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IMPERIALIZMAS TRUKDO
A1FRIKOS VYSTYMUISI

Libano patriotai spaudžia 
falangistus visuose frontuose

Paleido Jungt. MIRĖ RAŠYTOJAS
Tautų tarnautojų MICHAILAS SOLOCHOVAS

London. — Zambijos sosti
nėje Lusaka įvykusioje pir
mąją vasario mėnesio pusę 
Pietų Afrikos Vystymosi 
koordinavimo konferencijoje 
peržvelgta lig šiol padarytoji 
pažanga, bet konstatuota, 
kad tolimesniam vystymuisi 
trukdo JAV imperializmas.

South African Develop
ment Coordinating Confe
rence, sutrumpintai vadina
ma SADCC, buvo įkurta 
1980 m. kovo mėnesį. Jos 
nariais yra Angola, Botswa
na, Lesotho, Lamawi, Mo
zambique, Swaziland, Tanza
nia, Zambia ir Zimbabwe. 
Tada buvo pasirašytas doku
mentas, kuriame buvo sufor
muluotas planas pertvarkyti 
tų šalių ekonomiją taip, kad 
jos mažiau priklausytų nuo 
rasistinės Pietų Afrikos ir 
pradėtų organizuotis sava
rankiškai. Tam buvo reika
lingi fondai, kurių buvo paža
dėjusios kapitalistinės šalys, 
jų tarpe ir JAV.

Bet dabar, kai ekonominio 
persitvarkymo planai pradėti 
vykdyti, paaiškėjo, kad kai 
kurios valstybės, kurios bu- 

įyo pažadėjusios paskolas, tų 
paskolų laiku neduoda ir net 
bando atsikalbėti. Jų tarpe

įvairios žinios
Maskva. —"Čia lankėsi 

JAV senatorius William S. 
Cohen, republikonas iš 
Maine valstijos, ir buvo susi
tikęs su Tarybų Sąjungos 
pirmuoju viceprezidentu Va
silijum Kuznecovu ir pirmuo
ju užsienio reikalų ministro 
pavaduotoju Georgi Korni- 
jenko. Buvo diskutuota nusi
ginklavimo klausimai. Sena
torius pareiškė, kad, jo ma
nymu, TSRS yra linkusi pra
dėti tolimesnius pasitarimus 
dėl nusiginklavimo. Bet jis 
nepranešė jokių detalių, nes 
sakė, kad pirma apie tai 
turės pasikalbėti su Valsty
bės sekretorium .George 
Shultz. '

Des Moines. — Iowa val
stijos demokratų partijos ly
derių priešrinkiminiuose pa
sitarimuose laimėtoju išėjo 
Walter Mondale demokratų 
kandidatas į prezidentus šių 
metų rinkimuose. Tuo tarpu 
John Glenn, senatorius ir 
buvęs astronautas, pateko 
tik aštuntuoju. Visiškai neti
kėtai Colorado senatorius 
Gary Hart pateko į antrą 
vietą. Norėdamas nukreipti 
dėmesį, prez. Reagan tuo 
pačiu metu taip pat lankėsi 
Iowa valstijoje ir pasakė kal
bas Waterloo ir Des Moines 
vietovėse.

Chicago. — Valstijos, apy
gardų ir miesto tarnautojų 
federacija paskelbė, kad teis
mas priteisė Illinois ir Cook 
apygardoms sumokėti dau
giau kaip $15 milijonų ne-, 
grams tarnautojams. 1973 
m. buvo užvesta byla, kalti
nant, kad negrai tarnautojai 
buvo diskriminuojami ir gau
davo mažesnį atlyginimą už 
baltuosius, dirbančius tą patį 
darbą. Apie 95% tarnautojų, 
kurie gaus atlyginimų primo- 
kėjimus, yra moterys. Pri- 
mokėjimai sieks nuo $2 iki 
$40 tūkstančių. , 

yra ir 'Amerika, kurios 
agentūra tarptautiniam vys
tymuisi pernai buvo pažadė
jusi $18 milijonų paremti tų 
kraštų žemės ūkiui pagerin
ti. Amerika reikalavo, kad 
prie sutarties būtų pridėta 
klauzulė, jog tų fondų ne
gaus trys socialistiniais pa
grindais besitvarkančios val
stybinės: Angola, Mozambi
que ir Tanzania.

Savaime suprantama, kad 
toks dalykas negalėjo būti 
priimtinas SADCC nariams. 
Britai taip pat savo žodžio 
nesilaiko. Jie buvo pažadėję 
$15 milijonų Zimbabwes ir 
Mozambique geležinkelių re
konstrukcijai, bet ir tų pini
gų negauta.

Lusakos konferencijos me
tu smarkiai buvo kritikuoja
mos visos šalys, kurios atvi
rai ar slaptai remia Pretori- 
jos rasistinę vyriausybę tuo 
metu, kai naujai susikūrusios 
pietinės Afrikos šalys yra 
ignoruojamos.

Suėmė buvusį
Argentinos 
prezidentą Galtieri

Buenos Aires. — Vasario 
21 d. čia suimtas buvęs 
respublikos prezidentas Leo
poldo Galtieri, karinės juntos 
vadas, kuris jos vardų 1982 
m. balandžio 2 d. paskelbė 
karą D. Britanijai dėl Malvi- 
nų-Falkland salų atgavimo.

Jis suimtas Argentinos vy
riausiojo karinio teismo pa
tvarkymu. Tiriama buv. pre
zidento veikla it vaidmuo 
kare, kuriame žuvo daugiau 
kaip 1,000 Argentinos karių 
ir kuris pasibaigė nesėkmin
gai, nes britai atsiėmė salas 
po nepilnų trijų mėnesių ka
ro veiksmu.

Gen. Galtieri ir kiti gene
rolai, kurie dalyvavo trijų 
juntu režime, trukusiame čia 
nuo 1976 iki 1982 metų, taip 
pat bus investiguojamas ir 
ryšium su kaltinimais, kad jų 
valdymo metu dingo be ži
nios dešimtys tūkstančių ar
gentiniečių, jų vestoje kam
panijoje prieš kairiuosius.

