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KRISLAI
Aktorių algos 
Skaitant knygas 
Irano komunistai 
Kinijos spaudoje

R. BARANIKAS

* Ekrano aktorių gildijos 
pirmininkas Ed Asner sako, 
kad Amerikos žmonės netei
singai supranta aktorių pa
dėtį. Žinodami, kad kai kurie 
garsūs filmų aktoriai, 
“žvaigždės”, gauna nepa
prastai aukštas algas, jie 
mano, kad aktoriai bendrai 
yra turtingi. Asner nurodo, 
kad faktai visai kitokie. Prie 
aktorių unijos (SAG), kuri 
yra AFL-CIO calis, priklauso 
54,000 narių. Didžiulė dau
guma jų uždirba visai žemas 
algas, bet kas dar blogiau, 
bet kuriuo laiku apie 85 nuo
šimčių SAG narių randasi 
bedarbių eilėse!

Ką Asner sako apie filmų 
aktorius, atsineša ir į teatro 
aktorius New Yorke. Čia jie 
yra susibūrę į kitą uniją, 
kuri vadinasi Actors Equity. 
Koks nuošimtis tos unijos 
narių bet kuriuo laiku dirba? 
Ogi, tik koks 10 nuošimčių.

P
“Dirvoje” mes skaitome, 

kad, anot kito lietuviško laik
raščio, lietuviškų knygų 
skaitymas Amerikoje vis ma
žėja. Esą, už knygas duoda
mos premijoj /prašauna pro 
šalį”. Esą, premijas reikėtų 
duoti ne rašytojams, o skai
tytojams. Daromas siūlymas 
įsteigti dvi premijas: 1. la
biausiai skaitančiam knygas 
ir 2. daugiausia prenumeruo
jančiam laikraščius.

O “Tėviškės žiburiuose” C. 
Senkevičius rašo, kad “Ne 
paslaptis, kad pirkinių sąra
še savoji knyga atsidūrė pa
skutinėje vietoje”.

Tai liūdni faktai, liūdni 
mums kaip ir tiems, kurie 
juos iškelia. Vargais negalais 
išleista knyga, liekanti ant 
lentynos; niekieno neskaito
ma, byloja apie kultūrinę 
tragediją, apie nususimą. 
Bet kodėl taip yra? Aišku, 
kad premijos skaitytojams 
nepadės. Lietuvoje geriau
sios grožinės literatūros kny
gos išgraibstomos tuoj po 
pasirodymo parduotuvėse. 
Kodėl toks skirtumas? Vie
nas aiškinimas gali galioti, 
kad ten egzistuoja skaitantis 
jaunimas, o čia mes beveik 
išimtinai senesnės kartos 
žmonės. Bet tai nepakanka
mas aiškinimas. Gilesnė prie
žastis yra, kad Lietuvoje 
išeinanti literatūra atsako į 
skaitytojo dvasinius porei
kius, intryguoja skaitytoją 
savo gyviais ryšiais su gyve
nimu ir jo problemomis ly
giai kaip su svajonėmis. 
Žmonės ir vienur ir kitur 
perka knygas tik iš laisvos 
valios. Ten, kur knyga bran
ginama ir reikalaujama, gy
venimas be abejo dvasiniai 
turtingesnis.

Irane teisiami aštuoni ko
munistai ir jiems gręsia mir
tis. Chomeinio klerikaliniai- 
musulmoniška diktatūra vis 
labiau linksta i dešinę, nors 
tarptautine plotme ji vis dar 
pretenduoja esanti “anti-im^ 
perialistine-”. S y

Kuomi komunistai nusikal
to? Anti kiek mes žinome, 
Irano komunistai, kurie spie
čiasi Tudeh (“Masių”) parti
joje, nuo pat pradžios tvirtai

Kanados premjeras
pasiruošęs taikos misijai

Prez. Ronald Reagan su Kanados premjeru Pierre Elliott 
Trudeau prie Baltųjų rūmų.

Washington. — Tuo metu, 
kai tebėra nutrūkusios visos 
derybos dėl nusiginklavimo 
tarp JAV ir Tarybų Sąjun
gos, čia palankiai sutiktas 
Kanados premjeras Pierre 
Elliott Trudėau. Jis nori su
vesti didvalstybes prie pasi
tarimų stalo.

Premjeras pereitą savaitę 
lankėsi Baltuosiuose rūmuo
se ir supažindino prez. Rea- 
ganą su savo planu bei įspū
džiais, kuriuos jis parsivežė 
iš susitikimų su kitų valsty
bių vadovais.

Trudeau siūlo, kad susitik
tų penkių branduolinių gink
lų turinčių valstybių atsto- 

rėmė Chomeinio vadovauja
mą revoliuciją. Jie laikėsi 
nuomonės, kad pasauliečiai 
ir anti-imperialistiniai musul
monai turi bendradarbiauti. 
Jie stengėsi palaikyti vienin
gą frontą jaunime, inteligen
tijoje, masėse. Ir štai kaip 
jiems dabar atsilygina
ma ... .

Laiks nuo laiko skaitau 
anglų kalbos leidinius, kurie 
spausdinami Liaudies Kinijo
je: “Pekino apžvalgą”, “Kini
ja atsistato”, “Kinijos mote
ris”. Tie leidiniai dabar pa
matiniai skiriasi nuogtų, ku
rie mus pasiekdavo taip va
dinamos kultūrinės revoliuci
jos laikais, nors pavadinimai 
tie patys. Būdavo, kad kiek
viename numeryje Mao nuo
trauka buvo spausdinama 
net kelis kartus, kad citatos 
iš jo pasisakymų mirgėjo 
kiekviename puslapyje . . . 
Būdavo, kad visur mirgėjo 
žodžiai “Raudonieji sargybi
niai (chunveibinai), “sutriuš- 
kinti praeitį”, “suskaldyti 
'dangų” ir t. t.

O dabar? Pranyko sloga- 
nai, pranyko masinės demon
stracijos, pranyko revoliuci
nio stiliaus drabužiai (matosi 
vis daugiau kaklaraiščių). 0 
kas rašoma apie praeitį? Kul
tūrinės revoliucijos laikotar
pis apibūdinamas kaip “sui
rutės laikmetis”! 

vai. Tai būtų JAV, Tarybų 
Sąjunga, D. Britanija, Kinija 
ir Prancūzija. Dėl šito plano 
jis tarėsi su Vakarų Europos 
vadovais, apie jį kalbėjo ir 
dabar ką tik atliktoje kelio
nėje į Tolimuosius Rytus. Jis 
ten dalyvavo Indijoje vyku
sioje Britų bendruomenės 
narių konferencijoje, o taip 
pat lankėsi ir Japonijoje bei 
Kinijoje.

Kalbėdamas su spaudos 
korespondentais, Trudeau 
čia pareiškė, kad dabar jis 
ketinąs lankytis Maskvoje ir 
su Tarybų Sąjungos vadovy
be kalbėtis tuo pačiu klausi
mu. Jis sakė, kad jis jau 
senai turįs kvietimą susitikti 
su Tarybų Sąjungos vadovu 
Jurijum Andropovu.

Kai dėl prez. Reagano nuo
monės dėl tų planų, tai. 
Trudeau atsakė, kad prezi
dentas jų nei neparėmęs, nei 
atmetęs, o tik palinkėjęs 
sėkmės.

Trudeau pagyręs preziden
tą už sumanymą, kad Valsty
bės sekretorius George 
Shultz sausio 17 d. susitiktų 
su Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministru Andrejum 
Gromyka Stockholme, kai 
ten vyks Rytų-Vakarų konfe
rencija nusiginklavimo klau
simu.

Pralaimėjo japonų 
valdančioji partija

Tokyo. —• Pereitą sekma
dienį įvykusiuose rinkimuose 
į žemuosius parlamento rū
mus valdančioji liberalų de
mokratų partija tapo gerokai 
sumušta. Jei ne aštuoni ne
priklausomi legislatoriai, bū
tų neturėjusi didžiumos. 
Premjeras Yasuhiro Nakaso- 
ne pripažino pralaimėjimą, 
bet tvirtino, jog pasiryžęs 
išlikti prie vairo, nes esą 
dabar toks blogas laikas na
mie ir pasaulyje.

Washingtone prez. Reagan 
kalbėtojas pareiškė, kad 
JAV nemano, jog rinkimų 
rezultatai turėtų kokios nors 
įtakos į Japonijos gynybos 
politiką. «

Kaltina marinų 
vadovybę

Washington. — Kongreso 
ginkluotųjų pajėgų komiteto 
investigacinė pakomisija pa
rengė pranešimą ryšium su 
spalio 23 d. sprogimu Beiru
te, JAV marinų gyvenamam 
rajone, kur žuvo 241 JAVj 
kariai, kai kamikaze ... tipo 
arabų vairuotojas įvažiavo šu 
sunkvežimiu, pilnu sprogsta
mosios medžiagos.

Komisija kaltina marinų 
vadovybę, kad ji nesilaikiusi 
reikalingų saugumo priemo
nių. Kitą investigaciją veda 
Gynybos depaftmentas, .va
dovaujant dimisijos admiro
lui Long. Jos duomenys dar 
nepranešti. Gali būti atleidi
mų iš vadovybės pusės ar 
kitokių disciplinos bausmių.

Prancūzai apmokė 
libaniečius

Beirut. — Prancūzų ka
riuomenės kalbėtojas paskel
bė, kad pirmieji Libano tan
kų bataliono kariai užbaigė 
apmokymą. Kursus baigę '40 
tankų vairuotojų, apie porą 
šimtų karių supažindinti su 
lengvaisiais kulkosvaidžiais 
ir tiek pat apmokyti kitiems 
tankų įgulos pareigoms. 
Naujai atstatytoji Libano ar
mija, išimtinai apginkluota 
JAV ir Prancūzijos ginklais, 
turi tik tą vienintelį tankų 
batalioną su 30-čia tankų.

Bonn. — ABC-TV filmas 
“The Day After”, kurį prieš 
trejetą savaičių matė ameri
kiečių publika, dabar dideliu 
pasisekimu rodomas Europo
je. ABC-TV filmų pardavimo 
vedėjas Eddie Kalish prane
šė, kad vien Fed.; Vokietijo
je, kur filmas rodomas jau 
dvi savaites, gauta apie $3 
milijonai pajamų. Filmas, 
vaizduojantis branduolinio 
karo padarinius, bus rodo
mas Lenkijoje, kur jį įsigijo 
valdžios įstaigos. Didelės mi
nios stovi prie kinoteatrų, 
laukdami bilietų, Šveicarijo
je, Danijoje ir kituose 30 
kraštų.

Ar Amerikoje nėra bado?

Vaizdas iš Niagara Falls, kai prie Salvation Army patalpų žmonės eilės šaltyje laukia 
maisto, dalinamo iš valdžios pertekliaus sandėlių.

Washington. — Salvation 
Army vadai tvirtina, jog nuo 
Naujų metų Reagano admi
nistracija pradės reikalauti iš 
žmonių įrodymo, kad jų paja
mos yra žemiau “skurdo ri
bos”, jei jie norės gauti 
valdžios skiriamą maistą.

Organizacijos, kurios dalija 
maistą, sako, kad, jei taip 
bus, tai jų vaidmuo bus 
panašus į policininkų, vai
kančių skurdžius iš maisto 
eilių. Tokiu būdu, jos tvirti

Ispanijos ir Portugalijos komunistai 
perrinko savo vadovybę

Madrid. — Pereitą sekma
dienį, gruodžio 18 d., Ispani
jos Komunistų partija savo 
metiniame suvažiavime gen. 
sekretoriumi perrinko nuo 
1982 m.j vadovaujantį Gerar
do Iglesias, 38 m. amžiaus. 
Šis buvęs angliakasys iš As- 
turijos, kuris vadovaus par
tijai ateinančius trejus me
tus, laimėjo 69 balsus Centro 
komitete, o 31 balsą gavo 
buvęs partijos lyderis San
tiago Carrillo, 68 m. am
žiaus. Jis pernai pasitraukė 
iš pareigų, užleisdamas vietą 
jaunesniam draugui po ne
sėkmės rinkimuose, kada 
Komunistų partija tegavo 23 
vietas žemuosiuose parla
mento rūmuose.

Partijos garbės pirmininke 
vienbalsiai perrinkta Dolores 
Ibarruri, 88 metų amžiaus 
legendarinė partijos veikėja 
dar iš Pilietinio karo laikų.

Suvažiavime dalyvavo be
veik aštuoni šimtai delegatų 
iš visos Ispanijos ir išrinko 
Centro komitetą iš 102 narių. 
Tas komitetas po to išsirinko 
gen. sekretorių ir pirminin
kę. Daugiausia balsų suva
žiavime ir gavo Dolores Ibar
ruri — 767 iš 797 balsavusių
jų. Gerardo Iglesias gavo 413 
balsų ir Santiago Carrillo — 
396.

Oporto, Portugalija. — 
Gruodžio 18 d. Portugalijos 
komunistų partija perrinko 
savo lyderiu Aivaro Cunhal, 
70 m. amžiaus, ir pirmą sykį 
į savo dešimties asmenų sek
retoriatą išrinko moterį, Lui
sa Araujo. Centro komitetas 
padidintas iš 32 iki 165 narių.

Aivaro Cunhal Portugali
jos komunistų partijai vado
vauja jau daugiau kaip 20 
metų, vienu metu net būda
mas egzilyje, kai jam pavyko 
pabėgti iš kalėjimo, į kurį jis 
buvo uždarytas diktatoriaus 
Salazaro.

Šis partijos kongresas bu
vo ketvirtas po 1974 m. 
įvykusios revoliucijos, kada 
Komunistų partija buvo val
džios legaliai pripažinta. .Ja- 

na, geriau bus visiškai tokio
je programoje nedalyvauti, 
negu reikalauti pažymėjimų, 
kas kiek uždirba.

“Skurdo riba” nevienodai 
aiškinama. Baltieji rūmai no
rėtų nustatyti ribą, siekian
čią 130 proc., kas sudarytų 
apie $11,200 keturių asmenų 
šeimai, gyvenančiai New 
Yorko mieste. Gi Agrikultū
ros ministerija argumentuo
ja, kad reikėtų leisti 185

Ispanijos Komunistų partijos gen. sekretorius Gerard 
Iglesias kalbasi su partijos garbės pirmininke Dolores 
Ibarruri.

me dalyvavo 63 šalių komu
nistų partijos svečiai, kurių 
tarpe buvo ir Tarybų Sąjun
gos delegacija, vadovaujama 
Michailo Gorbačevo.

Suvažiavimas priimtose re- 
zoliucijo^fe pasisako už “so
cialinį pasipriešinimą prieš 
režimo politiką”. Partiją dau

ARAFAT EVAKAVOSI SU 4000
Tripoli, Libanas. — Po 

šešių savaičių apgulimo šia
me mieste, Yasser Arafat su 
savo PLO 4000 lojalistų pa
galiau gruodžio 20 d. evaka
vosi. Juos paėmė penki Grai
kijos laivai, kuriuos palydėjo 
penkios prancūzų korvetės 
ir lėktuvnešis Clemenceau. 
Laivai buvo iškėlę Jungtinių 
Tautų vėliavą, kaip apsaugą, 
kad Izraelis į juos nešaudy
tų.

Prieš lipdamas į Odysseus 

proc., kad sudarytų tokiai 
pat keturių asmenų šeimai 
apie $13 tūkstančių.

Žinios apie uždarbio įrody
mo reikalingumą pasirodė 
ryšium su pereitą savaitę 
prezidentinio patarėjo Edwin 
Meese spaudai padarytu pa
reiškimu, kuriame jis suabe
jojo, ar Amerikoje esama 
bado. Esą maisto eilėse stovi 
daugiausia tie, kuriems tik
rai nereikia jo.

giausia remia pramonės dar
bininkai ir žemdirbiai iš pie
tinės Portugalijos. Partija 
organizuoja demonstracijas 
prieš vyriausybę ir pernai 
rėmė du visuotinius streikus. 
Pereito balandžio visuotin- 
niuose rinkimuose laimėjo 
18 proc. balsų.

Elytis laivą, Arafatas dar 
pamosavo susirinkusiems ir 
parodė V ženklą.- Evakavi- 
mas įvyko dieną prieš bai
giantis terminui, kurį buvo 
nustačiusi Sirija ir PLO disi
dentai.

Kaip pranešama, vienas 
laivas plaukia į Larnaca, Ki
pre, iš kur nariai bus lėktu
vais perkelti į Iraką. Kiti 
laivai plaukia į Tuniziją, kur 
Arafatas planuoja įkurti savo 
politinę būstinę, ir į Alžiriją 
bei Pietų ir Šiaurės Jemeną.

