą Eltos koresponden
tas paprašė pasidalyti festivalio 
Tarybinio parengiamojo komiteto 
narį, Lietuvos LKJS CK pirmąjį 
sekretorių Petrą Ignotą.

— Tarptautiniame jaunimo foru
me, — pasakė jis, — dalyvavo per 
20 tūkstančių pasiuntinių iš visų 
žemynų. Tarybų Lietuvos oficialios 
delegacijos sudėtyje buvo 19 
žmonių — jaunieji darbininkai, 
moksleiviai, studentai, mokytojai, 
mokslininkai. Didelėje festivalio 
kultūrinėje programoje dalyvavo 
apie 700 Lietuvos saviveiklininkų iš 
15 meno kolektyvų. Be to, 
Maskvoje pabuvojo ir nemaža 
Lietuvos turistų grupė.

Nuo pat festivalio atidarymo 
prasidėjo įtemptas darbas. Kasdien 
vyko nuo 200 iki 300 renginių. Tai 
solidarumo mitingai, diskusijos 
tematiniuose centruose, koncertai,

MASKVOS FESTIVALIO AIDAI
nauti lietuvių tautinių valgių 
ateidavo per 20 tūkstančių žmonių. 
Ne vienas jų atminimui įsigijo 
lietuviškų suvenyrų, liaudies meni
ninkų dirbinių.

delegacijų susitikimai, parodos . . . 
Norėdami aplankyti nors nedidelę 
jų dalį, pasidalijome į dvi grupes. 
Štai Šilalės rajono Ąžuolijos 
aštuonmetės mokyklos mokytoja 
Regina Musvydaitė dalyvavo vaikų 
centro darbe, Valstybinės filharmo
nijos simfoninio orkestro dirigentas 
Gintaras Rinkevičius — mokslinio ir 
kūrybinio jaunimo centre, komjau
nimo Kauno miesto komiteto pirma
sis sekretorius Romualdas Svitojus 
pasisakė laisvoje tribūnoje. Lietu
vos delegacijos atstovai dirbo šešta
dieninėje talkoje tarybinės liaudies 
Pergalės Didžiajame Tėvynės kare 
memorialo statyboje. Uždirbtos 
lėšos buvo pervestos į festivalio 
fondą. Įdomūs ir turiningi susitiki
mai vyko tarybinio jaunimo klube, 
kur Lietuvos pasiuntiniai priėmė 
Nepalo, Zayro, Ispanijos, Vokieti
jos Demokratinės Respublikos ir 
kitas delegacijas.

Didelį pasisekimą turėjo Tarybų 
Lietuvos paviljonas, įsikūręs M. 
Gorkio kultūros ir poilsio parke. Čia 
kasdien pasiklausyti lietuviškų 
dainų, sušokti smagų šokį, paska-
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Į TARPTAUTINĘ MOKSLO 
TARYBĄ

Lietuvos TSR Onkologijos mok
slinio tyrimo instituto direktorė, 
medicinos mokslų daktarė, profeso
rė L. Griciūtė išrinkta Lijono tarp
tautinio vėžio tyrinėjimų centro 
mokslo tarybos nare. Ketverius 
metus — tokia šios tarybos kaden
cija — ji čia atstovaus tarybinei on
kologijai. ■

— Centro tikslas, — sako moksli
ninkė, — organizuoti ir koordinuoti 
onkologinius tyrimus, visų pirma 
ieškant dėsiningumų tarp vėžio pa
plitimo ir aplinkos sąlygų. Ruošia
mos ekspedicijos į įvairiausias pa
saulio šalis, kaupiama ir sistemin
ama medžiaga apie kenksmingus 
aplinkos faktorius, leidžiamos 
monografijų serijos, kita litera- 
t:ura. Be pačiame Lijone atliekamo 
darbo, konkrečios užduotys pas
kiriamos ir kitų šalių onkologijos įs
taigoms. Pagal Lijono programą, 
tyrimus atlieka ir Tarybų Lietuvos 
onkologai.