Rado rašytojo 
Shaw nuotraukų

Minks. — Tasso agentūra 
pranešė, kad Baltarusijos Li
teratūros muziejus padidino 
savo eksponatus 73 George 
Bernard Shaw nuotraukom, 
kurias rado darbininkai, tai
sydami seną geležinkelių sto
ties pastatą Negoreloje vie
tovėje, netoli nuo Minsko.

Aiškinama, kad tos dau
giau kaip 50 metų senumo 
nuotraukos atsiradusios ry
šium su to žymaus britų 
rašytojo lankymusi Tarybų 
Sąjungoje 1931 m. Toje sto
tyje tarybinis rašytojas Fio- 
dor tGladkov sutikęs britų 
rašytojų delegaciją. Su juo 
britų rašytojai turėjo susiti-* 
kimų ir su vietos gyvento
jais. Nuotraukos vaizduoja 
rašytoją Shaw, besikalbantį 
su žymiuoju Amerikos skulp
torium Jo Davidson, besi
klausantį mokslininko Alber’ 
to Einšteino paskaitų, besi
kalbantį su žymiuoju komiku 
Charlie Chaplinu.
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Du Druse milicijos kovotojai “V” ženklu rodo pergalę, 
užėmę kelio ruožą, kurį anksčiau laikė Libano oficialiosios 
kariuomenės daliniai.
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Beirut. — Falangistų fašis
tinei milicijai ir prezidento 
Gemayelio kariuomenei vis 
labiau ir labiau netenkant 
kontrolės, Libano patriotų 
nuotaikai pakili. Jie užima 
vietoves)vieną po kitos,'o tuo 
tarpu Gemayel desperatiškai 
stengiasi išsilaikyti, nors jau 
ir jį rėmę Amerikos marinai 
pradėjo savo pasitraukimą į 
pakrantėse stovinčius JAV 
karo laivus.

Vis dar kalbama, kad prez. 
Gemayel sutiko priimti aš- 
tuonių punktų planui, kurį 
pasiūlė Rafiq ai Harir, Liba
ne gimęs Saudi Arabijos 
kontraktorius.

Pagal tą planą būtų at
šauktas pereitų metų gegu
žės mėnesio 17 d. susitari
mas tarp Libano ir Izraelio 
dėl lygiagretaus Izraelio ir 
Sirijos kariuomenių atsitrau
kimo iš Libano. Ten kviečia
ma JAV ir kitų NATO val
stybių dalinius pakeisti 
Jungtinių Tautų daliniais ir 
pradėti naujus bandymus, 
kurių metų Gemayelis ir fa- 
langistai sutiktų tartis dėl 
valdžios sudarymo lygiomis 
teisėmis su patriotinio judė
jimo atstovais.

Plane betgi nieko nekalba
ma apie paties Gemayelio 
pasitraukimą, ko, kaip pa
grindinio dalyko, reikalauja 
patriotinės pajėgos, kurioms 
vadovauja progresyviosios 
socialistų partijos lyderis 
Walid Jumblat. ,

Jo partijos radijas paskel
bė, jog, kalbėdamas Sirijos 
sostinėje, jis pareiškęs, kad 
Gemayelis turi pasitraukti. 
Nebūsią Jokio dialogo, jokio 
kompromiso ir jokio sprendi
mo, jei ir toliau viską tvar
kys fašistinė falangistų parti
ja su Gemayeliu.

Jumblat- yra pasiuntęs į 
Vakarų Beirutą buvusį Liba
no armijos štabo viršininką 
gen. Hadim Hakim, kuris jau 
anksčiau perėjo į patriotinės 
grupuotės pusę. Jo uždavi
nys bus sudaryti jungtinę 
karinę vadovybę iš visų pa

triotų ir sustiprinti saugumą 
ir tvarką išlaisvintose srity
se.

Krašte esama nusistaty
mo, kad Libanui būtų pavo
jingas dalykas, jei būtų įves
ta JT kariuomenė. Prįsibijo- 
ma, kad padėtis nepasidary
tų tokia, kaip Kipro saloje, 
kur JT daliniai stovi, saugo
dami sieną, dalijančią Kiprą į 
dvi dalis.

Paminėjo 50 m. sukaktį nuo Sandino mirties

SS**

Nikaragvos sostinėje Managvoje organizuotai prisimintas penkiasdešimtmetis nuo 
Augusto Cesar Sandino mirties. Jo vardu pasivadinęs socialistinės krypties judėjimas, 
kuris nuvertė fašistinę diktatūrą ir dabar valdo šalį.

Managva. — Vasario 21 d. 
čia iškilmingai ir organizuo
tai prisimintas revoliucinio 
judėjimo vadas Augusto Ce
sar Sandino, jo 50-ies metų 
mirties sukakties proga. So
stinės Revoliucijos aikštėje 
įvyko mitingas, dalyvaujant 
per 75 tūkstančiams žmonių, 
kurių tarpe dominavo jaunoji 
karta. •
„ Pagrindinę kalbą pasakė 
revoliucinės vyriausybės 
koordinatorius Daniel Orte
ga Saavedra. Jis pranešė,

Varšuva. — Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriaus Ja
vier Perez de Cuellar inter
vencijos dėka Lenkijos vy
riausybė paleido iš kalėjimo 
lenkę Jungtinių Tautų tar
nautoją Aliciją Wesolowską, 
išbuvusią kalėjime ketverius 
metus.

Ji buvo suimta 1979 m., 
kai, pakeliui į savo tarnybą 
Ulan Bator, buvo sustojusi 
Varšuvoje aplankyti savo tė
vų. Lenkai ją buvo apkaltinę 
šnipinėjimu NATO blokui ir 
nuteisę septyneriems me
tams kalėjimo.

Jungt. Tautų gen. sekreto
rius Lenkijoje buvo susitikęs 
su vyriausybės nariais ir jos 
vadovu gen. Jaruzelskiu. Sa
vo kelionėje po Rytų Euro
pą, be Lenkijos, gen. sekre
torius dar lankysis Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje ir Bul
garijoje.