Evakavimas būtų buvęs 
įvykdytas anksčiau, bet Iz
raelis visaip trukdė — tai 
bombardavo uostą, tai skrai
dė viršum galvų. Jis protes
tavo dėl JT Saugumo Tary
bos nutarimo, kurį rėmė ir 
JAV, kad evakuojantys lai
vai plauktų su Jungtinių 
Tautų vėliava.

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios 
Tarybos sesija

Vilnius. — Ateinančių me
tų sausio 11 d. Čia šaukiama 
dešimtojo šaukimo Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos aštuntoji sesija.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinė asamblėja priėmė 
eilę rezoliucijų, kuriose 
smerkia Izraelį dėl jo politi
kos Palestinoje ir kviečia 
visą pasaulį nutraukti su juo 
bet kokius ryšius. Taip pat 
smerkiamas ir JAV-Izraelio 
karinio ir ekonominio bend
radarbiavimo susitarimas, 
kaltinant, jog jis tik padidina 
Izraelio karinį potencialą, 
nukreiptą prieš palestinie
čius.
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Ar perdaug gydytojų?
New Yorko Mt. Sinai medicinos centro prezidentas Dr. 

James F. Glenn neseniai pareiškė, kad Amerika turi 
perdaug gydytojų. Tą jo pareiškimą plačiai pakartojo 
spauda. Bet, ar iš tikro taip yra? Ne, daktaras Glenn 
faktinai kalbėjo ne apie visą mūsų šalį, ne apie visus 
gyventojus, bet apie pasiturinčią Ameriką, apie turtingus 
gyventojų sluoksnis.

Paimkime New Yorko didmiestį. Miesto turtinguose1 
rajonuose ypatingai Park Avenue ir Fifth Avenue gatvėse 
randasi tūkstančiai privatinių gydytojų kabinetų. Tai 
gydytojai, kurie už medicinišką aptarnavimą reikalauja 
aukšto apmokėjimo — ir jie to gauna. Jų, tokių gydytojų, 
yra perteklius. Mat, kiekvienas jaunas gydytojas baigęs 
medicinos mokyklą ir praktiką ligoninėje, stengiasi atida
ryti kabinetą tuose turtinguose rajonuose, dažnai skolinda
mi pinigų iš bankų, išsinuomoti atitinkamas patalpas. Tik 
maža dalis jaunų gydytojų, tie, kurie labiau idealistiniai 
nusistatę, eina į miesto ligonines, į neturtingųjų kvartalus.

Tad, nestebėtina, kad turtingų gydytojų perdaug ir, kad 
Dr. Glenn dėl to susirūpinęs. Jis norėtų, kad mažiau jaunų 
žmonių stotų į medicinos fakultetus. Bet faktinai mūsų 
šaliai reikia daugiau ir daugiau gydytojų. Tokiuose miesto 
rajonuose kaip Harleme, Lower East Side, Brooklyno 
rajonuose ligoninėse ligoniai kartais per ištisas dienas 
nesulaukia gydytojų, nes jų permažai. Taipgi nėra 
pakankamai gydytojų mažesniuose miesteliuose, farmų 
srityse. Neturtingose valstijose, kaip tai New Mexico, 
Alabama, Georgia, žmonės vietomis turi keliauti apie 50 
mylių, kol pasiekia gydytoją. Be to šalyse beveik pranyko 
senoviško tipo gydytojas, kuris aplanko pacientą namuose. 
Nežiūrint koks silpnas pacientas bebūtų, nežiūrint kaip 
rimtai jis nesirgtų, jis turi būti nuvežtas pas daktarą, o ne 
atbulai. O į ligonines negalima patekti be gydytojo 
patvarkymo, nebent žmogus sužeistas arba jam ištinka 
širdies smūgis ar kas nors panašaus.

Ponas Glenn pats gydytojas, bet matyti, kad šalies 
neturtingų žmonių sveikatos apsauga jam svetimas daly
kas. Jis mediciną pažįsta tik per turtingesniųjų klasių 
patyrimą.

“NAUJIENŲ” 
PARANOIKA

Reikia su apgailestavimu 
konstantuoti, kad Chicagos 
“Naujienų” redaktoriai (ąrba 
redaktorius) iš tikro pergy
vena kažkokią protinę krizę. 
Viename numeryje po kito 
ten pasirodo “vedamieji 
straipsniai”/ kurie pilni tokio 
paranoiško sumišimo, kad iš 
tikro gaila žmogelių. “Nau
jienos“ įsivaizduoja, kad 
prieš jas spiečiasi visokiausi 
priešai, nieko bendro netūrį 
vieni su kitais, bet kurių 
tikslas yra uždaryti “Naujie
nas”. Mes skaitome (“Naujie
nos”, gruodžio 3—5):

“Teologijos fakultetą Kau
ne baigęs intelektualas rusų 
buvo suimtas ir išsiųstas į 
Sibirą. Kurį laiką palaikytas 
ir paleistas. Buvo suimtas 
antrą kartą, bet jį Chruščio
vas paleido. Prieš bolševikus 
fronto jis nebuvo sudaręs.

Jis rašinėjo žurnale ‘Litera
tūra ir menas’, o frontininkų 
veiklą permetė į Ameriką. 
Jo frontas sudarytas ne prieš 
rusus komunistus, bet prieš 
Naujienas. Jie skundė ne tik 
redaktorius, bet ir patį laik
raštį. Nepajėgdami Naujienų 
uždaryti, jie pradėjo kovą 
prieš patį seniausią lietuviš
ką dienraštį.”

Kas gali suprasti tą visą 
tauškėjiįią, užsitarnauja 
pryzo. Kas tas “intelektua
las”? Kodėl jo neįvardinti? 
Kaip tai “Chruščiovas jį pa
leido”? Kaip tai tas paslap
tingas intelektualas galėjo 
vienu metu 1. rašinėti “Li
teratūroje ir Mene”; 2. “Ne
sudaryti fronto prieš bolševi
kus”; 3. “permesti frontinin
kų veiklą į Ameriką”? Kas 
čia per jovalas? Ir kam jis 
skundė “Naujienas”? Ameri
kos valdžiai? Skundė kame? 
Ir kaip gi galima skųsti ne

Mainieriai organizuojasi
Apie prieš 40 metų beveik visi mūsų šalies mainieriai — 

angliakasiai priklausė prie savo unijos, UMWA (United 
Mines Workers of America). Tai buvo tie kovingi laikai, kai 
unijos priekyje stovėjo John Lewis, kuomet unijos 
organizatorių tarpe radosi nemenkas skaičius kairiečių, 
įskaitant komunistus.

Dabar prie UMWA priklauso tik pusė Amerikos 
mainierių. Kompanijoms pasisekė neprileisti naujo organi
zavimo kasyklose; o nemenka korupcija pačioje unijoje 
sumažino darbininkų entuziazmą organizuotis. Kai kas 
spėliojo, kad UMWA iš viso išnyks.

Bet dabar yra žymių, kad dalykai apsiverčia. Pittsburghe 
įvyko UMWA 49-as nacionalinis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 1,400 delegatų. Raportai parodė, kad nauja 
organizavimo akcija pradeda persiristi po visą šalį. 
Pennsylvanijoje, valstijoje, kur koncentruojasi daugiausia 
kasyklų, pati stambiausia ne-unijizuota kompanija, Benja
min Coal*Co|, buvo priversta nusileisti ir jos mainieriai 
įstojo į 
mainierių įstojo į UMWA Decker kasykloje Montanos 
valstijoje. į ! ,

Suvažiavimas bendrai praėjo labai kovingoje nuotaikoje. 
Tuo tarpu, kai kitose pramonėse korporacijos stengiasi 
mažinti darbininkų algas, UMWA prisirengia prie streikų 
už geresnes darbo sąlygas ir algų pakėlimą. Nubalsuota 
sukelti tarp pačių mainierių 70 milijonų dolerių streiko 
fondą, iš kurio galima būtų padėti streikuojantiems 
angliakasiams, kokioje šalies dalyje jie bebūtų. Planuojama 
organizuoti parinktus streikus-, bet taipgi gali prisieiti 
streikuoti visose ‘ kasyklose ateinančių metų rugsėjo 
mėnesį, jeigu kompanijos liks užsispyrusios.

; , X

Demokratija Argentinoje?
Civilinė valdžia perėmė galią Argentinoje. Karinė 

chunta, kuri valdė šalį per daugiau negu dešimtmetį, buvo 
priversta pasitraukti. Apskaičiuojama, kad tą chuntos 
valdymo periodą apie 30,000 anti-fašistų buvo suimta ir 
nukankinta Argentinoje. Jie žinomi kaip “desaparecidos” 
(“pranykusieji”). Mat, ji buvo suimti be teismo įsakymo, be 
jokių legalumų. Tiksliai jų likimas nežinomas, bet bendrai 
žinoma, kad didi dauguma jų buvo nužudyti. Jų lavonai 

. niekad nebuvo atiduoti šeimynoms, artimiems. Sakoma, 
kad chuntos orlaiviai išskraidindavo juos virš vandenyno ir 
išmesdavo toli nuo kranto ....

Naujasis Argentinos prezidentas Alfonsinas priėmė 
motinų delegaciją. Tai motinos, kurios per ilgus metus, 
apsirėdžiusios juodai, tyliai budėjo prie Buenos Aireso 
laisvės paminklo. Tai motinos, kurių sūnūs ir dukros buvo 
“desparasidos”. Naujasis prezidentas pažadėjo, kad kaltieji 
bus nubausti, kad chuntos karininkai bus traukiami 
teisman, kad visos pastangos bus dedamos, surasti tuos 
pranykusius, kurie dar gal kur nors gyvi.

Atrodytų, kad Argentina tikrai pasuko demokratiniu 
keliu. Bet taip jau pilnai tvirtinti gal dar negalima. Prie 
vairo atsistojusi partija save vadina “radikališka”, bet

A, — 520 darbininkų. Tuo pačiu laiku 330

Lietuvoje tjaug rūpinamasi 
gamtos apsauga, “ekologija”, 
kaip čia pas mus sakoma, o 
tie, kurie prieš tą apsaugą 
nusižengia, griežtai kritikuo
jami. Alis Balbierius ir Jonas 
Ciplys yra Valstybinio gam
tos apsaugos komiteto dar
buotojai. Paduodame jų 
straipsnelį, kuris tilpo Lietu
vos spaudoje.

i
Tauragės rajone yra ir 

mažų gražių upelių, ir dides
nių upių. Tačiau ne vien 
grakščiais vingiais jos ypa
tingos. Spalio ir lapkričio 
mėnesiais šiomis upėmis į 
aukštupius, ieškodamos nerš- 
taviečių, kyla tauriosios žu
vys — lašišos., šlakiai, o pa
vasarį —r žiobriai. Be to, jo
se veisiasi ir Upėtakiai.%

Lašišos! ir šlakiai jau gana 
retos, nykstančios žuvys, to
dėl įrašytos į Lietuvos TSR 
raudonąją knygą. Kad taurio
sios žuvys bei jų nerštavie- 
tės būti? apsaugotos, beveik 
prieš dešimtmetį keturios.Jū
ros baseino upės Taurage's ir 
gretimuose rajonuose 
paskelbtos 
draust’niais. Tai 
upė nuo Jėrubyno upės iki 
žiočių (29,5 km Šilalės ii 
Tauragės rajonuose). Jūra — 
nuo Tauragės miesto iki Ne
muno (43 km1 Šilutės ir Tau
ragės rajonuose), Jūros in
takas Šešuvis — nuo Upynos 
upės iki žiočių (55,1 km Tau- , 
ragės rajonė) ir Upyna — 
Jurbarko rajone (16 km). 
Šiose uoėse žūkle arba aps
kritai uždrausta, arba ribo
jama. Prie jų turį būti su
kurtos plačios pakrančių ap
sauginės juostos. • |

Patikrinti šių draustinių 
būklės bei priežiūros’ lapkri
čio mėnesį buvo surengtas 
Valstybinio gamtos apsaugos 
komiteto re;das. j-

Pirmą ją dieną reido keliai 
vedė Jūros pakrantėmis. Pa
čioje Tau.iagėje, vos ne mies-s 
tp centre, pjie Jūros išvydo
me būrelį paauglių. C;a „su 
spiinmgtf ir dviem trišakiais 
kabliais prie svarelio darba
vosi Tauragės pirmos vidu
rines mokyklos moksleivis 
V. Račkovskis; Astuoni jo 
draugai ar padėjėjai žiūrėjo, 
kaip jis žaloja ižu v is. V. Rač- 
kovskis, pasirodo, perai ži
nojo, kad Jūroje žvejoti 
draudžiama ir kad „kabliuo- 
jant" daugybė žuvų sužalo
jama. Jis prisiminė, kad mo
kykloje per zoologijos pa
mokas mokytoja 
aiškino apie elgesį gamtoje, 
kalbėjo apie rajono drausti
nius. Bet žodžiai liko žodžiais, 
o V. Račkovskis tądien turė
jo sugavęs"' 6 žiobrius.

Vėlai yakaxe vėl lankėmės 
prie užtvankos. • Pasirodo, ši 
vieta mėgiama ,, naktinių 
žvejų" —į brakonierių, nes 
užtvanka sulaiko migruoian-

buvo 
ichtiologiniais 

Akmenos

nemažai

kurį su
it žvejų 
skyriaus 
Barškys.

kab

čias tauriąsias žuvis ir jų 
č;a susitelkia daugiau negu 
kitose upės vietose. Susivi
liojo ne vienas. Šių metų’ 
rugsėjo 15 dieną Čia neteisė
tai žvejojo Vilniaus taros ba
zės vyriausiasis prekių žino
vas V. Borisovas, 
1 a ikė Med žiotoj ų 
draugijos rajono 
vyr. žuvininkas J.
Pažeidėjas pasiaiškinime ra
šė, jog nieko nežinojęs apie 
draustinį ir čia žuvavęs to
dėl, kad matė meškeriojan
čius kitus.

O šis vakaras? Prie užtvan
kos atėjome trise, o čia jau 
keturi vyriškiai su spiningais, 
sukiojosi stambus vilkšunis. 
Aišku, Lęgos buvo nelygios, 
bet pastarųjų nervai neišlai
kė — jie pirmi pasitraukė 
nuo užtvankos. Iš pokalbio 
paaiškėjo, kad jie čia
liuoja" kada nori. Jie sake, 
kad esą ir dar 
brakonierių, kurie, apsirengę 
hidrokostiumais, sugeba tink
lą užstatyti vidury miesto, 
nes upė negili, patogu brai
dyti. Nieko jie nebiją, visi 
tai žino.

Kur tokio įžūlumo šaknys? 
Kodėl brakonieriai nesudrau- 
džiami. nebaudžiami? Tą va
karą prie Jūros upes pagal 
grafiką turėjo budėti „Jūros- 
I1' žvejų mėgėjų būrelis. 
Įdomu, ką jie tada veikė, kuo 
rūpinosi būrelio pirmininkas, 
Tauragės buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinato dar
buotojas J. Vrubliauskas?

Tauragėje gamtosauginin
kų netrūksta — yra 1007 
gamtos apsaugos draugijos 
nariai, 642 žvejai mėgėjai, 
148 medžiotojai ir per šimtą 
jaunųjų žvejų mėgėjų. Vien 
„Jūros-1“ žvejų mėgėjų bū
relyje yra 56 žmonės. Bet 
nė vieno iš jų nesutikome 
prie Jūros.

Matyt, etatiniams gamto
saugininkams bei visuomeni
ninkams daugiau galėtų tir 
privalėtų padėti Tauragės 
rajono vykdomasis komitetas, 
vidaus reikalų skyrius, kitos 
gamtos apsaugos bei tvarka 
mieste besirūpinančios orga
nizacijos.

Daug kuo praturtino Tau-* 
ragę pastatyta užtvanka per 
Jūrą. Bet nebuvo išvengta 
vienos bėdos — ji pastojo 
kelią migruojančioms žu
vims į Jūros ir Akmenos 
aukštupių nerštavietes. To
dėl Valstybinio gamtos ap
saugos komiteto užsakymu 
Respublikinis vandens ūkio 
projektavimo institutas 1980 
metais paruošė pirmojo Lie
tuvoje eksperimentin’o žuvų 

įpraleidi.mo per užtvanką 
Tauragės mieste tako projek
tą. Jis veiks automatizuotų 
šl’uzų principu. Gaila, bet 
dėl įvairių-priežasčių darbai 
dar nepradėti. O atidėlioti jų 
negalima.

ei rąses n. ų

tik redaktorius, bet “patį 
laikraštį”?