Gabiems įvairių šalių onkologams 
Lijono centras skiria stipendijas pa
sitobulinimui. Šiomis stipendijomis 
jau yra pasinaudoję trys Tarybų 
Lietuvos mokslininkai. Lijono cen
tro mokslinį personalą sudaro — 
TSRS, JAV, Prancūzijos, Anglijos, 
Italijos, Švedijos ir kitų jį 
finansuojančių šalių specialistai.

SKIRIAMA DIDŽIAJAM 
ŽYGDARBIUI

“Pergalės biblioteka” — taip va
dinasi serija knygų, leidžiamų 
“Minties” leidykloje tarybinės liau
dies ir jos ginkluotųjų pajėgų per
galės Didžiajame Tėvynės kare 
40-mečio garbei.

“Pergalės bibliotekoje” jau išvy
do šviesą karininko V. Tutkaus 
knyga “Armija išvaduotoja”, buvu
sių partizanų, Tarybų Sąjungos 
Didvyrio B. Urbanavičiaus knyga 
“Liaudies keršytojai” ir A. Kairelio 
“Prieblanda prisidengus”, F. de 
Žofro apysaka “Normandija-Nemu- 
nas”, žurnalisto A. Pauliaus apy
braižų knyga “Didvyriai nemiršta” 
ir kitos.

“Pergalės biblioteka” bus leidžia
ma keletą metų. Ateityje skaityto
jams bus kasmet pateikiama po vie
ną-dvi naujas šios serijos knygas.

L. TRUIKIO SCENOGRAFIJA
Kauno M.K. Čiurlionio dailės mu

ziejaus centriniuose rūmuose atida
ryta Lietuvos TSR nusipelniusio 
meno veikėjo, LTSR valstybinės 
premijos laureato, dailininko Liudo 
Truikio darbų paroda. Aštuoniasde
šimtųjų gimimo metinių proga auto
rius pateikė plačią kūrybinio darbo 
ataskaitą. Parodoje eksponuojama 
per šimtą darbų. Lankytojų dėmesį 
patraukia ir pirmieji dailininko sce
nografijos darbai, ir brandžiausio 
kūrybinio laikotarpio scenovaizd
žiai, kostiumų eskizai. Tarp jų — J. 
Karnavičiaus “Gražinos”, Dž. Verd
žio “Aidos”; “Don Karlo”, pastarųjų 
metų Dž. Verdžio “Otelo" ir “Tra
viatos” pastatymų dekoracijos.

New York. — JAV Komunistų 
partijos gen. sekretorius Gus Hali ir 
nacionalinis pirmininkas Henry 
Winston visą rugsėjį paskirs 
susitikimams su vadovaujančiais 
partijos darbuotojais 30-yje įvairių 
Amerikos miestų. Tai daroma, 
norint daugiau pritraukti žmonių į 
JAV Komunistų partiją, šiemet 
mininčią savo 66-ies metų sukaktį.
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Susitikimas su 
svečiais iŠ užsienio

Liepos 22 d. Vilniuje, “Lietuvos” 
viešbutyje, įvyko respublikos vi
suomeninių organizacijų vadovų, 
Tarybų Lietuvos mokslo ir kultūros 
veikėjų susitikimas su pažangiųjų 
užsienio lietuvių organizacijų ir jų 
spaudos organų atstovais.

Susitikimą pradėjo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė. Ji nuoširdžiai padėkojo 
susirinkusiems už jų pasiaukojamą 
darbą propaguojant užsienyje Ta
rybų Lietuvos laimėjimus, plėtojant 
kultūrinius ryšius su gimtuoju kraš
tu.

Susitikime kalbėjo “Tėviškės” 
draugijos prezidiumo pirmininkas 
P. Petronis, Lietuvos TSR žurnalis
tų sąjungos valdybos pirmininkas 
A. Laurinčiukas, taip pat pažangių
jų užsienio lietuvių organizacijų ats
tovai J. Urbanavičius, J. Marazie- 
nė, A. Katinienė, B. Vaitkienė. 
Grupei nusipelniusių pažangiojo už
sienio lietuvių judėjimo veikėjų, 
kultūros veikėjams ir spaudos ats
tovams buvo įteikti Lietuvos TSR 
kultūros ministerijos, Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos ir Lietu
vos TSR žurnalistų sąjungos garbės 
raštai.