Roma. — Teroristinė orga
nizacija, kuri vadinasi Rau
donoji brigada, savo laiške 
keletui vietos laikraščių pra
nešė, kad ji netrukus nužu
dys ir kitą Amerikos parei
gūną. Ji prisipažino nušovusi 
JAV diplomatą Lemon R. 
Hunt, kuris buvo gen. direk
torium tarptautinių dalinių, 
stovinčių Egipto Sinajaus pu
siasalyje. Laiške pasisakoma 
prieš NATO, ir reikalauja
ma, kad iš Italijos būtų 
atitrauktos JAV branduoli
nės raketos.

kad šiemet lapkričio 4 d. 
šalyje įvyks visuotinieji rin
kimai, kurių metu bus renka
mas šalies prezidentas ir 
steigiamasis seimas. Jis taip 

^pat paminėjo, kad vyriausy
bė įnešė įstatymo projektą, 
pagal kurį būtų pakeistas 
minimalus balsuotojų amžius 

j nuo 18 myuki 16 metų 
amžiaus?"“^

Ortega kaltino Amerikos 
administraciją, kuri remia 
sukilėlius, norinčius nuversti 
sandinistų valdžią, ir sakė,

Maskva. — Vasario 21 d. 
kazokų kaimelyje numirė Mi- 
chail Šolochov, “Tykusis Do
nas” romano ir kitų žymių 
veikalų autorius, 78 m. am
žiaus.

Už tą romaną rašytojas 
gavo Nobelio literatūros pre
miją 1965 m. Jame pavaizda
vo Dono kazokų gyvenimą 
iki Spalio revoliucijos, jų 
likitną revoliucijos ir Pilieti
nio karo metais, parodė su
dėtingą ir dramatišką liau
dies sąmonėjimą.

Jis žinomas ir kitais savo 
romanais, kaip “Pakelta ve
lėna”, už ką laimėjo Lenino 
vardo premiją. Jame pavaiz
davo socialinius kaimo per
tvarkymus, atskleidė sudė
tingus valstiečių tarpusavio 
santykius, nayjos, socialisti
nės gyvensenos pergalę, su
kūrė ryškių kolūkių organi
zatorių, kaimo komunistų 
veikėjų, valstiečių paveikslų.

Kiti jo romanai — “Jie 
kovėsi už tėvynę”, “Žmogaus 
dalia” ir 1.1.

Autorius yra laikomas vie
nu žymiausių socialistinio 
realizmo literatūros kūrėjų. 
Prie revoliucijos jis prisidėjo 
vos 15 metų amžiaus būda
mas ir dalyvavo pilietiniame 
kare. Buvo komunistų parti
jos CK nariu, Aukščiausios 
Tarybos deputatu, - Pasauli
nės Taikos tarybos nariu, už 
savo kaip rašytojo ir visuo
menės veikėjo nuopelnus at- 

kad tie sukilėliai jau yra 
padarę šaliai daugiau kaip 
$200 milijonų nuostolių. Jis 
pabrėžė, kad Nikaragva nori 
pati tvarkytis, ir kad jai 
nepriimtina “demokratija”, 
kurią jai nori užkarti JAV 
administracija.

Lapkričio mėnesio rinkimai 
būtų pirmieji nuo 1979 m., 
kai sandinistai užėmė val
džią, nuvertę Amerikos rem
tąjį diktatorių gen. Anasta- 
sio Somozą. į

Michail Šolochov

žymėtas įvairiais žymenimis.
1959 m. rašytojas lankėsi 

Amerikoje, kai čia buvo at
vykęs Chruščevas dalyvauti 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
posėdžiuose.

Jis palaidotas Vešenskajos 
kaimelyje, Rostovo rajone, 
kuriame jis gyveno nuo 1926 
m. ir kurio fonas jam suteikė 
daug medžiagos jo raštams, 
ypač “Tykusis Donas” roma
nui. Po Šolochovo mirties 
pranešimu, sekretorius Kon
stantinas Černenka.

Streikuoja 
sunkvežimių 
vairuotojai

Paryžius. — Nepaisant to, 
kad jau prasidėjo pasitarimai 
tarp sunkvežimių savininkų 
ir vyriausybės atstovų, 
Prancūzijos sunkvežimių vai
ruotojai tebelaikė užblokuo
tus kelius tarp Paryžiaus ir 
Charles De Gaulle aerodro
mo.

Taip pat ir kitose šalies 
vietovėse pagrindiniai keliai 
buvo užblokuoti sunkveži
mių, nepraleidžiant lengvųjų 
mašinų. Tik retkarčiais blo- 
kuotojai sutikdavo praleisti 
ugniagesius ir ambulansus.

Streikininkai reikalauja, 
kad valdžia sumažintų gazoli
no taksus, palengvintų ap- 
draudos procedūrą bei nuim
tų draudimą savaitgaliais 
naudotis tam tikrais greitke
liais ir t. t.

New Delhi. — Fed. vy
riausybė įsakė policijai šau
dyti be įspėjimo į riaušinin
kus Punjabo valstijoje, kur 
sichai kovoja su indusais. 
Pastarosios savaitės neramu
mų metu jau buvo žuvę 32 
žmonės. Sichai, kurie domi
nuoja valstijoje, siekia politi
nių ir religinių nuolaidų iš 
ministrės pirmininkės Indi- 
ros Gandhi. Bet hindusai 
tiems jų siekimams neprita
ria.