Dalykai dar labiau kompli
kuojasi, jeigu mes skaitome 
kito “editorialo” dalis. Prašo
me:

“Lietuvių problema yra ki
tokia. Vienas gerą balsą tu
rėjęs dainininkas, pasinaudo
jęs enciklopedijos suteiktais 
faktais, gana vykusiai nusa
kė lietuvių skaitytojų proble
mą. Lietuviai katalikai netu
rėjo žmogaus šiai lietuvių 
problemai iškelti. Jie pasi
rinko poeziją mėgstantį dai
nininką šiai problemai aptar
ti. Jie tarytum pirštu patai
kė į dangų.”

Čia jau iš tikro tragikome
dija: dainininkai, kurie turi 
gerus balsus, vietoje daina
vimo “naudojasi enciklopedi
jos faktais”, dargi “mėgsta 
poeziją” ir vis tai kaip nors 
konspiruoja prieš “Naujie
nas”! Vėl kalbama apie “in
telektualą”, kuris vadinamas 
“inteligentu“. Pažymima, 
kad jis studijavo “ne Romoje 
ir ne Friburge”, o Paryžiuje. 
Vaje, vaje ... Ar tas “inte
lektualas” ir tas “daininin
kas” vienas ir tas pats žmo
gus? Iš “Naujienų” gremėz
diško rašymo to nesužinosi. 
Tik žinai, kad visur tik kon
spiracijos, konspiracijos . . . 
Pasirodo, kad “frontininkų” 
laikraštis nusiviliojo nuo 
“Naujienų” lietuvius gydyto
jus, kurie dabar ten nesigar- 
sina. Tas, esą, sako “Naujie
nos”, priešinga įstatymams. 
Esą, “Gydytojams reikėtų 
aiškintis prokuratūro
je .. . .”

Apart baimės apie konspi
racijas, tame pačiame veda
majame straipsnyje yra ir 
tam tikro primityviško filo
sofavimo. Mes skaitome:

“Amerikos lietuviai skiria
si nuo amerikiečių daugu
mos. Jie skiriasi 
nuo lenkų, nuo 
daodžių ir visos 
etninių mažumų, 
lietuviai skiriasi
todėl, kad jie nesitenkino 
vienu klausimo nušvietimu. 
Jie norėjo pažinti ir antrąją 
medalio pusę . . . .”

Kaip “Naujienų” galvočiai 
sėdėdami savo raštinėlėje 
Halsted gatvėje priėjo prie 
tokios kraštutinės socialinio 
mokslo išvados? Iš kur jie 
žino, kad, sakysime, airiai, 
nenori pažinti antrosios me
dalio pusės? Juk airiai labai 
politizuota etninė grupė, la
bai mėgstanti polemizuoti, 
diskutuoti, ginčytis . . . Ne
verta klausti. “Naujienų” lo
gika yra taip pašlijusi, kad 
sunku susigaudyti, kada ten 
kas nors teigiama rimtai, 
kada vartojamas sarkazmas, 
kada siekiama jumoro. Gal ir 
gerai, kad turime “Naujie
nas”, nes neturint tokio ju
moristinio leidinio kaip Lie
tuvos žurnalas “Šluota“, 
“Naujienos” kartais nebloga 
vieta surasti juoką sukelian
čio skaitymo.

Uosto 
krantinėje
Mi talo rusvas kapinynus 
Kranų papėde/e.. .
Kadžių
Išėstos nuolaužos kabinas 
Viena j kitų.
Nuo stačių
ir skaudžiai išklaipytų pirštų 
N e b e a t šo k a s p i n du ly s. 
Suskaldė metai į dalis.
Atodūsis paliko — 
„Mirštu.. ."

Žmogaus rankas mylėjo. 
Zerngi, <
Reikėjo — būdavo ginklu. 
Dabar, linguodamas ka^lū, 
Lyg duobkasys Į i 
Jį kranas semia.

nuo airių, 
italų, juo- 
eilės kitų 
Amerikos 
nuo kitų

faktinai ji yra buržuaziniai-konservatyvė. Žmonės už ją 
balsavo, nes jie jautė, kad Argentinai reikia atdūsio, reikia 
atsteigti bent minimalines civilines teisės, reikia atsikraty
ti chuntos teroro. O chunta sutiko pasitraukti, nes jautė, 
kad kitaip ji be ceremonijų visvien bus nuversta.

Naujoji valdžia dabar sako, kad ji trauks į teismą tuos 
karininkus ir policijos pareigūnus, kurie atsakomingi už 
anti-fašistų kankinimus. Pagyvensime ir pamatysime, ar 
valdžia iš tikro tą pažadą iątesės.

Vagonai, Č
Triumai '
Gaižiai kosti ' r
Nuo kibirkščiuojančių
Jo pelenų...
O jis kažkur ■>.
Marteno, krosny
Vėl taps žėruojanėių.pliciiu^

č vEduardas $eletionis
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Kai iš reiso, iš tolimųjų jūrų sugrįždavo pirmos klasės 
radijo operatorius Jonas Karpičius, jo bagaže būdavo 
stambūs ir smulkūs kašaloto dantys, kriauklelės, koralai.

Dabar Jonas gyvena Vilniuje. Jo bute Viršuliškėse tarsi 
uoste išsirikiavo ištisa burlaivių flotilija 
korvetų, fregatų ir brigantinų. Iš kašaloto dantų atgimsta 
pingvinai, o iš koralų, kriauklelių ir jūros žvaigždžių J. 
Karpičius sukūrė triptiką “Jūros pasaka”.

Nuotraukoje: Jonas Karpičius ir jo triptikas “Jūros 
pasaka”. A. Sabaliausko nuotrauka

dešimtys

Savalaikės, teisingos 
priemonės

Viso pasaulio dėmesys da
bar yra sutelktas į TSKP CK 
Generalinio Sekretoriaus, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
Jurijaus Andropovo pareiš
kimą ryšium su prasidėjusiu 
Amerikos vidutinio nuotolio 
raketų dislokavimu Vakarų 
Europoje. Daugybėje spau
dos, politinių ir visuomeninių 
veikėjų atsiliepimų akcen
tuojama tokia mintis: Tary
bų Sąjunga vėl įtikinamai 
patvirtino, kad ji vykdo nuo
seklų, principinį kursą duoti 
tvirtą atkirtį agresyviems 
imperializmo siekimams ir 
kartu nenuilstamai kovoti už 
branduolinio karo pavojaus 
pašalinimą. TSRS niekada ir 
niekam neleis pažeisti susi
dariusios apytikrės karinių 
strateginių jėgų pusiausvy
ros tarp Varšuvos sutarties 
ir NATO. Kartu demaskuo
tas Washingtono melas, ku
riuo gali patikėti tik naivuo
liai, kad esą dislokavus 
Europoje pirmąsias Ameri
kos' naujos kartos raketas, 
TSRS bus priversta pasira
šyti susitarimą, pagal kurį ji 
turėtų vienašališkai nusigin
kluoti.

Stebėtojai daro iš pareiški
mo aiškią išvadą: visa atsa
komybė už Ženevos derybų 
dėl branduolinės ginkluotės 
apribojimo Europoje sužlug
dymo tenka Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms. Beveik 
dvejus metus, kol vyko šios 
derybos, Washingtonas jas 
vilkino ir tuo pat metu spar
čiai rengėsi dislokuoti naujas 
raketas. Pagal savo globali
nio pranašumo koncepciją jis 
tikėjosi tuo būdu sudaryti 
socialistinių valstybių pasie
nyje iš principo naują ir joms 
nepaprastai pavojingą situa
ciją.

Dabar Reagano adminis
tracija visaip išsisukinėja. 
Veidmainiškai “apgailestau- 
įldama” dėl derybų nutrauki
amo, ji kartu mėgina įtikinti 
pasipiktinusią Vakarų Euro
pos visuomenę, kad nieko 
rimta neatsitiko ir kad Tary- 
,bų Sąjunga atnaujins dery
bas “praėjus kiek laiko”. Tuo 
tarpu į Amerikos karines 
bazes Vokietijos Federatyvi
nėje Respublikoje, Anglijoje 
ir Italijoje gabenamos vis 
paujos branduolinės raketos

ir jų komponentai. Kiekvieną 
dieną Washingtonas užtikri
na, kad šis ginklas bus dislo
kuotas šių metų pabaigoje, 
kaip numatyta NATO pla
nuose.

Kaip tik dėl šių JAV veiks
mų Tarybų Sąjunga ir priė
mė J. Andropovo paskelbtus 
konkrečius, atitinkančius su
sidariusią situaciją nutari
mus, kuriais siekiama užtik
rinti TSRS ir kitų socialisti
nės sandraugos šalių saugu
mą. Jeigu JAV ir kitos 
NATO šalys, parodys, kad 
jos pasirengusios atkurti pa
dėtį, buvusią iki pradedant 
dislokuoti Europoje Ameri
kos vidutinio nuotolio rake
tas, pabrėžiama pareiškime, 
Tarybų Sąjunga taip pat bus 
pasirengusi tai padaryti. Ta
da — ir tai pažymi daugelis 
politinių stebėtojų
įsigaliotų ir anksčiau pateikti 
Tarybų Sąjungos pasiūlymai 
branduolinės ginkluotės apri
bojimo ir sumažinimo Euro
poje klausimais. ,

Vladas Burbulis

vėl

AEROUOSTAS ANT 
VANDENS

..Elša- 
jdomus

Honkongo žurnale 
vik“ išspausdintas 
skelbimas. Parduodamas tarp
tautinis aerouostas, kuri); ga
li būti atvilktas prie bet ku
rio pajūrio miesto. Kairja — 
4,2 milijardo dolerių, 
sumą įeina 4000 metrų 
klojantys 
mo takai, aerostoties paskatas, 
lėktuvų 
dirbtuvės.

šią 
lau- 

pakilimo-nusilleidi-

angarai re: onto 
valdymo cehtras 

Visa konstrukcija sveria 4.85 
Ant vandensmilijono tonų.

aerodromu laiko 10 tūkstan
čių cilindrinių plūdurų (kiek
vienas 11.5 metro aukščio ir 
7 metrų skersmens). Neft’ di
džiausios audros metu stati
nys siūbuos tik 1 centimetrą. 
Projektų parengė Japonijos 
laiv-ų statybos firmų asocia
cija.

Buvo galvojama, kad pir
masis tokį aerouostą Įsigys 
Osakos miestas. Tačiau Osa
kos valdžia galų gale pasi
rinko sausumos aėrodrotną.

NEREIKALINGAS
ALIARMAS

aviakompanijos
tik-

Pakistano 
lainerio 339 keleiviai iš 
lųjų nustėro, pamatę iš viršu
tinės lentynos žemyn sliuo
giančia metro ilgio gyvatę. 
Įgulai šiaip taip pavyko nu
raminti jau panikuojančius 
žmones, kol lėktuvas nusilei
do Maniloje. Čia sugauti
Ij buvo iškviesti gaisrini ikaij 
Keleiviams buvo gėda, 
paaiškėjo, kad gyvate 
rodė besanti nenuodinga, 
neša agentūra Frans preš.

rop-

fi es 
pasi
ūta-

fit4 ♦



PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 23, 1983 “LAISVE” 3-1AS PUSLAPIS

iaudies dainai.
iililai įai...

5i/ liaudies dainų dainuotoja Veronika Janulevičiute—Povilioniene 
kalbasi žurnalistas Vladas Motiejūnas

— Atsimenu tave, Veronika, 
dar Kapčiamiesčio mokinukę. 
Rasei eilėraščius... Ar jau ir tada 
dainos rūpėjo? Gal esi iŠ daini
ninkų giminės?

— Dainininke būti nė nesvajo
jau. Labiau traukė miškininkystė. 
Tiesa, klasėje dainuodavome 
daug, bet mokytojos mėgo su
saldintus ansambliukus, romantiš
kas daineles ir mus to paties mo
kė. O kaimiečių repertuaras bu
vo tikras mišinys. Skambėdavo 
Maironio tekstai, sklido savos 
kūrybos dainos apie nuskendusią 
mergaitę, kolūkio agronomą ir 
kitokios. Bet kai susėsdavome su 
mama pupelių aižyti, vilnų ke
denti ar plunksnų plėšyti, ji už
vesdavo ir „Gana, sesute", ir 
„Sakė mani šiokių". Miške ir tė
vas atsimindavo ,,Per žalias gi
rias". O senąjį Jarašių tik papra
šyk — ,,Dėduk, padainuok", — 
nesustos! Bet tos dainos man dar 
nebuvo labai artimos, atrodė ga
na keistos.

— Vadinas, reikėjo jas iš 
naujo sau atrasti?

— Tai atsitiko jau Universitete, 
kur 1964 metais pradėjau studi
juoti lietuvių kalbą. Patekau į 
chorą. Merginos po koncertų 
užtraukdavo autobuse ir kaimiš
kų dainų — kiekviena savo kraš
to Ėmėme rinktis visos jų pasi
mokyti. Susidomėjome sutartinė
mis — jų susiieškojome Zenono
Slaviūno knygoje. Išdrįsome pa
dainuoti netgi Auloje.

Mane draugai paragino: o jei 
pamėgintum dainuoti viena ir 
tarmiškai? Klausytojams patiko. 
Sakydavo, kad mano balsas la
bai liaudiškas, pors aš ir nežino
jau, ką tai reiškia. Paskui pagal 
studijų programą prasidėjo tau
tosakos rinkimo ekspedicijos... 
Tuo metu šitų dainų jau nebū
čiau įstengusi mesti.

— Iš kur tiek dainų išmokai? 
Iš rinkinių, antologijų? Ar ekspe
dicijose — tiesiai iš kaimo daini
ninkų lūpų?

— Daugiausia iš žmonių. Rin
kinyje daina jau tarsi negyva, ji 
taip nesužavi, nepatraukia, gai- 
dbs ne viską atspindi. Bendravi- 
mas su pačiu dainininku yra ge
riausia mokykla. Magnetofono 
nesinešioju. Dainą įsimenu. '

— Pažįsti daug „dainų kar 
lienių ir karalių". Kuo jie išsiski
ria iš kitų kaimo žmonių?f-

— Daina neatskiriama nuo as
menybės. Mikas Malkevičius — 
„Dėdė Mikas" arba neseniai mi
ręs Petras Zalanskas abu dzūkai 
nuo Merkio — neeiliniai, įdomūs 
žmonės, tad ir dainą interpretuo
ja labai talentingai. Koks pasa
kotojas, koks filosofas Zalanskas 
buvo! Ne visų ir pavardes afsi-
meni, bet dainuodama tarsi gyvą 
prieš akis matai — štai kad ir 
moteriškė nuo Adutiškio, kuri 
mane išmokė „Sauliulės"... Įspū
dinga žiūriškės Kristės Leikaus- 
kienės istorija. Šimtas nelaimių 
jos nesugniuždė. Rasdavo jėgų, 
atsispirdavo joms — ir visąlaik 
dainavo!

— O ar įmanoma kitam tokį 
dainavimą pakartoti?

— Kartais, vaikantis tariamo 
autentiškumo, mėginama imituo
ti, bet man tai atrodo dirbtina. 
Kodėl aš privalau atsikvėpti toje 
pačioje vietoje, kaip senutė, jei
gu oro man užtenka? Būtų ne
natūralu, jeigu mėginčiau dai
nuoti Skonės Bogušienės, Marės 
Navickienės ar Onos Jaūneikie- 
npt-ybalsu. ^Kupiškėnai, žiūriškiai, 
luokiškiai^ir scenoje dainuoja 
tarsi kaimo laukuose. Mano kar
ta — jau esame tarsi lliustrato- 
riai, bet vien „pademonstruoti" 
dainą — per maža. Turi justi ma
nierą, stilių, o svarbiausia — 
perteikti dvasią. Nemėgstu žo
džio „atlikėja". Gal dainuotoja? 
Seniau išgirsdavau nemažai prie
kaištų: savavališkai kaitalioji rit
mą, ilgini priebalsius, per mažai 
prasižioji ir t. t. Pamažu priprato. 
Daina mane pačią turi žavėti. 
Gražesniąsias net pataupau, ne
tąsau bet kur, nemėgstu zulinti 
per repeticijas. Patarimų nesibai
dau. Daug naudingo radau Do
nato Saukos ir Norberto Vėliaus 
knygose. O ir šiaip jau beveik 
kiekvieno mūsų saviraiškos šak
nys — kaimo kultūra.