Susitikime dalyvavo Lietuvos 
Komunistų partijos CK užsienio ry
šių skyriaus vedėjas M. Sadovskis, 
Lietuvos TSR užsienio reikalų mi
nistras V. Zenkevičius, kiti atsakin
gi darbuotojai.

Susitikimas pasibaigė koncertu, 
kuriame dalyvavo vyrų choras “Ai
das”, iš Niujorko ir Vilniaus vyru 
choras “Aidas” taip pat Tarybų Lie
tuvos theno/ veikėjai ir atvykę į 
šventę svečiai iš užsienio.

Susitikimo su pažangiųjų užsienio lietuvių organizacijų ir jų spaudos 
atstovais metu.

Viešniai iš JAV B. Vaitkienei apdovanojimą įteikia “Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirmininkas P. Petronis.

Gavome žinią, kad Vasario mėn., 
Vilniuje, Lietuvoje mirė Ona Vilkie
nė-Vilkaitė.

Ona Šilkienė-Vilkaitė gimė Bud
nikų km.,Suvalkijoj.

1913 m. Ona atvyko į Waterbury, 
Conn. Vėliau persikėlė į Brooklyn, 
N. Y. Ji įsirašė į visas progresyvias 
organizacijas, vaidino teatriniuose 
veikaluose ir dainavo choruose. 1927 
m. atvyko į Hartford, Conn. Pagel
bėjo suorganizuoti Hartfordo “Lais
vės” Chorą ir kitas organizacijas. 
“Laisvės” Chore dainavo beveik iki 
pabaigos. Taip pat vaidino veikaluo
se. LDS ir ALDLD ir Moterų 
Klubui pagelbėdavo suruošti pikni
kus.

Ji buvo labai talentinga ir gabi 
priimti svečius, juos vaišinti, jiems 
padainuoti ir kai kuriuos supiršda- 
vo. Žodžiu buvo pirmos rūšies

“Hostess”. Buvo ištekėjusi 2 
kartus. George Silks turėjo vaikų. 
Ji jam pagelbėjo juos užauginti ir 
“ant kojų pastatyti”.

Visą savo gyvenimą sunkiai dir
bo, vis svajojo grįžti į gimtąjį kraštą 
gyventi ir ten mirti.

Kaip George Silks mirė, tuomet ji 
vyro svajonę įvykdė ir 1977 m. 
Ona Šilkienė su džiaugsmu, dekla
muodama poeziją, iškeliavo į 
gimtąją tėvynę visam gyvenimui.

Vėliau gavau jos laišką. Buvo 
labai patenkinta, gyveno su giminė
mis, kurie ją gerai iki mirties

prižiūrėjo. Rašė, kad “mano 
svajonė išsipildė, einu į teatrus, 
koncertus. Ir aš labai myliu gėles, 
kurių čia yra pilnos pievos”? 
Džiaugėsi gražiuoju Vilnium, sekė 
ir gėrėjosi, kaip jis po karo 
atstatytas ir išaugęs. Dalyvavo 
visose Dainų Šventėse.

Draugė Ona Šilkienė buvo 
patenkinta, ir mes visi čionai, gavę 
apie ją žinią, nuliūdome, kad jai 
neteko Vilniuje ilgiau pagyventi, 
pasidžiaugti savo likimu. Lai būna 
Tarybų Lietuvoj jai lengva 
žemelė. Elena Brazauskas

Sveikinkite savuosius

Algirdo Sabaliausko nuotraukos

Elka Park, N. Y
Pirmadieni, rugpjūčio 12 d. 

Arturas Petriką pranešė,jog Adelė 
Rainienė dabar yra, Laconia 
Nursing Home, 1050 East 230th 
Street, Bronx, N. Y. 10466.

Draugė Rainienė, būdama sveika, 
per ilgus metus, daug darbavosi 
“Laisvės” naudai.