Bal Harbour, Fla. — Lane 
Kirkland, AFL-CIO prezi
dentas, spaudos konferenci
joje pareiškė, kad prez. Rea- 
gano administracija absoliu
čiai nieko nenuveikė gyvybi
nių Amerikos problemų 
sprendime. Jis nurodė didelį 
nedarbą, milžinišką biudžeto 
deficitą ir pagrindinių pra
monės šakų menkėjimą. 
Kirkland kalbėjo ryšium su 
Darbo Federacijos vykdomo
jo komiteto žiemos sesijos 
atidarymu. /
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Neišdegė planai Libane
> Kai izraeliečių kariauna su Amerikos palaiminimu ir 
masyve pagalba įsiveržė į Libaną, planai buvo grandioziški: 
buvo tikėtasi, kad izraeliečiai užims platų ruožą prie 
pasienio, ‘ kad jie įstengs palenkti į savo pusę Pietinio 
Libano Šijitii sektos musulmonus ir druzus, kad jie padės 
krikščionims-falangistams pasiekti pilną hegemoniją liku
siame Libane, kad palestiniečiai ir sirijieciai bus visai 
ištrenkti iš šalies ir, kad Libanas taps JAV-Izraelio politine 
ir karine sąjungininke; kurioje krikščioniškas elitas viską 
diktuos

Iš pradžios atrodė, kad Izraelio-JAV planams sekasi. 
Izraeliečiai palyginamai lengvai užkariavo pietinį Libaną ir 
net pasiekė sostinę Beirutą. Kuomet pasirodė, kad 
falangistai, kurie jau valdė rytinę sostinės dalį, neįstengia
okupuoti Vakarų Beirutą, izraeliečiai patys įsiveržė į 
miestą ir pasidarė1 pilnais valdytojais ... Per kai kurį laiką 
jie ten švaistėsi, lyg jie būtų buvę tikri šeimininkai: jie ir 
su jais draugaujantieji krikščionys nuginklavo įvairių 
musulmonų ir kairių grupuočių kovotojus, suėmė didelį 
palestiniečių skaičių, prayedė kratas, areštus, tyrinėjimus.

Paskui jie pradėjo neva derybas su fąlangistų dominuoja
ma valdžia, — tai yra, su ta pačią valdžia, kurią jie pastatė 
prie vairo. Ir galų gale buvo pasirašyta^ sutartis, kurią 
Washingtonas palaimino. Ta sutartis faktinai padarė 
Pietinį Libaną Izraelio kolonija. Nors izraeliečiai žadėjo 
neva trauktis, sutartis numatė, kad Izraelio ir Libano 
kariuomenė turės “bendrus patrulius” Lipano teritorijoje, 
tai yra, Izraelio kariai liks, lyg tas (Iraštas būtų jų. 
Amerika tuo tarpu pradėjo siųsti Libano kariuomenei 
ginklus, specialistus-mokytojus . . . Amerikos marinai jau 
buvo įsitvirtinę Vakarų Beirute, aerodromo srityje. Juos 
parėmė Prancūzijos, Italijos ir britų daliniai. Atrodė, kad 
Vakarai kontroliuos Libaną,' kaip jiems patinka. Bet 
gyvenimas parodė visai ką kitą. |

Pietiniame Libane, esančiame po izraeliečių okupacija, 
pradėjo augti rezistencinis judėjimas. Ne palestiniečiai, o 
patys libaniečiai pradėjo atakuoti Izraelio karius, nes jiems 
nusibodo jiems nuolankiauti, pasiduoti jų kratoms, aprube- 
žiavimams, okupacinei disciplinai. Kajnuose į Rytus nuo 
Beiruto druzai pradėjo vis labiau priešintis krikščiohiriis 
falangistams. Amerikos marinams pasidarė nesaugu pasi
rodyti bet kur — jie pradėjo slapstytis dieną-nakti savo 
bunkeriuose. Pamaži pradėjo kurtis vieningas musulmonų, 
druzų ir kairiečių patriotinis frontas /ir falangistų valdžiai 
pradėjo darytis vis sunkiau. /

Po Naujųjų metų dalykai greit pasako į naują kryptį. Kai 
druzai ir musulmonai pradėjo atakuoti taip vadinamą 
Libano kariuomenę, didelis skaičius kareivių ir karių, 
kartais ištisi daliniai, pradėjo pereiti patriotinio fronto 
pusės. Vakarų Beirute kovotojai pradėjo ginkluotis šautu
vais, kuriuos jie buvo atsargiai' paslėpę, o valdžios ’ 
kariuomenės vyrai pradėjo prie jų prisidėti. Per kelias 
dienas padėtis radikališkai pasikeitė, — valdžios rankose 
liko tik siauras Rytinio Beiruto ruožas ir priemiestis, kur 
randasi prezidentiniai rūmai. Išsigandęs prezidentas paža
dėjo atsisakyti sutarties su Izraeliu, bet šiuos žodžius 
rašant atrodo, kad to neužteks — libaniečiai nori 
atsikratyti išdaviko, kuris taip - meiliai buvo pasirengęs 
valdyti pagal Jeruzalės ir Washingtono diktatą.

Tad, vaizdas dabar visai kitoks. Vakarų Beirute, kur 
Izraelio kariai suiminėjo nacionalistus libaniečius, dabar 
atsteigtos kairios partijos ir grupuotės, iškabinti Arafato 
paveikslai . . . Šuf kalnyne, kur (izraeliečiai irgi švaistėsi, 
administracija yra druzų rankoše. Šiuos žodžius rašant, 
amerikiečiai marinai kraustosi į laivus, izraeliečiai jau 
kalba apie pasitraukimą iš Sicįono. Tad, ką atsiekė ta 
invazija? Aišku, kad planai neišdegė, — Libanes ne labiau 
Vakarų kišenėje negu prieš invaziją, o labiau nusiteikęs 
prieš vakarietišką hegemoniją, i Izraeliečiai gal pasilaikyti 
siaurą Libano teritorijos ruožą, bet jie faktinai sukonsolida- 
vo prieš save viš labiau suvienytą visiį^ patriotinių Libano 
jėgų frontą. Nestebėtina, kad premjeras Šamiras įniršęs. 
Nestebėtina, kacį prezidentas Reaganas tyli. Vienas 
Baltųjų rūmų aukštas pareigūnas, paklaustas, kodėl
Reaganas taip pilnai nutilo, atšakė:

“Kuomet mes laimime, visi nor kalbėti — Pentagonas, 
Valstybės departmentas, Baltieji rūmai . . . Dabar, 
kuomet nepasisekė, mes visi tylime, įskaitant Reagapą . . . 
Ką kitą darysi?”