— Vis dėlto — kas tas „liau
diškas balsas"? Ar išlavintas vo
kalas liaudies dainaY^enkia? Gal 
ji išvis ne scenai skirta?

— Tikriausiai to „liaudiško 
balso" ir nėra. Geras vokalas 
negali kenkti. Giedrei Kaukaitei 
ir Vaclovui Daunorui balso „pa
statymas" netrukdo išreikšti 
liaudies dainos dvasią, nes jie ją 
jaučia. Neliaudišku laikyčiau pas 
mus įsišaknijusį nudailintą mažų 
ansamblių dainavimą — tokį ne
natūralų. Liaudies dainoms per 
didelis jausmingumas nebūdin
gas — juk kaimo moterys nesi-

Veronika Janulevičiūtė-Povi/ionienė

griebia dainuodamos už širdies, 
aistrų nerodo! Mano mėgstama 
„Rūta žalioj", matyt, „užkoduo
ta" laukams. Scenoje jai nejau
ku. Beje, tikrame kaime liaudies 
dainas dainuoti man sunkiau 
nei kokiame užsienyje.

— Lietuvių liaudies dainų — 
tūkstančių tūkstančiai. Pagal ko
kį kriterijų jas atsirenki?- Ar yra 
mėgstamų? Ko gero, dzūkei 
mieliausios dzūkiškos?

— Kodėl viena daina ateina, 
kita nutolsta, — nežinau. Vieną 
čiumpu ir galiu rytoj pat dainuo
ti, o kita turi tarsi sulaukti savo 
valandos. Tik tada suvoki jos 
grožį. Štai dabar nėra man gra
žesnės už „Gali lauko stadalė- 
le", o „Pucinėli raudoniausias", 
jaučiu, dar auga. . „Rūta" „Sau- 
liulė" įsitvirtinusios visam laikui. 
„Karūnėlė" brangi jau vien dėl 
to, kad taip plačiai pasklido. Dzū- 

dainos artimos ir dėl to, kad
perimtos iš gyvų dainininkų, le
maičių intonacijos man sunkes
nės.

— Dabar diskotekų amžius. 
Yra jaunimo, kuris salfo, kad se
nosios dainos per daug monoto
niškos, gūdžios, panašios viena 
į kitą. Advokatauk folklorui. Ar 
galima jį „suatrakcinti"?

— Daugelis paprasčiausiai tų 
dainų nemoka. Pasiklausę — pa
keičia nuorhonę. Kitus yra atbal- 
džiusios prastos harmonizacijos. 
Labai džiaugiuos, kai dainuoda
ma įstengiu palenkti publiką, 
įrodyti, kad liaudies daina — 
graži, prasminga, kad ji — dide
lė vertybė. Nesu prieš gerą 
aranžavimą. Visa bėda, kad est
radiniai kolektyvai nusigriebė 
poprasčių dainelių. O juk" pasi
rinkti yra iŠ ko — ir smagių, tin
kamų eitynėms, ir pobūviams. 
Kaip įsitikinome, „gulbių" ir 
„ramunėlių" mados greit praei
na. Liaudies daina lieka.

— Sėkmingi buvo Tavo kūry
biniai vakarai Meno darbuotojų 
rūmuose, Teatro draugijoje, 
keliose mokyklose. Dainavai čia 
su aktore Dalia Krikščionaityte 
ir kalbininke Maryte Razmukaite. 
Kaip sugalvojote šios programos 
pavadinimą — „Poryk, dukra- 
la"?

— Pavadinimą paėmėme iš 
Zalansko dainos. Programos tiks
las — pagerbti liaudies daininin
kus, kurių jau netekome. Kelių 
moterų biografijų fragmentai, ku
riuos taip įtaigiai, susikaupusi, 
nesistengdama žiūrovų graudinti, 
skaito Dalia, tarsi sako: ir nelai
mėje žmogus išlieka gražus. 
Kiekviena turime savo dainų. La
bai padeda tai, kad tautosaką 
panašiai suprantame, dainuoda
mos jaučiame vidinį ryšį.

— Folklorinių ansamblių dabar 
yra nemaža. Bet ar jie nevieno-
deja? Ar ne per mažus reikalavi
mus sau kelia?

— Pajėgūs ansambliai — „Sa- 
dauja", „Ratilio" ir kiti — galė
tų būti skirtingesni. Karh daryti 
tą patį, ką jau kitas daro? Dau
guma vaidina vakaronę: scena
rijus šiaip taip sulipdytas, reži
sūra rupi — pasikumščiojimai, 
atsisėdimai ant scenos krašto... 
Ogi kiekvienas ansamblis galėtų 
imtis netyrinėtų dalykų, varyti 
savo vagą. Aš už temines prog
ramas: viena gali būti antikarinė, 
kita skirta rugiapjūtei, trečia — 
vieno dainininko dainoms ir pa

su savo vaikais.

R. Rakausko nuotrauka 

sakojimams. Medžiagos visiems 
užtektų su kaupu...

Neseniai išgirdau rimtą prie
kaištą: „Kartais daraisi profesio
nalė, galvoji, ne ką dainuoji, o 
kaip". Žinoma, svarbu ir tasai 
„kaip", bet mano tikslas — tasai 
„kas". Žmonės ploja ne man, o 
pačiai dainai. Gruzijoje didžiau
sias komplimentas man buvo 
žodžiai: „Kokios gražios lietuvių 
darnos!" Nesu scenai! gimusi, 
čia jaučiausi ir tebesijaučiu ne
jaukiai.

— Vis daugiau dainuoji lop
šinių, dainų vaikams. Tai dėl to, 
kad pati augini trejetą mažiukų?

— Saviškiams dainuoju daug, 
bet šeimos ansamblio kol kas 
nesukūrėme. Apie didelę prog
ramą vaikams galvoju rimtai. 
Mėgstu koncertuoti mokyklose. 
Liaudies daina vaikui gali būti 
pirmoji pakopa į meną, kaip ir 
pasaka.

— Taigi norėtum pabrėžti 
auklėjamąjį liaudies meno vaid
menį?

— Geras menas negali daryti 
blogos įtakos, smukdyti. Jis jau 
savaime auklėja žmogų, kelia jį. 
Liaudies daina šių dienų kultū
roje turi užimti deramą vietą — 
ne yien tik kaip egzotika, sce
ninis variantas. Ji gali lydėti kiek
vieną darbą, kiekvieną šventę.

— Jau keliolika metų dainuoji 
Liaudies muzikos teatro trupėje. 
Tavo balsas skamba iš plokštelių, 
girdėjome įrašus kino filmuose 
ir spektakliuose. Dainuoji Bro
niaus Kutavičiaus „Dzūkiškose 
variacijose". Pasiskyrusi tik liau
dies dainai, u‘r toliau žadi lik
ti tik jai ištikima?

— Be senoviškųjų — su ko
kiais romansais — į sceną bū
čiau ir nėjusi. Taigi ir toliau — 
tuo pačiu keliu. Bet negalima 
verstis vien senomis atsargomis. 
Jau jaučiu tam tikrą badą, noriu 
klausytis naujų įrašų, paskaityti 
etnografinės literatūros, pasėdė
ti tautosakos fonduose, o svar
biausia — pavažinėti po kaimus, 
pasirankioti dainų. Neišeina iš 
galvos didesnės programos: vie
na, jau minėtoji, būtų vaikams, 
kita — „Saulala riduolėla", dar 
kita — „Mano gimtinės dai 
nos"... Tegu žmonės išgirsta, te
gu pamato, kokių muzikos lobių 
kiekvienas Lietuvos kampas turi.

Pataria lenkų 
kunigams vengti 
politikos

Varšuva. — Kalėdų šven
čių proga išleistajame laiške 
Lenkijos primas kardinolas 
Jozef Glemp kreipėsi į kuni
gus, ragindamas juos nesi
kišti į politiką. Kardinolas 
kvietė prie tautinio susitaiki
nimo.

Pastaruoju metu Lenkijos 
kunigai ir bažnyčios yra ta
pusios uždraustosios darbi
ninkų unijos užtarėjais ir 
globėjais.

SKAITYKITE
IR REMKITE

“LAISVĘ”

^Kultūros dvigarsiai ALYTAUS PARKE

SPAUDOS MUZIEJUS
1982-ais metais A. Ruzgas 

ir A. Lukošiūnas “Kultūros 
barų” žurnale iškėlė mintį, 
kad laikas įsteigti Lietuvoje 
spaudos muziejų. Jie detališ- 
kai apibūdino tokio muzie
jaus įsteigimo tikslą, metodi
ką, apimtį. Pasirodo, kad ši 
mintis dabar plačiau aptaria
ma ir einama prie planavimo. 
“Kultūros barų” lapkričio 
mėn. numeryje Bronius Gen
zelis ir Pranas Juozapavičius 
reiškia savo mintis, koks 
tasai muziejus turėtų būti. 
Abiejų mintys panašios bet 
pabrėžiami skirtingi akcen
tai.

Genzelis siūlo spausdinių 
muziejų, o Juozapavičius — 
spaudos muziejų. Pirmas siū
lymas yra sukaupti visus 
periodinius ir neperiodinius 
spausdinius, įskaitant kny
gas, kiek tik jų turima pra
dedant spaudos atsiradimu 
Lietuvoje. Kaipo data nuro
domi 1522 metai, kuomet 
Vilniuje buvo atspausdinta 
“Mažoji kelionių knygelė”, o 
1619-ais metais Vievyje M. 
Smotrickis atspausdino “Sla
vų gramatiką”. Vilniuje įs
teigta spaustuvė, kurią tvar
kė P. Skorina, buvo pirma 
visoje dabartinėje Tarybų 
Sąjungos teritorijoje.

Juozapavičiaus siūlymas 
kielft kitoks — jis numato 
spaudos-spaustuvių muziejų, 
kuriame būtų saugomi eks
ponatai, rodantieji įvairius 
spausdinimo būdus, anksty
vą techniką, raidžių šriftus ir 
t. t.

Mums atrodo, kad šie du 
akcentavimai turi eiti ranka 
rankon ir taip pagaliau bus.
JAV LIETUVIŲ SPAUDA

Jei kuomet nors Lietuvoje 
bus įsteigtas spaudos-spaus- 
dinių muziejus, ten su laiku 
atsiras ir Amerikos lietuvių 
spausdinių skyrius. Nemažai 
JAV, Kanados, Argentinos 
ir kitų Amerikos kontinento 
lietuvių spausdinių jau su

Išaugo ir išgražėjo pastaraisiais metais Panevėžys. Nutiestos naujos plačios gatvės, 
pastatyta naujų gyvenamųjų mikrorajonų. Miesto centre įrengtas dirbtinis ežeras su 
sala.

Nuotraukoje: Panevėžio centras šiandien. M Baranausko nuotrauka

Gražią dovaną gavo Panevėžio rajono “Aušros” kolūkio žemdirbiai. Duris atvėrė 
nauji kultūros namai. Juosė yra jauki aktų ir sporto salės, biblioteka.

Nuotraukoje: Naujieji kolūkio kultūros namai. G. Svitojaus nuotrauka

kaupta Lietuvoje. Bet kol 
kas tas kultūrinis lobis yra 
prieinamas tik specialistams, 
mokslininkams-tyrinėtojams. 
Muziejų įsteigus, eksponatai, 
viename ar kitame pavidale 
(originalai, foto-kopijos, mik
rofilmai ir kt.) bus prieinami 
plačiajai publikai. Mums at
rodo, kad su laiku Lietuvoje 
turėtų būti sukaupta visų 
pakraipų, visų ideologijų 
spausdiniai. Mums atrodo, 
kad su laiku reakcinės ideo
logijos praras savo aktualu
mą, kad jos taps antikvarinio 
pobūdžio liudininkėmis. Mes 
suprantame,', kad tų ideologi
jų kultūrininkams dabar sun
ku prie tos minties priprasti, 
jiems sunku padėti jų spaus
dinius kaupti Lietuvoje, 
prieš kurios socialistinę san
tvarką jie atsineša su pagie
ža. Visgi, jie turėtų suprasti, 
kad iš istorinio taško žiūrint 
gimtasis kraštas yra vienin
telė tinkama, logiška ir saugi 
vieta visą tautos kultūrinį 
lobyną kaupti.
PRISIMENA MAŠIOTĄ

Gruodžio 19 d. buvo 
120-osios Prano Mašioto gi
mimo metinės. Jas plačiai 
paminėjo Lietuvos spauda. :

Mašiotas gimė 1863 metų 
gruodžio 19 dieną Šakių apyr 
linkėję. Jis buvo gabus 
moksleivis ir tėvai tikėjosi jo 
išėjimo į kunigus.:Bet Mašio
tas vėliau rašė:

“Juo arčiau galo buvaUj 
gimnazijoje, juo labiau mažė
jo mamos viltis išgirsti kada 
mane ‘gloriją’ giedant”.

Mašiotas, kaip žinia, tapo 
vienu žymiausių lietuvių vai
kų literatūros kūrėju, peda
gogu, mokslininku. Jis rašė 
labai daug, taip, kad dabar 
Lietuvoje jau baigtoje išleisti 
“Prano Mašioto bibliotekėlė
je rikiuojasi net 40 tomelių.

Mašiotas mirė 1940 metų 
rugsėjo 14 d. Kaune. Tarybi
nė Lietuvos valdžia jį palai
dojo kaip garbingą tėvynės 
sūnų. R. B.

Nuotraukoje: Ruduo Nemuno senvagėje — Dailidėje.
Juozo Žagunio nuotrauka

-Dažnas svečias, viešėda
mas Alytuje, Dariaus ir Gi
rėno gatve pasuko į miesto 
parką. Tai didelis kalvelių, 
Romelių, žalių Vejelių miško 
masyvas. Oras čia tyras ir 
lengvas, nebesigirdi automo
bilių ūžesio, nors aplinkui 
nusidriekusiose gatvėse gy
vas judėjimas.

Dešinėje gatvės pusėje lie
ka naujas stadionas, o prie
kyje sutyvuliuoja didelis 
tvenkinys. Tai Dailidė — 
Nemuno senvagė. Amžių bė
gyje daugelyje vietų Nemu
nas. susuko keistas kilpas, 
matyt, ieškojo artimiausio ir 
patogiausio kelio, keitė tėk
mės kryptį. Po vieno tokio 
upės vagos pasikeitimo ir at
sirado Dailidė — atitrūkusi 
Nemuno dalelė. Miško oši
mas, vandens vėsa, raizgūs 
takeliai, pakrantėse suole
liai — kiekvieną traukte 
traukia čia pailsėti, pasidai
ryti aplinkui.

Dailidę į dvi dalis dalija 
aukštas pylimas, nuo kurio 
įdomu pasidairyti po apylin
kę. ‘Aplinkui — miškais 
apaugę Nemuno slėniai. Eina 
į tolius tie miškai, tarytum 
laiptais kildami ir leisdamie
si.

Aukšto pylimo ir Nemuno 
sandūroje — Dainų slėnis su 
didele asfaltuota aikšte, es
trada. Jau keli dešimtmečiai 
alytiškiai čia rengia, įvairias 
dainų ir šokių masines šven

tęs, sporto varžybas. Kaska
domis kylantis pylimo šlai
tas — natūralus graikiškojo 
amfiteatro pakartojimas. 
Gausiems žiūrovams niekad 
nepritrūksta vietos, o didelė 
scena iš viršaus atrodo labai 
įspūdingai ir šventiškai.

Aukštyn prieš Nemuno 
srovę nuo Dainų slėnio — vėl 
miškingos pakrantės. Deši
nėje Nemuno pusėje — Su
dvajų miškai, kairėje — gar
susis Vidzgiris. Prasideda jis 
prie Radžiūnų piliakalnio ir 
didele pasaga išsiriečia pane- 
muniais, susijungdamas su 
smėlėtais Alytaus pušynais. 
Į kurią pusę nuo miesto 
beeisi, kurį miško takelį be
pasirinksi — vis Nemuną 
pasieksi, vėl į jį atsiremsi.

Vidzgiris — vienas iš pen
kiolikos botaninių respubli
kos draustinių, natūralus, 
pasižymintis vaizdingais Ne
muno slėnio gamtovaizdžiais 
Pietų Lietuvos miškas-par
kas. Jame aptiksime retų 
Lietuvos augalų — daugia
metę blizgę, paprastąją ge
benę, meškinį česnaką, tuš
čiavidurį rūtenį, dažinį pro- 
.žirnį, rausmenę didžiažiedę 
ir kitus. Skrobliai čia sudaro 
pačią didžiausią respublikoje 
koloniją. Labai vertingas 120 
metų amžiaus ąžuolynas, di
delis maumedynas.