Būtų gražu, kad jos draugai ir 
pažįstami ją aplankytų ir sumažin
tų ilgesį, arba bent pasiųstų 
atviruką. Administracija

St. Petersburg, Fla

per “Laisvę”
Gimtadienio ir sukakčių progomis per visus 

metus sveikinkime savo artimuosius per laikraštį 
“Laisvę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 
su vienu parašymu. Bet- nedelskite — tuojau 
prisųskite savo sveikinimus. Kaina $10.00.

ADMINISTRACIJA

Mirė klubietė
Liepos 25 d. Balmoral Nursing 

namuose Trenton, Michigan, vėžio 
ligos iškankinta, mirė klubietė Helen 
Rastenis, sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Tuose namuose velionė gyveno tris 
su puse metų. Buvo pašarvota John 
Santeiu and Son laidotuvių namuo
se, Garden City, Michigan, palaido
ta liepos 29 d. Woodmere kapinėse, 
Detroite.

Dideliame nuliūdime paliko du 
sūnus: Alfred ir Raymond; marčią 
Betty ir penkis anūkus: Ronald, 
Alfred Jr., Michael, Debra ir Lori. 
Jos vyras Joseph Rastenis mirė 
1936 metais Detroite.

Velionė buvo gimusi 1897 m. 
rugsėjo 14 d. Lietuvoj, Pročiūnų 
kaime, Kairių valsč. netoli Šiaulių. 
Jos tėveliai Barbora ir Julijonas 
Jonkus seniai mirę. Šeimoj buvo 
keturios mergaitės ir vienas sūnus.

Velionė Helen Rastenis buvo 
laisvų minčių moteris; kol galėjo, 
skaitė laikraščius Laisvę ir Vilnį; 
priklausė prie ALDLD 52 kuopos, 
prie Detroito Moterų Pažangos 
Klubo ir Detroito Lietuvių Klubo.

Plaukiojo su Kanojais
Klubietės Judy Rye ir jos sesutė 

Beverly Rye Olin suorganizavo ir 35 
žmones liepos 14 d. plaukiojo 
kanojais, Huron upe. Diena buvo 
nepaprastai graži ir šilta. Vėliau 
piknikavo. Dalyviai atsivežė savo 
valgius ir gėrimus ir linksmai 
praleido dieną tyrame ore.

be. Mes klubiečiai esame jai dėkingi 
už jos darbą ir nuoširdumą ir jai 
linkime sulaukt dar daug gimtadie
nių.

LDS golfininkai
Jau keli metai kai< į Chicagos 

apylinkę suvažiuoja LDS golfininkai 
ir ruošia savo turnyrą. Liepos 27 d. 
visi suvažiavo į Pheasant Run 
Resort St. Charles, Illinois. Iš 
Detroito dalyvavo Ruth ir LDS 
prezidentas Servit Gugas; Bertha ir 
Tony Rye; Karen Arndt; Gordon ir 
Polly Arndt, Janice Brazas ir kiti. 
Servitas sakė jog visi gražiai 
linksminosi ir visi laimėjo.

Važiavo į vestuves
Klubo iždininkė Ruby Vegeliūtė 

Jeske ir jos draugė iš St. 
Petersburg, Florida
Greblikiūtė Irwin buvo nuvykę į 
Kalamazoo, Michigan rugpjūčio 10 
d. ir dalyvavo vestuvėse. Susituokė 
Laura Greblikiėtės Irwin mirusio 
vyro Sūnus Andrew su Christi Fox. 
Vestuvės buvo Vicksburg, Michi
gan,

padaryta tulžies operacija. Ten 
radome jos draugus Pridotkus, 
kurie turi gražią farmą St. Clair 
County. Albenos Smigelskas farma 
yra Richmond, Michigan. Ją 
radome gerame ūpe; dar visus 
pavaišino kavute ir tortu. Tą pačią 
dieną, Mikas Stunskus nuvežė į 
“flea market”, Armada, Michigan; 
taipgi aplankėme Romeo, Michigan. 
Važiuojant farmų keliais, nusipirko
me šviežių daržovių bei vaisių.