Helsinkio procesas
Beveik trejus metus Ispanijos sostinės Madrido vardas 

mirgėjo viso pasaulio laikraščių ir žurnalų puslapiuose. 
Madride perėjo išbandymus ‘‘Helsinkio procesas”, įtempi
mo mažinimo procesas, l'rišdešimt trijų Europos/šalių. 
JAV ir Kanados atstovai svarstė saugumo ir bendradarbia
vimo žemyne problemas. '

Ne viskas vyto sklandžiai. Tai liudijaJr tai, kad Madrido 
forumas ilgai užtruko. Bet pagrindinis tikslas buvo 
pasiektas: dalyviai įveikė skirtingas nuomones, ir pasirašė 
baigiamąjį dokumentą. Į

Patirtis, įgyta Madridė, patvirtina, kad net esant 
skirtingiems požiūriams į pblitiką, skirtingoms visuomeni
nėms santvarkoms vis dęlto galima' susitarti, išplėsti 
bendradarbiavimo sferą. 1

Pasitikėjimas, saugumas^ nusiginklavimas. Tai įtempimo 
mažinimo politikos terminologija ir turinys. Madrido

“LAISVĖ”

Kas ką rašo ir sako IŠ KAPSUKO PADANGĖS

PRISIMINĖ SMETONĄ . . .
Sausio 12-ą tautininkų 

“Dirva” prisiminė, kad to 
mėnesio 9-ą dieną sukako ly
giai keturiasdešimt metų kai 
mirė Antanas Smetona, ir 
atspausdino pirmame pusla
pyje jo paveikslą (profilinio 
barielefo pavidale). “Dirva”, 
Smetonos partijos organas, 
turi ypatingą ryšį su buvusiu 
diktatorium, o prie to prisi
deda ir faktas, kad tas laik
raštis leidžiamas Clevelande, 
kur Smetona 1944-ais metais 
žuvo gaisre.

Įdomu, kad likusi reakcinė 
Amerikos lietuvių spauda tą 
datą beveik ignoravo. Ko 
gero jie gali sakyti apie 
žmogų, kuris stovėjo prie 
vairo, kai Lietuvoje viešpa
tavo fašistinė diktatūra?

LOZpRAlClUI MIRUS
“Draugas” (sausio 11) išsa

miai aprašo Stasio Lozoraičio 
laidotuves Romoje. Kaip ži
nia, S. Lozoraitis buvo užsiį? 
nio reikalų ministras smeto
ninio režimo laikotarpiu Lie
tuvoje. Lietuvai tapus tary
bine, reakciniai emigraciniai 
lietuvių rateliai užsienyje jį 
laikė “diplomatijos šefu”, jo 
asmenyje tęsiant taip vadi
namą buržuazinės Lietuvos 
“kontinuitetą”. *

Lozoraitis mirė sulaukęs 
85 metus amžiaus. “Drau-- 
gas” aprašo, kaip laidotuvėse 
dalyvavo daugelis kunigų, 
įskaitant “Vakarų Europos 

vyskupą” .Anianą 
Taipgi dalyvavo

lietuvių
Deksnį.
“Lietuvos atstdvas prie Šv
Sosto”, Stasys Lozoraitis, jrj;listų laikraštis 
velionio sūnus. Bet nemini
ma, kad būtų dalyvavę atsiu
vai nuo Vatikano, taipgi ne
minima, kad būtų dalyvavę 
kokie nors atstovai nuo Va
karų valdžių.

BALSAS IŠ ARGENTINOS
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” su pasitenkinimu savo 
Naujųjų Metų numeryje pa- 
žymi pirmame, puslapyje 
“Argentinoje ir vėl demokra
tinė santvarka”. Taipgi pažy
mima, ke d naujojo preziden
to Alfon ;ino įvesdinimo ce
remonijose tarybinei delega
cijai vadoydvo lietuvis Anta
nas Barkauskas, kuris apibū*;T 
dinamas kaip “T. Lietuvos 
prezidentas”. Pridėta, kad 
Barkauskas taipgi matėsi su • 
lietuvių kolonijų žmonėmis, o 
jo palydovas V. Stankevičius 
matėsi ‘su savo giminaite 
Eugenia Deksnyte Bačkiene.

M «
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SPAUDA IR RINKIMAI
1 Prezidentiniams , *, rinki-

• /A • c
mams artmantis, verta pa
žvelgti, kokias pozicijas šiuo 
klausimu užima įvairų pa- 
kc^ipų spaudos organai. Kal
bant apie didžiąją buržuazinę

špaudą, sunku pasakyti, ko
kia būtų statistika, jeigu 
pabandytume nustatyti, kas 
turi daugiau paramos spau
doje: demokratai arba rėpu- 
blikonai. Yra visa eilė laik
raščių, kurie atvirai pradeda 
remti vieną ar kitą kandidatą 
priešrinkiminei kampanijai 
einant prie pabaigos. Ypatin
gai tokie didieji laikraščiai 
kaip “New York Times”, 
“Boston Globe” if “Saint 
Louis Post-Dispatch” nenu
taria beveik iki pat galo. Bet 
iš viso žinoma, kad dauguma 
laikraščių, ypatingai mažes
nių miestelių, randasi repu- 
blikonų įtakoje.

Negrų spauda beveik vien
balsiai remia demokratinius 
kandidatus, vyriausiai Jessie 
Jackson. ; Bet tas nereiškia, 
kad eilinis skaitytojas randa
si išimtinai tų laikraščių įta
koje. Pavyzdžiui, eilinis neg
ras skaitytojas New Yorke, 
kuris skaito negrų savaitraš
tį “Amsterdam News” (kuris 
remia demokratus) taipgi 
skaito dienraštį “Daily 
News” (kuris remia republi- 
konus). Daug kas priklauso 

nuo atsineŠimo į moterų 
teises: tie laikraščiai, kurie 
tulęi daugiau simpatijų femi- 
nizbiui, linkę remti demokra
tus, nes Reaganas yra skai
tomas moterų lygių teisių 
priešu.