Prieš keturis dešimtmečius 
Vidzgiris pergyveno vieną iš 
kraupiausių savo istorijoje 
tragediją. Šiame tyliame, ža- 
liaskariame miške fašistai 
sušaudė daugiau kaip 60 
tūkstančių taikių tarybinių 
žmonių. Šioms aukoms at
minti pastatytas paminklas.

Nepakenkė gražiajam Aly
taus parkui labai išaugęs 
miestas. Jis išliko nepalies
tas. Parkas stropiai saugo
mas ir prižiūrimas miesto 
Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto.

Stanislovas Pleskus

Kritikuoja NASA
Houston. — Čia įvykusioje 

spaudos konferencijoje, ku
rioje dalyvavo visi šeši erd
vėlaivio Columbia astronau
tai, vokietis fizikas Ulf Mer- 
bold pareiškė, kad jis paten-) 
kintas pasiektais rezultatais^ 
Tačiau jis kritikavo NASA, 
kad ji per mažai leido euro
piečiams pasinaudoti moksli
ne laboratorija, kuri faktinai 
jų buvo finansuota.

Jis įspėjo amerikiečius, 
kad Europos politikieriai 
ateityje negalės organizuoti 
bendradarbiavimo, jei toliau 
taip bus. Vokietis ragino, 
kad JAV kartu su Europos 
Erdvės Agentūra padarytų 
sutartį sukonstruoti Erdvės 
stotį. Bet tuo atveju, jis 
sakė, jei Europa prisidės 25 
proc., jai turi būti tiek pro
centų skirta stoties naudoji
me.

Athens. — Graikijos ir 
Bulgarijos premjerai išleido 
kvietimą į JAV ir TSRS 
sustabdyti branduolinių 
ginklų dislokavimą opoje 
ir sugrįžti prie derybų stalo. 
Jiedu šaukia ekspertų suva
žiavimą pasirengti pasitari
mams dėl Balkanų šalių pa
skelbimo laisva zona nuo 
branduolinių ginklų.
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Daug 
pamatėme...

Rumšiškės, ką besakysi, tądien nebuvo svetingos. Nuo 
pat ryto tėškė šaltokas lietus, tiesa, kartkartėm pristoda
mas, bet net nežadėdamas vaiskaus rugsėįiško reginio, 
kai, anot Maironio, voratinkliai draikos be vėjo. Nebuvo 
ir gausybės šurmuliuojančių lankytojų — vasaros sekma
dienį neatsistebėtum, ii kur jų čia tiek priplūdo. Nebu
vo ir P. Mataičio trupės spektaklio, kurio taip tikėjosi 
ekskursantai — tautiečių grupė Iš JAV, „Tėviškės“ drau
gijos kvietimu viešėjusi Tarybų Lietuvoje. Liaudies bui
ties muziejaus teatras jau buvo atsisveikinęs su žiūrovais 
iki kito sezono Ir palikęs svečių paguodai tik savo spek
taklių plokšteles.

Bet Rumšiškės yra Rumšiškės. Kad Ir basliais, kaip sa
koma, lytų — kelionė nuo žemų dzūkų pirkaičių per Vi
durio Lietuvos viensėdžius, rėžinį Aukštaitijos kaimelį, 
per sūduvių sodybas raudonais stiegiu stogais, per akme
ninių tvorų Žemaitiją iki pat senųjų smuklių — neatbos- 
ta, neprailgsta, o dažniausiai net užsitęsia. Kaip neužsi
tęs, kai net jaunos kojos neskuba aplėkti visą didžiulę 
muziejaus teritoriją, o neretai įstringa jau artimiausiose 
šlaudastogėse. Ką besakyt apie vyresniuosius, kurių, re
gis, šitoj pirkelėj augte, per tokį langelį pasaulin žiūrėta, 
savo rankom spaustas Štai šitoks arklas, va taip nuslidin
tas spragilo kotas...

Neskubom ėjo per senąsias sodybas ir užjūrio ekskur
santai. Klek trobų viduj užtrukdami, prie šulinio svirties, 
klojimo, prie smaigių apyniams pastoviniuodami, sprag
sėdami fotoaparatais — j’ei ne tas autobusas, vežąs juos 
per muziejaus ekspoziciją ir įsirėžęs senojo kaimo pei- 
zažan, nuotraukose liktų jų vaikystės, jų jaunumės dienų 
Lietuva. O tokios, šlaudastogės, egzotiškos, kitur nepa
matysi: Šoktels autobusas ant kalniuko, nusileis per nau
jąjį Rumšiškių kaimą, įsuks j greitkelj, ir pro autobuso 
langą lėks naujos Lietuvos vaizdai. Visa savo rudeniška 
grožybe besipuikuojantys sodai prie baltamūrių gyven
viečių, platūs lietaus atgaivinti arimai, vaikai su sviedi
niu mokyklos kieme, nenutrūkstantis mašinų srautas toj 
pačioj autostradoj...

Dešimties dienų viešnagės programa besidomintiems 
leido patirti naujos, socializmo keliu Žengiančio^ Lietu
vos gyvenimą, darbus, perprasti jos santykį su šimtme
čiais kauptomis kultūros vertybėmis, susitikti su jos žmo
nėmis, toli garsinančiais šj kraštą savo darbais, mokslu, 
menu. Apvažinėtas, apvaikštinėtas Vilnius, apžiūrėta ži
los, bet nuostabiai gyvybingos ir gražios senamiesčio 
gatvelės, naujų rajonų lankas, būta sostinės muziejuose, 
parodų salėse, teatruose, Universiteto nesenstančiuose rū
muose, kur mokosi beveik devyni tūkstančiai studentų; 
ne vienas tautietis, juose pabuvojęs, teiravos! — ar ne
galėtų kiek laiko čia pasilavinti ir jo vaikai!

Aplankytas Kaunas, kur tokia pažįstama ir kartu neat
pažįstamai išgražėjusi Laisvės alėja, turtingi muziejai, 
Čiurlionis. Susitikta su giminėmis, bičiuliais, su jų moky
tais valkais ir anūkais susipažinta.

Buvo ir Trakai, ir Druskininkai — su Čiurlionio muzika 
jo gimtojoj pastogėj, su iš arti apžiūrėtais moderniais 
„Lietuvos“ sanatorijos ikorpusals ir gydyklom, su Ratny
čėle, panemunės pušypais, su miško muziejumi „Girios 
aidas“, kurį ne vienas tautietis vadino „tiesiog stebuk
lu". ..

Neprailgo, oi kaip neprailgo diena Anykščiuose. Švel
nus rūko kaspinas ant Šventosios slėnių, „kalnai ant kal
nų, o ant tų kalnų kalnai Ir maži kalneliai'’, pasak Ba
ranausko, Anykščių šilelis, jau besidažantis rudenio spal
vom, brangios kiekvieno mūsų širdžiai literatūrinės vie
tos, dar šio krašto naujagimis — Arklio muziejus — ne- 
išvardinsi viso, kas prabėgo tądien pro akis. Bruknieno
jo šakelė Iš Anykščių šilelio, per rankas einantis kazlė
kas nuo „piemenų tako" — vargu, ar nukeliavo į užjū- 
rj šitie „suvenyrai". Bet ar pamirš kuris nors iš apsilan
kiusiųjų rūpestingai saugomą, giesmių giesmės lietuviškai 
gamtai autoriaus A. Baranausko klėtelę, A. Vienuolio- 
Zukausko muziejaus tylą, tebesaugančią rašytojo žings
nius, Jono Biliūno gimtuosius namus Niūronyse, kelią, 
vedantį j Puntuką ar taurų Liūdiškių piliakalnio grožį?

— Mes daug pamatėme, daug patyrėme, turėjome 
daug susitikimų, pasimatymų, susipažinimų, pabuvojome 
Druskininkuose, Kaune, Rumšiškėse, Trakuose, Anykščiuo
se, matėme daug naujų pastatų, daug restauruotų seno
vės vertybių. Visa tai buvo mums malonu. Didžiausią 
jspūdį visiems darė Lietuvos žmonės. Jaudinantis jų nuo
širdumas, tarpusavio santykiai. Tikiuosi, kad ši kelionė 
nebus paskutinė, kad sulauksime jų ir daugiau. Ačiū už 
šitą, — atsisveikinime su „Tėviškės draugija" visų Tary
bų Lietuvoje viešėjusių tautiečių vardu kalbėjo grupės 
vadovas L L. Mockūnas. Dešimt dienų Tarybų Lietuvoje 
praleidę tautiečiai iš JAV A. T. Antanaitis, V. K. Keler
tienė, J. J. Šmulkštys, M. Stankūnienė, D. SruogaHė-Bylie- 
nė, J. Pivoriūnas, A. Tonkūnas, S. Stasienė, A. M. Aistie- 
nė, V. Pauperas, A. Kezys, L L. Mockūnas, E. A. Saka- 
dolsklenė, R. ir J. S put g lai, R. S. Kaminskaitė, N. O. Re- 
meikytė, E. Kraučiūnlenė, K. Martinkus, K. Jazbutis atsis
veikino su gimtine, kas — su tėvų žeme, plačiai atvėru
sia svečiams savo gyvenimo panoramą, pažėrusia savo 
rudeniško grožio spalvų.

SIGITA VAITIEKUTE, 
JULIJA MUSJNSKIENfi

Viešnagės Tarybų Lietuvoje metu tautiečiai iš JAV susipa

žino su Vilniumi. Kaunu, restauruotais jų senamiesčiais, muzie

jais, matė naujuosius šių miestų rajonus, lankėsi Rumšiškėse,

Trakuose, Anykščiuose, turėjo progą susitikti su Tarybų Lie

tuvos kultūros, mokslo ir meno veikėjais. V. Kapočiaus nuot

raukose — keletas viešnagės akimirkų.

1. Susitik nias su savait
raščio „Literatūra ir me
nas" redakcijos kolektyvu. 
Iš dešinės: $več:ai iš JAV 
A. 1. Antanaitis, V. Pau- 
pc as ir A. Kezys, savait
raščio redkolegijos narys 
dailininkas S. Jusionis, re- ’ 
dekcijos atsak ngas's sek
retorius A. Pabijūnas.
2. V. K. Kelertienė Tary
bų Lietuvoje viešėjo jau 
nebe pirmą kartą
3. Cikagietė dailininkė M. 
Stankūnienė ir Lietuvos 
TSR dailės muziejaus di
rektorius R. Budrys. .

4. Svečiai iš JAV J. Pivo
riūnas (priekyje kairėje), 
J. Spurgis, J. J. Šmulkštys, 
R. Spurgienė, V. Paupe
ras (visi antroje eilėje iš 
kairės) Vilniaus senamies
tyje.
5. Tautiečių grupės, viešė
jusios Tarybų Lietuvoje, 
vadovas L. Mockūnas kal
basi su rašytoju V. Bub
niu.
6. Tautiečiai (iš kairės) A. 
Tonkūnas, K. Martinkus, K. 
Jazbutis, S. Stasienė, R. 
Spurgienė klausosi A. Ea- 
ranausko ir A. Žukausko-

Vienuolio memorialinio 
muziejaus direktorės T. 
AAikeliūnaitės (pirmoji de
šinėje) pasakojimo apie 
lietuvių literatūros klasiką 
Joną Biliūną prie rašytojo 
gimtosios sodybos Niūro
nyse.
7. Pažintis su Vilniaus V. 
Kapsuko universitetu. Iš 
deširiėsr'u M. Stankūnienė, 
S. Stasicn^ A. Tonkūnas, 
A. Kezys.f

8.
A.

A. Tonkūnas (iŠ kairės), 
M. A/stienė, J. Pivoriū

nas Kaune.
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KOMENTARAI

Vienas keliautojas amerikiečių 
namuose pamalęs pretenzingo ra
šytojo tome'l, 16 smalsumo pasi
teiravo, ar knygos savininkai ją 
perskaitę. Atsakymai huvo vieno
di ir keisti: „Taip, bet neasmeniš- 
kai". Nesupratęs, kaip galima kny
gą skaityti „neasmenlškal", pa
prašė paaiškinti. Atsakymas buvęs 
ne mažiau keistas: „.. .daugelis 
žmonių čia perskaito vien recen
zijas. To jiems pilnai pakanka, 
kad galėtų nuslėpti pokalbyje sa- 
vo nealglHnlmą".

Cikadoje leidžiamas „Draugas**, 
pap?-Aojęs šią Istoriją, pažymi, 
kac. ir mūsų Išeiviai yra pasisa
vinę šj „amerikiečių kultūros 
bruožą"...

Tuo galima paaiškinti, kodėl 
kartais vertingesnė išeivių knyga 
ar net literatūros klasiko raštai, 
nesulaukę palankesnės recenzljos- 
laklamoa. dešimtmečiais dulksta

r ■

lentynose, o menkavertis leidinė
lis kitąkart įsiūlomas „neakivaiz
dini" knygų skaitymo metodą 
praktikuojančiam Išeiviui.

Be abejo, Tarybų Lietuvoje Iš
leista knyga tokių literatūros ,,ŽL 
novų", besivadovaujančių tik re
cenzijomis yra savaip p.ilmama. 
Išeivijos kritikams, atšipinusiems 
dantis j savą menkėjančią litera
tūrinę produkciją Ir atsižvelgian
tiems j nemažos išeivijos dalies 
domėjimąsi dabartine Lleluva Ir 
jos kultūra, tenka vis dažniau su
sidurti su Tarybų Lietuvos rašyto
jų kūryba. Tačiau... labai dažnai 
tomis recenzijomis lik bandoma 
pridengti Išeivių literatūros men 
kaverliškumą Ir kartu formuoti 
srovlškai pageidaujamą politinį 
toną. Išeiviui, norinčiam pajusti 
„dvasini klimatą Lietuvoje", re 
cenzlnlu būdu Hal8olamaB iškral 
pytas „velksniškas" acetatinių

procesų supratimas; „veiksniai" 
pr, pažįsta Irk tokią lltcralū’lnę 
anaiizę, kuri piasminga jų nusi
statymų apibrėžta „pažintine pras
me'’. Sis bruožas, anot klerikalų. 
Išskirtinis, „ryškiai nudažąs Išeivi
jos Krn.ką".

Šiuo atžvilgiu ne išimtis Ir pla- 
člau išeivijoje diskutuojama R. 
S|lba|or|o knyga „Žodžiai Ir pras
mė. Literatūra šiandien Lietuvo
je’*, kurioje straipsnių koliažas 
„visapusiškai leprezenluojąs kūry
binius poslinkius L etuvoje"... be 
J. Avyžiaus Ir kitų žymių prozi
ninkų Ir poetų kūrybos aptarimo. 
Iš vlsolper ke'lollka melų R. Sll- 
bajorio J pagarsint iiuse straipsn uo- 
se apie/literatūrą Tarybų Lietuvo
je paėlpendflme išsamesnės, giles
nės Ir svarbiausiu objektyvesnės’ 
.1. Baltušio, E. Miežeialčio. A. Ble- < 
llausko, V. Bubnio ir kllcj jžymlų 
lietuviško žodžio meistrų knygų

analizės. Pagal vien autoriui žino
mą atrankos principą sudaryta 
knyga atskleidė, anot L. Mockūno, 
„nešiną poleminiu botagu" kritiką, 
kuris ..sumitrkdoi aptariamą auto
rių". ir ne bet kaip, o — „tech
nišku nokautu".

V. A. Jonynas stebisi, jog loji 
pretenzinga knyga „anaiptol ne. 
sutelkia visapusiško krašte kuria
mos raštijos vaizdo. Sakytumėm, 
apmaudu".

T esą sakant, pastarajam vargu 
ar reikėtų per daug apmaudauti: 
knyga Juk atitinka... recenzento 
požiūrį j Tatyhų Lietuvą — mė
ginama skaitytoją atgrasyti nuo 
tarybinės lietusių literatūros Ir 
tiek.

Bet ai lai pavyks? Kokios eks
travagantiškos būtų recenzijos, 
ko jos būtų vertos, ne vienas 
skaitytojas pradeda suprasti, kad 
esmė ne recenzentų tendencingo
se pastangose vienus nužeminti, 
kitus Išaukštinti. „Neasmeniškal 
knygą perskaičius", kūrybos • su
prasti juk nejmanoma. Lygiai kaip 
ir tų socialinių permainų, kurios 
[vyko naujojoje Lietuvoje.