Stefanija

Mirė Marijona Babarskienė

Rugpjūčio 8 d. gavome labai 
liūdną žinią, kurią mums pranešė 
Birutė Heller, pažymėdama kad jos 
motina Mary Babarsky, po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė rugpjūčio 4 d.

Draugė Babarskienė su vyru 
Petru, kuris mirė prieš kelis metus, 
kadaise gyveno Brooklyne ir Hollis, 
Queens. Vėliau ji persikėlė gyventi 
į Easton, Pa., o dabar gyveno St. 
Petersbnurg, Fla.

Dideliame nuliūdime velionė pali
ko dukrą, Birutę Heller, ir apūką 
Kendeth Heller su šeima, Marlboro, 
N.J.

Reiškiame 
miesiems.

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Laura

gilią užuojautą arti-

Laisvės Redakcija ir 
Administracija

Mary Babarsky
Reiškiame gilią, nuoširdžia užuojautą jos dukrai, Birutei ir 

anūkai Kenneth su šeimomis, taip pat visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems.

Mes taipgi liūdime netekę mylimos draugės.

“LAISVĖS” REDAKCINĖ KOLEGIJA 
IR ADMINISTRACIJA

BRIEFS
How happy are most Americans in their work? Not very, reports Studs 

Terkel, author of a book on the subject, “Working: People Talk About What 
They Do All Day And How They Feel About What They Do.”

Of the 85 million white and blue collar workers in this country, most of 
them hold jobs which make them sick — so contends Terkel.

Workers suffer from headaches, backaches, ulcers, alcoholism, drug 
addiction, and even nervous breakdowns, all because they find their work 
unsatisfying and consider it “another form of violence.”

♦ ♦ ♦
They say if even a small nuclear war occured the Doomsday Machine 

would automatically be activated and all life on Earth would be destroyed. 
Fortunately, both American and Soviet scientists have worked on the 
problem and have discussed the issues with each other. /

At their meeting on “Nuclear Winter” last year at the Vatican, the leader 
of the Soviet delegation, Y.P. Velikov said that he had provided extensive 
briefings on Nuclear Winter to Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko 
and Soviet Defense Minister Dimitri Ustinov. There was no one to assure 
Dr. Velikov that United States Secretary of State Shultz and Secretary of 
Defense Weinberger had received comparable briefings. But the start has 
been made on understanding the nature and implications of Nuclear Winter.

♦ ♦ ♦
Mildred Zwibel writes in the New York Post: “...Reagan wants to destroy 

all the terrorist training camps throughout the world. How about starting in 
good old Alabama, U.S.A.?”

♦ ♦ ♦
A They say the Lithuanian Academy of Sciences is the main research center 
of the republic, and the two most important libraries are those of the 
academy and the university. The Academy’s library was first formed in 
1941 with the collection of the University in Kaunas.

♦ ♦ ♦
Ksavera Kaross, well known activist from San Leandro, California 

expresses her hope that “Laisve” will be coming regularly. She may come to 
visit her daughter in New Jersey in September and says by that time she 
will have another great grand child. She will also visit Laisve and her 
friends in New York.

Greetings from Rudolf and May Baranik. They say that this is the best 
kind of vacaton for them. They are working all day every day but in 
beautiful country with clean air. They don’t have to cook, clean, shop or 
answer telephones. So it’s nothing but peace and time. Use

♦ ♦ ♦

Vedę 16,436 dienas!
Liepos 27 d. klubiečiai, bowleriai 

ir kitų organizacijų nariaF, Alphonse 
ir Emma Rye, minėjo savo vedybi
nio gyvenimo sukaktį.. Jie buvo 
pasveikinti Detroito Lietūvių Klubo 
mėnesiniame susirinkime liepos 28 
d. Nariams buvo didelis galvosūkiu 
kiek metu jie yra vedę. Skaitytojai 
gal neįspės, tai pasakysiu kad jie 
atšventė 45 metus. Jie linksmai 
kartu gyveno 16,436 dienas! Linkim 
jiems sulaukt dar tiek laimingų 
metų ateityje!