Dienraštis/‘Daily World”, 
kaip žinia, remia komunisti
nius kandidatus Gus Hali ir 
Angela Davis. Kiti laikraš
čiai, kurie save skaito kai
riais, labai pasidalinę. Socia- 

“in These 
Times’’, kuris leidžiamas 
Chięągojė, remia Socialistų 
partijos kandidatus, nes so
cialdemokratai, kurie stovi į 
dešinę nuo socialistų, remia 
demokratus.

Taip vadinamos ultra-kai- 
rios grupės ragina darbinin- 
kus.^nebalsuoti už nieką” — 
tokios nuomonės laikomos 
mažiukės grupelės kaip tai 
Revoliucinę komunistų parti
ja, Komunistų darbininkų 
partija, Spaftakiečių sąjunga 
^kairieji ^nekistai) ir Pro- 
gresyvė darbo partija. Socia
listinė. darbihinkų partija (vi
durkelio tYockistai) turi savo 
kandidatus ir varo gan smar
kią kampaniją, ypatingai uni
versitetuose.

Svarbią rolę suvaidins dar
bo unijų laįjęraščiai. Milijonai 
darbininkų skaito savo unijų 
spaudos organus (kaip tai 
f Labor”, “Advance”). Bet tai 
laikraščiai, kurių negali pirk
ti kioskuose, — unijų nariai 
juos gauna per paštą ir daž
nai juos skaito paviršutiniš
kai, nes apie žinias jie skaito 
nupirktuose laikraščiuose, 
kurių dauguma reakci
niai ....

susitikimas dar kartą pademonstravo, kad įtempimo 
mažinimo bei “Helsinkio procesas” ir šiandien turi daug 
galimybių daryti įtaką istorijos procesui.

Istorijos procesas — šiuolaikiniam žmogui ne filosofinė ar 
abstrakti kategorija. Dabartinės kartos atmintyje — 
neužmirštami baisūs istorijos puslapiai. Du šio šimtmečio 
pasauliniai karai, daugybėj aukų ir sugriovimų, psichologi
nės ię socialinės traumos dar jaučiamos ir šiandien. Ypač 
tai aktualu europiečiams: abu karai įsiliepsnojo jų žemyne; 
iš 65 milijonų aukų, kurias atnešė du pasauliniai karai, — 
daugiau kaip 50 milijonų tenka Europai. Nei Europa, nei 
pasaulis trečiojo pasaulinio karo nepergyventų. Termo
branduolinė katastrofa pražudytų Žemės civilizaciją.

Saugumo užtikrinimas Europos žemyne, už kurį pasisakė 
Madrido susitikimo dalyviai, atveria naujus bendradarbia
vimo horizontus. Numatyta bendradarbiauti kultūros ir 
švietimo srityje, plėsti mokslinius ryšius tarp įstaigų ir 
organizacijų. Visa tai suartina tautas, leidžia žmonėms, 
nutolusiems nuo politikos, aktyviau įsijungti į Rytų-Vakarų 
dialogą. Savo ruožtu Tarybų Sąjunga padarė viską, kad 
Madrido susitikimas baigtųsi sėkmingai. Tai liudija ir 
lanksti Tarybų Sąjungos pozicija sprendžiant ginčytinus 
klausimus visuose konferencijos etapuose. Sėkmę lemia ir 
aktyvi socialistinės sandraugos šalių pozicija.

Vertingas patyrimas, įgytas Madride, leidžia su didesnė
mis viltimis žvelgti į ateitį. Jau numatytas ir naujas 
panašaus tipo susitikimas. Jis įvyks 1986 metais Austrijos 
sostinėje Vienoje.

Europos ir pasaulio visuomenė tiki “Helsinkio procesu” ir 
laukia jo naujų vaisių.

Marijampolės 
realinei gimnazijai— 
65 metai

Marijampolės realinė gim
nazija, veikusi 1918-1925 me
tais, tuo metu buvo vieninte
lė tokio tipo mokykla visoje 
Lietuvoje. Gimnazija suvai
dino didelį vaidmenį krašto 
švietimo istorijoje ir gyveni
me. Ji davė Lietuvai daug 
šviesių asmenybių, mokslo 
darbuotojų, kaip Lietuvos 
TSR nusipelniusi kultūros 
veikėja M. Meškauskienė, 
miręs Kauno A. Sniečkaus 
politechnikos instituto rekto
rius prof. K. Baršauskas ir 
1.1. Pamokų dvasia, mokyto
jų nusistatymai buvo pažan
gūs, gal todėl šų gimnazija 
buržuazinei valdžiai labai 
kliuvo ir buvo imamasi prie
monių jai likviduoti.

Į tradicinį susitikimą atvy
kusius gimnazijos auklėtinius 
pasveikino miesto valdžios 
atstovai, moksleiviai visus 
apdovanojo gėlėmis. BuVęs 
realinės gimnazijos mokslei
vių tarybos pirmininkas M. 
Krygeris prisiminė mokslo 
draugus, pabrėžė pažangų 
gimnazijos charakterį, pai
liustruodamas atitinkamais 
pavyzdžiais. Po pertraukos 
visi nuėjo į Kapsuko miesto 
kapines, o dalis nuvažiavo į 
Liudvinavą, kur padėjo gėlių 
prie mirusių mokytojų ir 
mokinių kapų. '

PR. MAŠIOTO 
MINĖJIMAS

Baigiantis 1983-iesiems 
Kapsuko knygų bičiulių 
draugijos ir O. Sukackienės 
pedagoginės mokykloa inicia
tyva buvo surengtas žinomo 
mūsų pedagogo, vaikų rašy
tojo Pr. Mašioto 120 gimimo 
metinių minėjimas. Dalyva
vo literatūros kritikas V. 
Auryla, architektas V.-Žem
kalnis, LTSR nusipelniusi 
mokytoja ir kraštotyrininkė 
N. Manikienė ir žinomas 
skaitovas aktorius T. Vaisie
ta. Visai programai vadova
vo respublikinės premijos 
laureatas dėst. L. Šepkus.