ALGIRDAS KAVALIAUSKAS

Iš požeminių arterijų
Nauja vandenvietė, pradėjusi veikti 

Druskininkuose, pagerino kurorto aprūpi
nimą geriamu vandeniu. Papildomi van
dens tiekimo pajėgumai pastaruoju metu 
taip pat atiduoti naudoti Kuršėnuose, Ma
žeikiuose, Panevėžyje, Utenoje.

Dabar respublikos gyventojai per parą 
sunaudoja apie tris ketvirtadalius milijono 
kubinių metrų aukštoj kokybės požeminio 
vandens. Tačiau išsenka ir jo „aruodai". 

įGerai tai suprasdami, komunalinio ūkio 
darbuotojai kartu su mokslininkais ieško 
būdų jiems pagausinti. Tauragėje, pavyz
džiui, kur molingos žemės, galingi siurb
liai per specialius gręžinius „jšvirkŠČia" 
Jūros upės vandenį į požeminius klodus. 
Praėjęs natūralius žemės filtrus, tapęs 
skaidresnis, praturtėjęs mineralinėmis drus
komis ir atvėsęs požemių „šaldytuvuose", 
vanduo patenka į vandentiekio linijas. 
Miestas pagal poreikius papildomai gali 
gauti iki 20 tūkstančių kubinių metrų Van
dens.

O Štai Klaipėdoje apsieinama be „injek
cijų". čia Minijos vanduo persiurbiamas į 
upės terasoje iškastus specialius baseinus, 
iš kurių pats, prasiskverbęs pro gruntą,

papildo požemio gelmes. Panašus komp
leksas veikia ir Kaune. Jų statyba atsiėjo 
brangokai, bet tai, kaip paskaičiavo ek<£ 
nomistai, maždaug trigubai pigiau negii 
imti vandenį iš tolimų vandenviečių. Juk 
vien magistralinių tinklų kilometras kainuo* 
ja apie 10 tūkstančių rublių.

Gydymo įstaigos kaime
Plungės rajono Varduvos kolūkio ženfy 

dirbiai gavo gražią dovaną: Čia duris ai* 
vėrė nauja kaimo ambulatorija. Ji pastafy* 
fa ir visi įrengimai nupirkli iŠ ūkio lėšų.

Naujuosiuose sveikatingumo namuose 
įrengti akušerinis, fizioferapinis, procedū
rinis, vaikų gydymo kabinetai, vaistinė, bu
tai medicinos personalui. Per pamainą čia 
galės apsilankyti šimtas pacientų.

—- 5j penkmetį galima pavadinti naujų 
medicinos įstaigų rajone statybų penkme
čiu, — pasakė Eltos korespondentui Plun
gės centrinės ligoninės variausiojo gydya 
tojo pavaduotoja Genovaitė Silkauskienė. 
—- Nauja ambulatorija pastatyta Alsėdžių 
kolūkyje, tokie pat sveikatingumo namai 
jau kyla Platelių kolūkyje, o ateinančiais 
metais jų statyba prasidės ir Tverų kolūky
je.
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I apsfęsis

. Andru-mirties sukaktį,
dirbęs „Vilniuje^ admini- 
kviečiamas ir f< 
būti redaktorių i, ragma- 

o — ne- 
raštininko

Rojus AAue-a savo prisiminimų knygdje 
„žvilgsnis į praeit/’ papasakojo, ka'p Pbl- 
merio reakci.os metais buvo policijos Už
pulta „Laisvės" redakcija: J

„1920 metų pradžioje laikraščio redakci
joje dirbo keturi asmenys: vyriausiasis 
dakforius V. Paukštys, R. židžiūnas ir 
seniai iŠ Kl:vlendo atvykęs Jurgis Ja 
Sakalas. Redakcijai reikėjo paramos iii
lies. V Paukštys prašė, kad aš padėčiau. 
Sutikau: dalj laiko di'bau redakcijoje da
lį spaustuvėje."

Kaip tik tada ir užgriuvo 
dakciją ir leidyklą federalines
agentai. Apie tai redakcija buvo iŠ 
gerų draugų perspėta:

„Dabar neatsimenu, ar V. Paukšt 
išėjo iš redakcijos, norėdamas pasi: 
ar tai atsitiko iš netyčių. Užtenka, 
redakcijoje nebuvo. Korektorius J.Į 
taip pat kažkur dingo. O gerasis t 
J. Jakas-Sakalas, prieš išeidamas išį 
cijos, mums tiesiog pasakė:

— Bėgu ir čia daugiau nebegrj 
Pasitraukti J. Jakas turėjo rimtą 

♦j. Jis buvo sliakerls, per karą 
nuo kariuomenės . į

Minint J. Jako 
Ils rašė, jog Šis 
stratorium, buvo 
Iridi laikraštyje,
mas daugiau rašyti, tačiau nesuti 
galėjo priprasti prie greito lak 
darbo. Į

J. Jako, buvus:o „Laisvės" ir 
darbuotojo, kūrybinis nelikimas! 
sus. Tačiau B. Pranskus,'“jam šiek 
giau paskyręs vietos savo knygoje „Prole
tarinė lietuvių literatūra", gal y 
„užbaigia" J. Jako kūrybinę bio 
1916 metų beveik liovėsi spaų 
kūrinius". Su J. Marazienės, k 
su Čikagoje gyvenančia J. Ja 
bertina, pagalba pavyko šiek, 
šio literato kūrybos publikacijų. Pasirodo, 
jis ypač aktyviai bendradarbiavo pažan
giuose laiKraščiuose apie 1923—1925 m., 
o daugiausia jo to meto vaizdelių ir apsa
kymų išspausdinta parašytų

nėra gau
bėk dau-

per ankjtl 
grafiję: „po 
sdinęj savo 

ri bendrauja
10 našle Al- 
fiek surinkti

Kalifornijoje

(„Senbernių rodoš”, „Metinė išpažintis“, 
„Neregys muzikantas" ir Tas J. Jako 
literatūrinis suaktyvėjimas, aįtyt, buvo su
sijęs su bendradarbiavim .Vilnyje", su 
veikla Lietuvių meno sqju^goje, kur ėjo ir 
pirmininko pareigas.

J. Jaką literatūroje labiausiai primena 
pluoštas eilėraščių, išspausdintų išeivių jau
nų proletarinių rašytojų „Atžalų" almana
che (1921). B. Pranskus, skyręs jiems įver
tinti šiek tiek daugiau vietos, patvirtina, 
kad esama eilėraščių, „pasižyminčių 
bloga eiliavimo techniką ir 
ka", kad juose yra pasiekęs

I ne- 
yrine nuotai- 
didesnių lai

mėjimų, negu apsakymuose ir vaizdeliuo
se. Beje, įdomu, jog ne vienas jo apsaky
mas turi nemažų originalių eiliuotų įtarpų 
(pvz.: „Vargdienis bedarbis", „Senbernių 
rodos" ir kt.). J. Jako kūrinių temos: Lie
tuvos kaimo varguomenės gyvenimas, ne- 

kvietimas į 
emigraci- 

sąmonėjimas,

Jurgls Jakaa-Sakalas.
P. Mockapeklo nuotr.

apykanta caro priespaudai, 
revoliucinę kovą, meilė knygai, 
ja, darbo žmonių klasinis 
Amerikos gyvenimo įspūdžiai, , .

A. Jakienė, prisimindama vyrą „Vilnies" 
50-mečio knygoje, rašė, kad jis pirmąjį 
eilėraštį parašė 1910 m., pabėgęs iŠ caro 
kalėjimo. „Vilnis" 1923 m. yra išspausdi
nusi J. Jako poetinį vaizdelį „'Atlėkė jis su 
nakties vėju", kuris pasirašytas — ,,1906. 
04.04, Skriaudžiai". Ir nurodyta — „Iš ma
no užrašų". Bet atrodo, kad, nurodydamas 
vietą ir tikslią datą, jis fiksavo, matyt, ne 
parašymą, o temos gimimą, vaizduojamo 
įvykio laiką.

Taigi J. Jakas pradėjo rašyti dar Lietuvo
je, tik paskelbė savo kūrinius socialistinėje 
JAV spaudoje. Pirmus savo rašinius jis pa
sirašė J. Sakalu. Kūrinius ir korespondenci
jas pasirašinėjo: J. Sakalas, Juris Sakalas. 
Tačiau gimė Jurgiu Jankausku, o suameri- 
koninta jo pavardės forma — Jenkins,

J. Jankauskas gimė dab. Prienų rajono 
Skriaudžių kaime. Deja, gimimo datos tiks
liai niekas ' nenu’odo: žmona pažymi, jog 
jis gimė 1890 m., nekrologuose buvo nu
rodoma — 1890 ar 1891 m., o minėtame 
savo vaizdelyje, pažymėtame 1906 m. da
ta, j'i rašo: „Man jau buvo sukakę penkfo-

lika metų ir buvau aukštas, išbėgęs kaip 
žilvitis". Laimei, kitų biografinių žinių ne
stokoja. Iš tų pačių Skriaudžių ir jų apylin
kių yra kilę dar du žinomi pažangios Iš
eivijos kultūrininkai: Pranas Mockapetris ir 
Kazys Genys. Jie buvo artimi draugai. Pir
masis, laiškais man šiek tiek priminė J. Ja
ko gyvenimą, o K. Genys išspausdino pla
čius prisiminimus „Laisvėje".

K. Genys buvo Jurgio kaimynas, gyve
nęs vos už pusvarsčio, ir geras draugas. J. 
Jankausko sodyba ir 10 margų ūkis buvo 
prie miško, į tad abu drauge ganydavo gy
vulius. Jurgis pradėjo skaityti pažangią 
spaudą, po to ir rašinėti į ją. Neilgai mo
kyklą telankė (mokėsi Veiveriuose), bet 
lavinosi pats, skaitė. Besimokydamas ir pra
dėjo rašyti korespondencijas — į „Lietuvos 
Žinias" ir „Lietuvos ūkininką". Tuomet ir 
atsirado J. Sakalo slapyvardis. Ypač dide
lį sujudimą sukėlė korespondencija apie 
blogus vietos kunigų darbus. »

J. Jankauskas įsijungė į „Jaunimo ratelį", 
kur buvo skatinama skaityti, platinti litera
tūrą. Atžagareiviams nepatiko pažangaus 
jaunimo veikla, tad porevoliucinės reakci
jos metais būrys Skriaudžių jaunuolių bu
vo įs-kųsfa. Žandarai tarp veikliausių areš
tavo ir j. Jankauską, visi atsidūrė „Kalvari
jos kalėjime 
mėnesių, ne
jų persekiot
žmonos rasi

. K. Genys rašo, jog po kelių 
^adę įkalčių, visus paleido, bet 

nepaliovė. Kitur minima (pvz., 
nyje), jog J. Jankauskas iš ka

lėjimo pabėgęs. Iš kalėjimo išėjęs, jis pa-

rašė savo pirmąjį eilėraštį „Draugams", 
kur kvietė kilti j kovą prieš carinę pries
paudą, už laisvę. 1927 m. „Vilnyje" Iš
spausdino vaizdelį „Pirmąją gegužės kalė
jime (Iš mano atsiminimų)".

Gyvenimą kita kryptimi pasuko iš JAV, 
berods, sesers atsiųsta laivakortė. Atvyko 
j Ramfordą (Rumford, Maine), kelerius me
tus ten pagyvenęs, persikėlė į Skrantoną, 
kur dirbo banko agentu.

Atrodo, jog J. Jako būta neramios sielos 
žmogaus, ieškančio laimės įvairiose vieto
se. Bet netrukus, jau 1924 m,, jis galutinai 
apsistojo Čikagoje ir pasinėrė j meno vei
kimą. K. Genys prisimena, jog Jurgis jau
nystėje mėgo dainuoti. Skrantone jis orga
nizavo sceninį gyvenimą, režisavo, vaidino, 
pats rašė (1915.03.24 buvo suvaidintas jo 
parašytas linksmas veikaliukas „Sidlavos 
ubagai"), ir, žinoma, dainavo, buvo cho
ristas. O Čikagoje iškilo į pirmaeilius so
listus, buvo daugelio pagrindinių vaidme
nų atlikėjas operetėse. 1925 m. buvo Iš
rinktas Lietuvių meno sąjungos phynininku. 
Daug vaidino gastrolėse. Vedė tokią pat 
aktyvią saviveiklininkę, aktorę ir daininin
kę našlę Albertiną Meiluvienę.

Duoną pelnėsi, dirbdamas restoranuose, 
mėgino net pats imtis šio biznio. Dar 
Skrantone, būdamas vaikščiojančiu agentu, 
priprato užsukti j saliūnus. Žmona, siekda- 

. ma atitolinti nuo pagundų, sumanė įkurdin
ti J., Jaką ūkyje: pati dirbo Čikagoje, o 
atvykdavo tik savaitgaliais pas vyrą į 80 
akrų fermą La Porte, lidijanos valstijoje, 
kur gyveno, beje, ir daugiau žinomų pa
žangių kultūrininkų. Tą ūkį J. Jokės vaiz
džiai ir pakiliai aprašė 1949 m. viename 
laiške žinomam gydytojui A. Greičiūnui, 
kviesdamas šį aplankyti jo gražų mišką. 
Deja, pašlijusios sveikatos neišgelbėjo nei 
puiki gamtos aplinka, nei fizinis darbas; 
mirė jis 1951 m. kovo 26 d. Kad tai būta 
pirmaeilio veikėjo ir labai -populiaraus 
žmogaus, rodė memoHaliniai V. Andrulio, 
R. Mizaros straipsniai, L. Prūseikos ir L 
Joniko atsisveikinimo kalbos. Palaidotas 
Čikagoje, Tautinėse kapinėse.

J. Jako-Sakalo pėdsakai darbininkų išei
vijos kultūriniame ir meniniame gyvenime 
— ryškūs, saviti, kaip matyti, galėjo būti ir 
dar gilesni.

VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

DARBININKAS - ĮMONĖS 
ŠEIMININKAS

Vytautas ĮLšinskas:

XIV — XVIII a. radiniai Vilniuje
P" aėjus ą vasarą vilniečiai f kriaušiai

mare archeologus, kasinėjmičius tarp K. 
G.edr.o ir J. Paleckio gatvių. $:oje vie
šo,e numatyta statyti Mokslines techninės 
informacijos ir techn nės 'ekonominės ana
lizes mokslinio tyrimo inititutą (projekto 
auto-e — architektė N. Buč'ūte). PKI ar- 
cheolcg.nių-geo’ogin ų tyrimų grupė at
lieka iss’amius archeologm us tyrimus. Ka
riavę jau užbaigtas p rmasis jų etapas 
žada daug naujos ir įdomios medžiagos, 
pap ašėme. kad su ja supažind ntų tyrimų
vadovas, Paminklų konservavimo instituto 
vyresnys s' archeologas Vyiautas Ušinskas.

— Kasinėti pradėjome 
keturi archeoiogai ir kel 
sąrą mums talkininkavo! 
deniai, 
vyksta) čia praktiką atlieka dvylika stafy 
bos technikumo studentų, 
paskaitų d.rba un versi 
istorikai 
s 
rcsus: 
Gediminas Vaitkevičius 
gandas Juodgalv s, kurj 
te Vladimiras ‘Grišinai 
iiaus tyrinėtojas. Mane 
n aus formavimasis, 
cijos, ryš'ai reikšmė.