Sveikiname
Liepos 17 d. Detroito Lietuvių 

Klubo nuolatinė šeimininkė, Anto- 
nette Garelis, paminėjo savo 
gimtadienį, taip pat klubietė Onytė 
Demskienė Dočkus, pabaigoj liepos 
mėn. minėjo savo gimtadienį ir Onų 
vardo dieną. Tą proga, Detroito 
Lietuvių Klubo susirinkime liepos 
28 d. abi jubilijantės buvo 
pagerbtos, o jos visiems fundijo 
butelį stiprosios ir gražų tortą. 
Joms buvo sudainuota sveikinimo 
daina, o po susirinkimo, visi 
linksmai vaišinosi ir šnekučiavo.

Antonette Garelis per daug metų 
yra nepamainoma šeimininkė Klu-

Piknikai
Vasaros laiku daug piknikų 

privatiškuose sodeliuose. Birželio 
29 a. toks piknikas įvyko Kanadoj 
pas Alfons ir Jean Vainalavičius 
prie St. Clair gražaus ežero. Ten 
dalyvavo Ruby Vegeliūtė Jeske, 
Julius Rudys, Pat ir Mike 
Stunskas, Petras Stasikaitis, Anta
nas ir Adelė Rimšai. Prie skanių 
pietų ir gėrimų dalyviai linksmai 
praleido popietę. Ta proga, dalyviai 
pakviesti į pikniką pas Ruby 
Vegeliutę Jeske, kuri gyvena 
Farmington Hills, Michigan. Rug
pjūčio 3 d. pas Ruby suvažiavo 
Julius Rudys, Pat ir Mike Stunskas, 
Petras Stasikaitis ir Alfons Vainala
vičius. Ir vėl piknikas, ir vėl vaišės, 
gėrimai kieme prieš degančią saulę!

Investatoriai
Lietuvės moterys investatorės 

savo susirinkime Bonanza valgyklo
je, ST. Clair Shores, rugpjūčio lb d. 
pavalgė skanius pietus, pasidžiaugė 
jog jų Klubas gerai gyvuoja.

Lietuviai vyrai investatoriai buvo 
pakviesti į Alphone Urbono vasar
namį, kuris yra apie šimtas mylių 
nuo Detroito prie Erie ežero, 
Kanadoje. Vyrai ir jų šeimos 
susirinko rugpjūčio 11 d. Visi 
suvažiavo su valgiais ir gėrimais; 
draugiškai bendravo ir atlaikė savo 
mėnesinį susirinkimą.

Pas ūkininkus
Rugpjūčio 11 d. Pat ir Mike 

Stunskas ir Petras Stasikaitis 
(neatsiliko ir Stefanija) aplankė 
Albeną Smigelskas, kuri tik buvo 
sugrįžus iš ligoninės. Jai buvo

JACKSON HEIGHTS, N. Y.

MIRUS

Ievai Mizarienei
Reiškiame gilią užuojautą jos giminėms ir pažįstamiems 

Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.
EMELIALIEPUS
LILLIAN ir JOHN JAREM

Westerly, R. I.

BROOKLYN,N. Y

MIRUS

Bronei Keršulienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Walteriui, ir visiems 

giminėms, draugams ir pažįstamiems Lietuvoje ir Amerikoje.

EMELIA LIEPUS
LILLIAN ir JOHN JAREM

Westerly, R. I.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Bronė Keršulienė
Mirė 1985 m. gegužės 5 d.

Mano mylima draugė mus visus paliko giliame liūdesyje,iš kurio 
niekada neišeisime.

Su meile, gilia pagarba ir su dideliu liūdesiu širdyje, aš ją 
visados prisiminsiu.

SUZANNA KAZOKYTĖ-JONES
Frackville, Pa.

PHOTO: This is the house where “Laisvė’s” editorial writer 
Rudolf Baranik and his wife, May Stevens, live in the 
artist’s colony of Saratoga Springs, N.Y.. May Stevens does 
work in this house too, but Rudolf works in a studio near by.

ILSE