Kritikas V. x Auryla kalbėjo 
apie didelį Pr. Mašioto vaid
menį Lietuvos švietimo isto
rijoje. Juk visa mūsų vyres
nioji karta mokėsi iš Pr. 
Mašioto parašytų matemati
kos vadovėlių, kas nežino jo 
parašytų ar verstų knygučių 
vaikams! Pr. Mašioto knygy
nėlis vaikams dabar, tarybi
niais metais, naujai išleistos, 
bendras tiražas yra milijoni
nis.

Savo prisiminimais apie 
dėdę pasidalijo arch. V. 
Žemkalnis. *

LTSR nusipelniusi moky
toja N. Manikienė kalbėjo 
apie Pr. Mašioto asmenybę, 
jo santykius su Suvalkija, 
gimtuoju Pustelninkų kaimu, 
kur jis dažnai apsilankydavo.
STEIGIAMAS MIESTO •>. 
ISTORIJOS MUZIEJUS

Senųjų Kapsuko namų ga
lima sakyti beveik nieko neli
ko, karo metais^buvo subom
barduota. Per stebuklą išliko 
vienas namelis maždaug iš
XVIII amžiaus pabaigos ir
XIX pradžios. Jis bus res
tauruotas ir čia įsikurs mies
to muziejus, kuriame atsi
spindės visa istorija, prade
dant 1667 metais, kada Paše- 
šupys (vėliau Starapolė, Ma
rijampolė ir Kapsukas) buvo 
pirma kartą paminėtas isto
rijos 7 šaltiniuose. Renkama 
istorinė medžiaga, projek
tuojama ekspozicija, pastato 
interjeras. Atidaryti numa
toma 1985 metais.

V. Gulmanas
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Originaliu pastatu pasipuošė Joniškio centras. Pirmame 
ir antrame jo aukštuose įsikūrė pramoninių ir ūkinių prekių 
parduotuvės, o trečiame — rajono vartotojų kooperatyvų 
valdybos kontora. Projekto autorius — architektas Algi
mantas Patalauskas. i

Nuotraukoje: Naujasis Joniškio prekybos pastatas.
/ A. Dilio nuotrauka
( t

LAIŠKAI
MALONUS LAIŠKAS 
IŠ PALANGOS

Gerbiama Redaktore, 
prašau labai atleisti už 

Jūsų trukdymą, tačiau turiu 
didelį Jums pačios geriausios 
kūrybinės sėkmės darbe, ge
ros nuotaikos ir sveikatos 
gyvenime. Leiskit padėkoti 
už sveikinimus ir linkėjimus 
man, kuriuos perdavė nuo 
Jūsų neseniai apsilankęs pas 
Jus Amerikoje mūsų Palan
gos miesto Prekybos valdy
bos viršininkas: Feliksas 
Steponavičius. Man labai 
malonu, kad Jūs, būdama 
labai užimta, dar prisimena
te mūsų susitikimą praėjusią 
vasarą Jums apsilankius ma
žame Baltijos pajūrio mieste
lyje — Palangoje.

Pas mus kurorte šiuo metu 
švelni žiema. Didelių šalčių 
nėra. Neseniai parkus ir gat
ves truputį padažė baltas 
sniegas. Senoji Baltijos jūra 
lėtai į krantą gena žiemiškai 
apsnūdusias bangas. Virš 
bangų krykštauja žuvėdros. 
Gelsvo smėlio kopose tyliai 
snaudžia įsibridusios pušai
tės. Negirdėti margaspalvės 
vasaros poilsiautojų minios 
triukšmingų balsų. Tik ret
karčiais užsnigtais parkų ta
keliais nudūlina viena kita 
pbilsiautojų para. Aplinkui 
žiemiška kurorto ramybė, 
tačiau miesto gyvenimas 
eina ritmingai.
užbaigti praeitų metų dar
bai, o šiuo metu aktyviai 
ruošiamės naujam kurorti
niam vasaros sezonui, nes 
poilsiautojų skaičius mūsų 
mieste kiekvienais metais di
dėja. Daug statom poilsio na
mų, sanatorijų, aptarnavimo 
įstaigų, tačiau ir poreikiai 
taip pat auga.

Noriu labai pakviesti Jus 
vėl apsilankyti mūsų pajūry
je, pailsėti ir pataisyti svei
katą. Galbūt, galėsite atvyk
ti vasaros metu, kai šilta, 
daug žalumos. Jei tai įgyven
dinti negalima dėl didelio 
Jūsų užimtumo, tuomet lau
kiame bet kuriuo laiku. Bus 
labai malonu Jus vėl matyti 
mūsų gimtajame krašte.

Dar kartą labai dėkoju už 
Jūsų parodytą dėmesį ir ma
lonu bus, jei turėsiu galimy
bę sužinoti, kaip sekasi ne

lengvame Jūsų darbe ir gy
venime.

Su pagarba
Henrikas Baliūnas

Palangos miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininko 

pavaduotojas

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
1984 m. sausio 18 d.

Gerbiamoji Drauge
Ilze Bimba

esu sujaudintas Jūsų žo
džių, atsiliepiant į rašinius 
apie nepamirštamo Jūsų vy
ro palaikų paskutiniąją kelio
nę. Nemanau esąs vertas 
padėkos. Dėkingi turime bū
ti likimui, lėmusiam laimę 
būti Jums A. Bimbos žmona, 
jo draugams, mums, jo amži
ninkams, — jautusiems ir 
jaučiantiems šios neeilinės 
asmenybės žavesį ir pavyzdį.

Kai rašau šias eilutes, ruo
šiamės paminėti Draugo An
tano 90-ąsias gimimo meti-’ 
nes. Įvyks parengimas ir Pa
nemunėlyje, A. Bimbos var
du pavadintoje mokykloje. 
Vežu ten nuotraukų rin
kinėlį, primenantį Jūsų vieš
nagę Rokiškyje ir Panemu
nėlyje prieš 10 metų, 
1974-aisiais . . . Mokyklos 
muziejus, kaip galėjote įsi
tikinti, pagarbiai ir kruopš
čiai renka medžiagą apie 
Jūsų vyrą.