Kasinėjimų plotas — 
tu iširta apie 1400 m2. Rasta 
laikotarpio gyveny>etė^ pėdsakų: gremž
tukas retušuotos titnado skeltės, 
los, titnaginis peilis ir 

Kultūriniame sluoksn
1.8—2.1 metro, vietomis iki 7 metrų) ap
tikta įvairių amžių keramikos. Labai gau
si gotikinės keramikos 
viausia XIV a.

gegužės mėnesį: 
ur. technikai. Va- 

moksleivia', sfu- 
Siuo metu (kasinejima dar teb'i-

savo noru po 
lėto studentai — 

ir biologai. Archeologai pasi
ritę darbą pagal sa o mokslinas inte- 

Kęstutis Katalynas tyrinėja koklius, 
— keramiką. Vy- 
šiuo metu pakei- 
— akmens am- 
patį domina Vil- 

miėsto pirminės funk-

3400 m2, Šiuo me- 
mezolito

nuoska-
kt. 

yje storis

kolekcija. Anksty-’ 
viausia XIV a. sluoksnyje — panaši į 
piliakalniuose randami XII—XIII a.* kera
miką, pagamintą iš molio su stambiagrū-

dėms priemaišomis. Jinai dėl neaukštos 
degimo temperatūros yra nepatvari. Or
namentas ku'.lus — banguotos linijos, taš
kučiai, įkartėlės. XIV a. keramika 
nės kokybės, stipresnė, įdomi 
fa. Jos ornamentas irgi saniūr 
virčius visai neornamentuotas, 
a. pasirodo juodoji keram:ka 
ąsočiai), plonasienė, glotniu 
O XVI—XVII a. sluoksnyje i 
įvairių indų — lėkščių, ąsočių, 
taupyklių, arbatinis 
Jina' buvo atgabenta 
no srities, Olandijos, 
minimui sk rfa ir stalo 

Kita didele radinių 
XVIII a.\oklia: (apie 
fragmentų]: koki i ai t karūnėlės, 
lindriniai, kokliai su bu tinėmis ir alegori
nėmis scenomis. Panašių koklių rasta, ka
sinėjant Žemutinę p'lį. Tai leidžia pada
ryti hipotetinę 4—5 krosnių rekonstrukci
ją. Iš kitų radinių verta paminėti pusšim
tį monetų, ne mažiau sidabrinių smeigtu
kų, bronzinius 

Siame sklype, 
atkasti keturių gotikinių gyve 
rūsiai. Visi namai (XIV—XV 
fasadais pasukti į gatvę, ilgi 
aukštų. Namai turėjo po ke 
kurių rūsiuose rasti židiniai, skliautų ir 
laiptinių fragmentai, vieno namo sienoje 
slėptuvė-seifas. Ankstyvąją gotikinę sta
tybą liudija ir įvairūs architektūriniai ele
mentai (figūrinės plytos, keleto tipų čer
pės).

Kasinėjimų metu archeologai glaudžiai 
bendradarbiavo su architektais.

Kaimynystėje, K. Giedrio 5, padarytų 
architektūrinių tyrimų (archit. E. Purlys) 
medžiaga —pirmą kartą Lietuvoje . atkas
tas toks didelis gotikinės statybos an
samblis — leidžia _ prognozuoti ir tam

gerči
au proliliuo- 
us arba pa- 

lygus. XV 
i (puodai, 
paviršiumi, 

rasta daug 
šviestuvų, 

importinės keramikos, 
iš Slionsko, Re- 

Jdomi maisto ga- 
keramika.
grupė — XiV— 
8000 koklių ir jų 

pusiau ci-

papuošalus ir kt.
šalia K. Giedrio gatvės, 

įamųjų namų 
a.) galiniais 
dviejų trijų 

ias patalpas,

“Kauno baldų” susivieniji
mas — viena iš nedaugelio 
Lietuvos įmonių, kurių isto
rija prasideda iki Tarybų 
valdžios respublikoje atkūri
mo. 1880 metais Kaune buvo 
įsteigtas baldų fabrikas “Ele
na”. Šiuolaikiniais mastais jo 
netgi fabriku negalima būtų 
pavadinti: iki 1940 metų ja
me buvo vos penkiasdešimt 
darbininkų. Fabrikas pri
klausė vietiniams kapitalis
tams. Atkūrus Tarybų vai

zdžią Lietuvoje, jis, kaip ir 
višps pramonės įmonės, buvo 
nacionalizuotas, perėjo į dar
bininkų — tikrųjų jo šeimi
ninkų — rankas.

Tikrieji šeimininkai . . . 
Tai ne tik gražūs žodžiai. 
Nuo pat pirmosios dienos 
įmonei ėmė vadovauti spe
cialistai, išaugę iš darbinin
kų. Jie dalijosi savo turtingu 
patyrimu su naujokais ir taip 
buvo padaryta šiuolaikinės 
Lietuvos baldų pramonės 
pradžia.

Susivienijimui “Kauno bal
dai” priklauso 6 įmonės, ku
riose dirba trys tūkstančiai 
žmonių. Per metus produkci
jos čia pagaminama už 37 
milijonus rublių.

Šiam didžiuliam kolektyvui 
vadovauja generalinis direk
torius Steponas Arciškevi- 
čius, kuris yra atsakingas už 
visą įmonės veiklą, taip pat 
vadovavimą atskiriems fabri
kams, cechams, barams ir 
t. t. Tačiau pagal socialisti
nės demokratijos principus 
kiekvienas dirbantysis turi 
teisę viena ar kita forma 
dalyvauti gamybos valdyme, 
o administracija privalo atsi
žvelgti į kiekvieno kolektyvo 
nario nuomonę. Ir reikia pa
sakyti, kad didžioji dalis ko
lektyvo naudojasi šia teise 
kasdieniniame gyvenime. 
Ypač svarbų vaidmenį susi
vienijime vaidina profsąjun
gos organizacija, kuriai pri
klauso visi darbininkai ir tar
nautojai.

Kaip mums papasakojo su
sivienijimo profsąjungos ko
miteto pirmininkas Antanas 
Pupeikis, profsąjunga rūpi
nasi visais teisėtŽisdarbinin- 
kų ir visų dirbančiųjų intere
sais — jų darbo ir buities 
sąlygų gerinimu, darbo įsta
tymų, darbo apsaugos bei 
saugumo technikos taisyklių

ir normų laikymusi, kultūrin
go įr sveiko poilsio organiza
vimu. Kartu profsąjunga tel
kia visus dirbančiuosius val
stybiniams planams vykdyti 
ir viršyti, socialistiniam 
lenktyniavimui organizuoti. 
Ji kasmet sudaro kolektyvi
nę sutartį su administracija, 
tikrina, kaip ji vykdoma.

Didelę įtaką gamybai turi 
profsąjungos organas — nuo
lat veikiantis gamybinis pasi
tarimas, kuriame dalyvauja 
137 nariai, iš jų — 107 
darbininkai. Į šį pasitarimą 
renkami labiausiai kvalifi
kuoti specialistai. Susirinkę 
kartą pej- ketvirtį, pasitari
mo nariai sprendžia aktua
lius gamybos klausimus ir 
pateikia savo pasiūlymus ad
ministracijai, kuri nedelsda
ma imasi priemonių jiems 
įgyvendinti. Antai, įgyvendi
nus vertingus pasiūlymus, 
šiemet mechanizmai išlaisvi
no nuo rankų darbo 7 darbi
ninkus, 380 žmonių pagerin
tos darbo sąlygos.

Gamybos valdyme daly
vauja ne tik žmonės, išrinkti 
vadovauti vienam ar kitam 
gamybos barui, bet ir visi 
kolektyvo nariai. Masiškiau
sia dalyvavimo forma — dar
bininkų susirinkimai cechuo
se, brigadose, baruose, ku
riuose svarstomos aktualios 
gamybinio gyvenimo proble
mos. Darbininkų dalyvavi
mas gamybos valdyme pasi
reiškia ir kitokiomis formo
mis. Tai liaudies kontrolės 
grupės ir postai visuose pa
daliniuose, draugiškieji teis
mai.

Šeimininkiška pažiūra į 
įmonės reikalus, pilietinė 
kiekvieno dirbančiojo pozici
ja naudinga tiek valstybei, 
tiek kiekvienam dirbančia
jam. Įmonė duoda daugiau 
visuomenei reikalingos pro
dukcijos, o darniai ir ekono
miškai dirbančioje įmonėje 
geras ir stabilus uždarbis, 
dirbantieji gauna premijas. 
Susivienijime galima page
rinti darbo ir buities sąlygas, 
organizuoti darbo žmonių ir 
jų šeimų poilsį, kultūringą 
laisvalaikį. Žodžiu, ūkinė pa
žiūra į visuomenei naudingą 
darbą, liaudies turtą — tai 
kartu rūpinimasis savimi, sa
vo gerove.

A. Gabrys

XVI a. vidurio koklis su alegorine scena 

tikru atžvilgiu rekonstruoti buvusį gotiki
nį gatvės užstatymą. Senėjų miesto pla
nų analizė rodo, kad Jisai buvo sudėtin-

Dalios Bugailiškytės piešinys

gas, ne visai atitinkantis dabartinę gatvių 
struktūrą (buvusi Totorių gatvė susiforma
vo tik XVII a. pabaigoje).

Amerikiečio
V. Petravičiaus grafika

Lietuvoje
Lietuvos TSR meno dar

buotojų rūmuose atidaryta 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose gyvenančio dailinin
ko Viktoro Petravičiaus 
grafikos paroda. Lapkričio 
keturioliktąją j šios paro
dos atidarymą susirinko 
dailės mėgėjai, kultūros 
darbuotojai, dailininko jau
nystės dienų draugai, pa
žįstami, viešėję pas jį Či

kagoje, V. Petravičiaus se
suo A. Kuprevičienė.

Si, antroji (pirmoji įvy
ko 1969 m. Parodų rū
muose), Vilniuje surengta 
personalinė V. Petravičiaus 
paroda pristato keturias
dešimt išeivijos periodo 
dailininko kūrinių, nuosek
liai pratęsiančių ankstes
nius jo meninius ieškoji
mus.

— Viktoras Petravičius 
gimė 1906 m. V. 12 d. 
Bedalių kaime’ (Sakių raį.). 
1926—1935 m. mokėsi 
Kauno meno mokykloje, 
1935—1938 m. tęsė studi
jas Paryžiaus aukštosiose 
meno mokyklose. 1937 m. 
dailininkas apdovanotas 
Didžiuoju prizu pasaulinė
je Paryžiaus parodoje. 
Antrojo pasaulinio karo 
metais V. Petravičius atsi
dūrė užsienyje. Dabar gy
vena Čikagoje. Yra daly
vavęs parodose Olandijo
je, Prancūzijoje, Italijoje, 
JAV, Kanadoje, surengęs 
personalinių parodų Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
— apie dailininko gyveni

mą ir kūrybą pasakojo 
menotyrininkė Ingrida Kor- 
sakaitė. — Dar ketvirtaja
me dešimtmetyje V. Pet
ravičius vienas pirmųjų lie. 
tuvių grafikoje pajudino 
archainį-mitinį nacionalinės 
kultūros klodą. IŠ mitolo
ginio pasaulėvaizdžio at
eina į jo kūrybą . paslap
tinga nuo/^ih'jA,' simbolinis 
zmcųjaas ir gamtos gretini- 
ma$, bemaž totemiškas gy. 
vulių, paukščių, augalų 
dvasingumas. Kiekvienas 
atskiras dailininko kūrinys 
kartu yra ir bendra auto
riaus kuriamo pasaulio 
vaizdo - dalelė. Gal todėl
jis ir jnėgsfa jungti savo 
darbus ar jų fragmentus

Viktoro Petravičiaus grafikos darbų parodoje. V. Kapočiaus nuotr.

į naujas kompozicijas, ori
ginaliai priartėdamas .prie 
vitražo ar freskos meninės 
struktūros principų. Jis 
yra sukūręs monumentalio. 
sios dekoratyvinės dailės, 
tapybos, skulptūros ir dai
liosios tekstilės kūrinių.

Ilgainiui V. Petravičiaus 
kūryboje vis didesnis 
vaidmuo tenka spalvai, 
sodriai tapybinei išraiškai. 
Savotiška grafikos ir tapy
bos sintezė yra pastarojo 
meto jo darbai, sukurti 
mišria technika.

Aštuntą dešimtį einantis 
dailininkas išgyvena didelį 
kūrybinį pakilimą. Prasip- 
lėfusi problematika, įvai
rios mitologinės, biblinės, 
istorinės temos, transfor
muoti gyvenamos aplinkos 
įspūdžiai neužgožia V, 
Petravičiaus kūryboje gim
tojo krašto prisiminimų, 
nenustelbia tėviškės kai
mo, gamtos kvapo, nuto
lusios vaikystės aidų. Gi
liai širdyje saugoma ilga
amžė nacionalinė atmintis, 
liaudiški etniniai bruožai 
suartina dailininko kūrybą 
su dabartiniu Lietuvos 
menu.

Susirinkusiems j V. Pet
ravičiaus parodos atidary
mą dailininkas V. Vildžiū
nas parodė filmą apie 
dailininką, skaidres. S. V.

PAMINI
PAGARSĖJUSIUS 
LIETUVIUS

Lietuvių visuomeninės 
kultūros draugijos „Aud
ros“ leidinio, išeinančio 
Seinuose, šių metų trečia
me numeryje rašbma apie 
dr. Basanavičių, nemažai 
vietos skirta transatlantinių 
lakūnų S. Dariaus ir S. Gi
rėno 50 metų skrydžiui 
prisiminti (be kita ko, 
spausdinama keletas ko
respondencijų iš 1933 m. 
vokiečių dienraščio „Pom- 
merische Zeitung"), Iš
spausdinta straipsniai „Vy
dūnas amžininkų prisimi
nimuose", „Mielieji, už 
ką dėkojate!!", pastarasis 
apie tai, kaip Vokietijos 
DR buvo pagerbtas įžymu
sis VDR baltistas, Hum
boltų universiteto profeso
rius V. Falkenhanas aš-' 
tuoniasdešimtojo gimtadie
nio proga. „Aušra" rašo 
apie Lietuvos TSR nusipeb 
nlusį architektą Vytautą 
Landsbergį-Zemkalnį, pa
minėdama jo gyvenimo 
devyniasdešimtmetį, spaus, 
dina P. Venslausko atsimi- 
nimus iš Pirmojo pasauli
nio karo laikų, „Siluetų“ 
skiltyse rašoma apie žino
mą punskietį kultūrininką 
Ulijoną Babkauską ir kt.

,.G. kr." inf.

J. MACINKEVICIUS

Senukų daina parke

Parko bangom žaliom 
plaukia seni sapnai. 
Aidi — ralingulio.. . 
Aidi seniai seniai.

Metai bangom žaliom 
plaukia tolyn tolyn.
Aidi — ralingulio, 
aidi — ralingulin.

Čia prisėst visiem reikės 
po pušim žalia.
Nesuspėjęs nesuspės 
su ralingulia.

Pasaka

Ėjo žmonės į laimingą šalį,
I tą šalį, 
iš kurios visi laimingai grįžti gali.

Aš taip pat ėjau į tą laimingą salį, 
į tą šalį, 
iš kurios visi laimingai grįžti gali.

Palikau namie tikėjimą Ir ryžtą, 
nes ėjau j šalį, 
j tą šalį, 
iš kurios visi laimingai grįžta.

Negrįžau. Pritrūko vieno žingsnio. 
Ir jėgų sušukti: sugrąžinklt.

Eina žmonės į laimingą šalį.
Eina ir batuoti, ir basi.
Eina kas tik nori, kas tik gali 
į tą šalį, 
iš kurios sugrįžta ne visi.



6-TAS PUSLAPIS

SUSITIKOME SU 
SAMANTHA SMITH

Nuotraukoje: Jurgutė ir Jonukas Krivickai su Saman
tha Smith [viduryje].

a

Praėjusį rudenį mes buvo- thai paliko pionierių stovykla 
me nuvažiavę į Mauto vals ti- 
ją. Pirmiausiai mes keliom 
valandom sustojome Mž.n- 
chesterio miestelyje per pen
ketą mylių nuo valstijos sos
tinės Augustos. Tame mies
telyje gyvena šeštos klases 
(sixth grade) moksleivė Sa
mantha Smith, kuriai nese
niai suėjo vienuolika metų. 
Ji tik metais, vyresnė už 
mane ir mano dvynę sesulę 
Jurgą. Bet mes mokomės 
ketvirtoje klasėje, nes ame 
rikoniukai anksčiau praded
eiti į mokyklą. Samantha 
Smith labai išgarsėjo, kcįi 
1983 metų pavasarį parašė 
laišką Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos Generali 
.niarn Sekretoriui Jurijui An 
dropovui. Samantha paklau 
sė mūsų valstybės vadovą, 
ar Tarybų Sąjunga nesiruo-j 
šia pradėti branduolinio ka
ro. Po kelių savaičių laiška
nešys atnešė Samantai 
Smith voką iš Maskvos. Savo 
atsakyme draugas Andropo
vas parašė, kad Tarybų Są
junga nieko ir niekada nesi
ruošė ir nesiruošia užpulti, 
kad visi tarybiniai žmonės 
labiausiai trokšta taikos. Ju
rijus VladimiroVičius pakvie
tė Samanthą su jos tėveliais 
apsilankyti Tarybų Sąjungo
je ir savo akimis 
kaip gyvena ir 
tarybiniai žmonės.

Liepos i mėnesį
su savo tėveliu ir mamyte 
buvo atvykusi į Tarybų Są
jungą. Jiems labai patiko 
Maskva, Leningradas. Ta
čiau didžiausią įspūdį Saman-

Arteke, Krymo pusiasalyje. 
Ten vasarą stovyklauja ge
riausi mokiniai iš visos Tary
bų šalies. Taip pat pakviečia
ma ir svečių iš užsienio, tarp 
kurių pateko ir Samantha. Ji 
labai susidraugavo su mūsų 
pionieriais ir įsitikino, kad 
jie, kaip ir jų tėveliai, neap
kenčia karo ir trbkšta taikiai 
gyventi su visomis šalimis, o 
ypač su JAV. Samantha 
mums parodė du storus albu
mus, kuriuos ji gavo dovanų 
nuo draugo Andropovo. Tuo
se albumuose sudėtos didelės 
spalvotos fotografijos iš Sa- 
manthos viešnagės Tarybų 
Sąjungoje. Paskui jinai paro
dė mums dovanas iš Arteko. 
Tai buvo gražios lėlės, links
mi meškinai ir visokį įdomūs 
dekoratyviniai daiktai.

Iš M< 
žiavom’
jos parką. Jis yra prie Atlan
to okeano, kurio įlankose 
gaudo lobsterius. Užėję į 
vieną valgyklą užsisakėme 
keturis lobsterius. Juos 
mums parodė dar gyvus, o 
paskui įdėjo į karštą vandenį 
ir išvirė. Buvo labai skanu. 
Paskui važiavome ratu ap
link parką ir apžiūrėjome 
gražiausias jo vietas. Buvo
me pakilę į aukštą Kadilako 
kalvą, kurios vardą yra ga
vęs ir garsus Amerikos auto
mobilis.

Palikę Akadijos parką, per 
porą dienų grįžome į Niujor
ką. Kelionė buvo labai įdomi.

Jonukas Krivickas, 
Tarybinės mokyklos Niujorke 

ketvirtos klasės mokinys

esterio mes nuva- 
nacionalinį Akadi-

“LAISVE”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ARGENTINA IMASI 
PAGRINDINIŲ REFORMŲ

Buenos Aires. — Vos tik 
perėmęs valdžią, šalies pre
zidentas Raul Alfonsin pa
skyrė komisiją, kuriai paves
ta pravesti investigaciją dėl 
daugiau kaip šešių tūkstan
čių Argentinos g^ven^ojų 
dingimo karinės huntos val
dymo metu. į! .

Surinktieji įrodymai į bus 
perduoti teismams. Prezi
dentas specialios sesijos su
šauktam parlamentui taip 
pat pateikė ir eilę kitų pasiū
lymų. Jų tarpe yra numaty
tos bausmės už gyventojų 
kankinimą, karo teismus pa
vesti civilių kontrolei bei 
panaikinti amnestiją, kurią 
kariuomenė buvo sau pasi
skelbusi prieš keletą mėne
sių.

Spauda, darbo unijos ir 
Katalikų bažnyčios atstovai 
tuos prezidento Alfonsin žy
gius užgiria.

Prezidentas pareigas pra
dėjo eiti gruodžio 10 d., kada 
įvyko inauguracijos iškilmės, 
kuriose dalyvavo daug atsto
vų iš kitų šalių. Tarybų 
Sąjungai atstovavo delegaci
ja, vadovaujama TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininko pava
duotojo, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininko Anta
no Barkausko.

ak vyliųjų narių tarpo šiuo 
metu be darbo.

Unijos vadas Richard 
Trumka ir kiti veikėjai kriti
kavo prez. Reagano adminis
traciją, kuri labiau paiso 
darbdavių, bet nevykdo fe-i 
deralinių darbo saugum'd/įS- 
tatymų. AFL-CIO preziden
tas Lane Kirkland 'l,ftyięt£ 
susirinkusiuosius pabalšuoti 
taip 1984 m., kad Reagan ir 
jo šalininkai nebūtų išrinkt .

17 MILIJONŲ APLANKĖ 
NEW Vtj^KĄ 'J < fi.

v . ' J , ...New York. — Konvenčljū 
ir lankytojų biuro pranešimų 
1983 metais New Yorko 
miestą aplankė 17 milijomį 
žmonių. Tai yra 200 tūkstan
čiais daugiau nei pereitais 
metais. Lankytojai mieste 
išleido $2.2 bilijonus, apie 
$130 daugiau už 1982 m.

Biuro direktorius Charles į 
Gillett pareiškė, kad 1983-ieji 
metai buvę patys geriausi 
turizmo atžvilgiu 
miesto istorijoje.

LIJONU APLANKĖ 
twKĄ v-4 < n, J

.2

visoje

PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER) 23, 1983

Du malonūs svečiai iš Tarybų Lietuvos
iJ !

pamatyti, 
ko siekia

Samantha

MAINERIAI NENUSILEIS 
Pittsburgh, Pa.

giau kaip 1,400 delegatų 
United Mine Workers kon
vencijoje priėmė nutarimą 
nenusileisti dėl jokių atlygi
nimo mažinimų akinančių 
metų derybose su Anglies 
kasyklų savininkais. /

Konvencijai vyko Hilton 
viešbutyje ir atstovavo 160 
tūkstančių aktyvių mainerių 
ir 80 tūkst. esančių pensijo
je. Maždaug 50 tūkst. iš

New York. — Čia spauda 
skelbia, kad Amerikoje 
taip didėja nepasitenkinimas 
dėl marinų buvimo Libane, 
jog 64 proc. visų apklaustų 
žmonių norėtų, kad kariai 
būtų sugrąžinti namo kelių 
savaičių laikotarpyje. Harris 
viešosios opinijos agentūra 
sako, kad tik 30 proc. ap
klaustųjų buvę palankūs toli
mesniam marinų buvimui.

Dau-
Teheran. — Irano Tudeh 

(komunistų) partija išleido 
atsišaukimą į visą pasaulį, 
kviesdama organizuoti soli
darumo akciją prieš vykdo
mus komunistų partijos na
rių kankinimus ir teismus. 
Centro komitetas protestuo
ja dėl tokių persekiojimų ir 
atmeta kaltinimus, kad par
tijos nariai vykdę nelegalią 
veiklą.

Žieminių švenčių ir Naujųjų Metų proga visus 
draugus, gimines ir pažįstamus šioje šalyje ir 
Tarybų Lietuvoje.

Linkime visiems sveikatos, laimės ir pasaulyje 
taikos.'

ANNA IR BOLESLOVAS STAKĖNAI 
Freesoil, Mich.

r Pastaruoju laiku, kai Wa- 
šhingtor|o administracija la
bai pablogino santykius įsu 
Tarybų Sąjunga, sumažėjo ir 
abiejų šalių turistiniai mai- 

jnai. Jie buvo beveik nutrūkę 
praėjusį rudenį, kada, sekda
ma Amerikos “kietuoju kur
su”, porą mėnesių tarybinių 
“Aerofloto” lėktuvų neįsilei
do ir Kanada. Šiuo metu 
“Aerofloto” skraidymai | į 
Montrealį vėl normalizavosi 
ir pagaliau vėl sulaukėme 
tarybinių turistų grupės. Jos 
sudėtyje šalia kitų brolišk 
respublikų atstovų atvyko i 
du keliauninkai iš Tarybį 
Lietuvos. Tai Kauno miesto 
vyriausiasis architektas Al
gimantas Sprindys ir Palan
gos miesto Prekybos valdy
bos viršininkas Feliksas Ste
ponavičius.

Algimantas Sprindys yra 
labai iškilus savo srities spe
cialistas. Pagal jo projektus 
Kaune yra pastatyti Pramo
ninės statybos projektavimo, 
Vandens ūkio projektavimo, 
Miestų statybos projektavi
mo institutų rūmai, univer
salinė parduotuvė “Merkuri
jus” ir daug kitų įdomių pa
statų. Kartu su kitais savo 
kolegomis A. Sprindys suda
rė Kauno Janonio aikštės 
išplanavimo ir apstatymo 
projektą. Už nuopelnus tary
binei lietuvių architektūrai 
Tarybų Lietuvos vyriausybė 
suteikė draugui Sprindžiui 
LTSR Nusipelniusio archi
tekto garbės vardą. Sportiš
kai ir elegantiškai atrodantis 
Algimantas Sprindys jau yra 
jaunas senelis (grandpa). 
Klaipėdoje* auga jo anūkė, 
kuri mokosi antroje klasėje.

Nors A. Sprindžio kelionės 
draugas Feliksas Steponavi
čius yra keletu metų jaunes
nis, tačiau jau irgi spėjo 
išleisti dukrą už vyro, kuris 
taip pat ruošiasi ateinančiais 
metais, kai baigs mokslus, 
tapti architektu. Todėl uoš
vis nutarė parvežti žentui 
dovanų iš Amerikos gerą 
braižymo įrankių komplektą. 
Čia jam nepamainomu kon
sultantu ir pabuvo draugas 
Sprindys. Kai ateina vasara, 
Feliksas Steponavičius būna 
vienas labiausiai užimtų Pa
langoje žmonių. Poilsiautojai 
visada Palangoje randa gau- 
•sų pramoninių ir ypač maisto 
prekių pasirinkimą. Tai ir 
yra draugo Steponavičiaus ir 
jo vadovaujamos Prekybos

1 
r

Su Naujaisiais Metais gimines ir pažįstamus 
Kanadoje ir Lietuvoje. Linkime visiems daug 
laimės gyvenime ir sėkmės darbe.

\ ALGIRDAS ir REGINA GRINKEVlClAI
Vili ius, Lietuva

f m

cių irŽiemos šv
Naujųjų Metų proga

Sveikiname savo gimines ir visus artimuosius.
Linkime geriausios sveikatos ir sėkmės visame 

kame.
Lai gyvuoja taika pasaulyje.

PRANAS ir ELSI^ LAURUSEVlClAI
New Lowellj Ont., Canada

Su
visus mūsų gimines ir draugus 
nėse Amerikos Valstijose ir Tar

alėdomis ir Naujais metais, sveikiname 
Kanadoje, Jungti- 

ybų Lietuvoje.

S. E. A. BALTULIŲ šeima 
Windsor, Ont., Canada

Naujųjų Metų proga
Nuoširdžiai linkiu linksmų švenčių ir laimingų 

Naujų Metų Aido Choro nariams, Niujorko Moterų 
Klubui, mieliems draugams ir visiems pažįsta
miems.* Labiausia linkiu geros sveikatos, daug 
laimės ir sėkmės 1984 Metais.

TESSIE STOĖKIENĖ
Newark, N. J.

BROOKLYN, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir 

gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime sveika
tos, džiaugsmo, laimės.

FRANCES MAŽELIENĖ S 
FRANCES BALTRUS, dukra £

Linksmų švenčių visiems f
Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su žieminėmis 
šventėmis.

Linkiu visiems geros sveikatos, linksmai praleisti 
žiemines šventes ir daug sėkmės 1984 metais.

ANNA DOČKUS [buvusi Demskienė]
7740 W. Morrow Circle, Dearborn, Michigan

Suskaičiavus

airavęs

Greyhound 
strikeriai 
sugrįžta dirbti

Phoenix.
balsus, paaiškėjo, kad Grey
hound strikeriai beveik trim, 
trečdaliais balsų pabalsavo 
už naują darbo sutartį, kuri 
sumažins darbininkų atlygi
nimus. Už sutartį paduota 
7,404 balsai. o prieš — 
2,596. Taip pasibaigė septy
nias savaites užtrukęs strei
kas, kurio metu net prieita 
prifc jėgos panaudojimo ir 
vienas atviruojantis vairuo
tojas žuvo, kai jo automobilį 
sudaužė autobusą 
praktikantas.

Pagal sutartį Grėyhound 
autobusų kompanijai per tre
jų metų laikotarpį bus sutau
pyta $160 milijonų. Kompa
nija aiškina, kad jai ta suma 
reikalinga išsilaikyti konku
rencijoje su kitomis autobu
sų kompanijomis ir lėktuvų 
linijomis. Streikavusiųjų tar
pe buvo apie 7,500 vairuoto
jų, kurie per metus su visais 
priedais uždirba $35,744. At
lyginimai dabar turės būti 
numušti 7.8 proc. Bet ši 
sutartis laikoma geresne už 
aną, kurią unijos nariai at
metė pereitą mėnesį. Pagal 
dabartinę sutartį kompanija 
pridės 4 proc. unijistų pensi
jos fondui.

Nuotraukoje: Svečiai iš Tarybų Lietuvos [iš kairės] 
Feliksas Steponavičius ir Algimantas Sprindys lankosi pas 
“Laįsvės” redaktorę Ievą Mizarienę.

valdybos kolektyvo atsidavu- 
sio darbo gražūs rezultatai.

Su specialia ekskursija ap
žiūrėję Manhattan^ vėliau 
svečiai susitiko su kai kuriais 
Niujorke gyvenančiais tau
tiečiais. Tarp jų svečiai ap
lankė ir “Laisvės” laikraščio 
redaktorę Ievą Mizarienę. 
Jie kiekvienas papasakojo 
įdomių naujienų iš Tarybų 
Lietuvos gyvenimo, perdavė 
bičiulių ir draugų sveikini
mus. Gaila, kad šių malonių 
bičiulių viešėjimas Niujorke 
buvo sutrumpintas viena die
na, negu buvo nurodyta pro
gramoje, todėl jie turėjo 
atsisakyti kelių susitikimų su 
laisviečiais ir kitais tautie
čiais. Jie dar tesuspėjo apsi
lankyti Jungtinių Tautų būs-

kurią juos lydėjo 
dirbantis Tarybų 

žurnalistas Sigitas

tinėje, į 
Niujorke 
Lietuvos i 
Krivickas.

Iš Niujorko turistinė grupė 
išvyko į New Haveną, kur 
susitiko su miesto mayoru ir 
visuomene, trumpai aplankė 
Hartfordą. Vėliau skrido į 
Washingtoną ir po bendrų 
ekskursijų buvo maloniai 
konsulo, TSRS ambasados 
pirmojo sekretoriaus Vaclo
vo Sakalausko pagloboti. Iš 
Washingtono syečių dar lau
kė kelias į Tampą Floridoje. 
Bet apie susitikimus Florido
je jau lauksime žinių iš St. 
Petersburgo, nes floridiečiai 
žadėjo suruošti gražų sutiki
mą tokiems brangiems sve
teliams. P. Akelis

BRIEFS
Although it was billed as a 

“non-partisan event,” a fo
rum attended by more than 
1,200 senior citizens at 
Queens College, N. Y. re
cently turned into something 
of an anti-Ronald Reagan 
rally.

Rose Kryzak, president of 
the Queens Council for Se
nior Citizens said that as of 
March 1982, the average 
older person’s Social Securi
ty benefit equaled $371 per 
month, which is below the 
poverty level. “The (federal) 
budget must not be balanced 
on the backs of the elderly, 
disabled and the poor,” she 
said.

* * *
Patrick Dowd, 

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

“I can’t understand how 
President Reagan can talk 
about freedom and democra
cy and then support Presi
dent Chun in South Korea. 
All opponents of this fascist 
dictator are put in jail. When 
we support such men, we 
are condoning blatant viola
tions of human rights ...”

Peace? What is this peace 
for which we long? Peace is 
not just the absence of war. 
It involves mutual respect 
and confidence between peo
ples and nations.

' * * *
The June- 12th demonstra

tion for peace, which 
brought almost million peo
ple to Central Park, also 
brought more hope and de
termination to our lives to 
work and fight harder to get 
rid of nuclear nightmare.

from

♦ * *
Winning the Light against 

crime and criminals is some
thing we can do if we work 
together.

Keeping illegal drugs out 
of our country is the great
est Federal anti-crime re
sponsibility. We must keep 
them out of the country, off 
our streets, and out of our 
schoolyards.

We must demand that our 
government take much more 
effective measures to stop 
drug traffic which is killing 
hundreds of thousands of 
people in the United States.

* * *
“WE HAVE TO GET OUT 

of Lebanon, now. None of 
the reasons given for staying 
is worth the useless deaths 
of our servicemen. Two hun
dred fifty-six of them have 
been killed so far, and 
quite clear that the toll 
go up? . . .

I read this in one of
local papers a while ago. Our 
men are still there and still 
dying, for what?

* * *
Use Elbing, my niece from 

Estonia was attending spe
cial courses for teachers in 
Leningrad, and met a young 
woman from Lithuania who 
was there for the same rea
son. They became very 
friendly. My niece asked if 
she knew Antanas Bimba. 
“Everybody knows Antanas 
Bimba in Lithuania,” she an
swered and invited my niece 
to come and visit her in 
Lithuania. My niece is plan
ning to go there this coming 
summer and visit A. Bimba’s 
memorial site. Use

it’s 
will

the

Use Elbing, from Estonia with her two daughters Maret 
and Anneli.