Su dėkingumu prisimenu
Sėkmingai f dienas, praleistas kartu Vil

niuje praėjusią vasarą. Jūsų 
dovanotą gėlės piešinį įremi-

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĖJ”

ft

nau, jis kabo mano kambary
je, bylodamas apie žmogaus 
širdies grožį, kilnumą ir ne
marumą.

Jeigu šių mano sunkokų 
sakinių nesisektų sklandžiai 
suprasti, manau, Jums pa
dėtų draugai. Tikiu, kad 
draugų turite ir jie turi Jus. 
Tokios gyvenimo palaimos 
linkėčiau Jums visose gyve
nimo dienose.

Manau sueinate su mielais 
Rudolfu ir May. Jei bus 
proga, perduokite jiems nuo- 
širdžįąusius mano linkėji
mus.

“Tėviškės” draugijos pir
mininko Petronio vardu lin
kiu Jums daug sveikatos, 
geros nuotaikos.

Su pagarba
Algis Kosta

Natiurmortas
Ties indauja kabojo natiurmortas.
Toks liūdnas natiurmortas su paukščiu.
Viršum kavos puodelių ir lėkščių 
Varvėjo juodas kraujas iš aortos. &

Juoda dėmė ant drobės plito plito, 
Tamsėjo sienų ir lubų dažai, 
Kraujuoti ėmė sodai ir daržai, 
Bet niekas neprarado apetito.

J
Visi sau valgė Ir šnekėjo meiliai,
Gražiai taures kilnojo už kažką, 
Staiga — tas riksmas: viešpatie, už ką? 
Žiūrėkit, peilisl Ak, ar matot peilį?

Taip, natiurmortas buvo pasikeitęs.
Jis tapo su mirtim ir su peiliu.
Visai ramiai, be jokių sopulių, 
Vijoklio lapai viršum sparno skleidės.

Ramutė Skučaitė
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'Ka&cCčettčttė Acetic u a

Ištraukos paimtos iii skilties “Dienos Aidai”, kuri tilpsta 
Vilniaus “Tiesoje”.

RVTAS
Sukleksėjo troleibusai, 

qė „Ikarcl“, 
bl'rgo Sv’esos.

suburz-
namų languose su-

Nubudo Vilnius. Į gatves 
biro žmonės — skuba j m 
Ir.*, darbą, komandiruotą. Šįryt 
įves veža autobusų parko Įvalruo- 
tojai Artais Maželis, 
Puikys, Nikolajus Varginas,! trolei
busus vairuoja darbo veteranai 
Bronislava Derinčionė, Marija Pe
čiulienė, Bronius Veličkas Šie 
darbo pirmūnai dilba gerai, vi- 
soda mandagūs, atidūs keleiviams.

Garbė tam, kas atlieka 
darbą sąžiningai. Malonu eiti ša- 
ligatviu, kaf jis švariai nušluotas, 
o pasnigus nuvalytas, pabarstytas 
smėliu. Bet va, vieras tarpas sli- 
dus — gali pargriūti, uis gauh. 
Ir telslngcl barsnojame kiemsargį, 
kad negreias jo fanerinis kastu
vas, nespėja nuošalin į krūyą su
braukti žiemos. Tačiau ar 
kada nors iš daroaus 
popierėliais, ruorūkcmls!

pa, 
okyk-

rrtanas

savo

krito 
saldainių 

I Išlipo 
iŠ troleibuso žmogus, nujprigta- 
vo ant švaraus šaligatvio skylėtą 
talonėlį. Kitas nuorūką me 
j šiukšlių dėžę, o tiesiai p 
jom...

Gerbkime vieni 
pat ryto būkime 
atidūs, jautrūs, dėmesingi, 
geriau seksis ir cerbas, ir 
jas, Ir kūryba.

ė ne 
j ko

kitų darbą. Iš 
vieni kitiems 

Tada 
moks-

Kiekvienas, manau, žino, kad 
jos pirmenybė sėsti į taksi. Bet, 
pasirodo, žino ne visi. O gal 
tik dedasi nežiną!..

Tie trys, vyrukai užsipuolė:
— Mes čia pusę valandos šą. 

lame, o jūs lendate lyg niekur 
nieko be eilės... Mums toli va
žiuoti, jūs galite ir palaukti...

Moteris sutriko. Akyse subliz. 
go ašaros., Jau ketinau įsikišti į 
ginčą, bet mane aplenkė spor
tiško sudėjimo vyriškis:

— Vaikinai, jei stinga man. 
dagumo, tai bent taisykles pasi. 
skaitykite... O jūs sėskite, sėski. 
te... Ir važiuokite...

Taksi nuvažiavo, o vyrukai jau 
nedviprasmiškai prišoko arčiau 
vyriškio:

—- Kur kiši snapą! Nedidelė 
ponia... Galėtų ir palaukti.„ Mes
— trys, o tu — vienas...

— Net jeigu jūsų būtų Ir visa 
divizija, privalote būti padorūs,
— atsakė vyriškis.

Pasigirdo ir kitų balsai. Vy
rukai pritilo.

Mąsčiau'apie šią situaciją Ir 
galvojau: riteriškumo laikai, ne. 
paisant liūdnų prognozių, nesi
baigė. Tačiau argi ne kiekvieno 
mūsų moralinė pareiga taip pa
sielgti! Juk duok akiplėšiškumui, 
nemandagumui atkirtį, ir jie ne
sukeros. Kiekvienas iš mūsų prl. 
valo turėti gerą atsargą pilieti- 
nės drąsos taip padaryti.

“Vilniaus” baldų kombinatas—-didžiausia Pabaltijo respublikose šios pramonės šakos 
įmonė. Ji dabar išleidžia beveik trečdalį Lietuvoje gaminamų baldų. Kombinato baldai 
pelnė gerus atsiliepimus Londono, Paryžiaus, Varšuvos,. Briuselio, Leipcigo tarptauti
nėse parodose. Vilniečiai baldininkai dabar gamina naujos konstrukcijos baldus — 
sekcijas “Era-2” ir svetainės komplektus “Aras”.

Nuotraukoje: Kombinato baldų pavyzdžių salėje. V. Gulevičiaus nuotrauka

• i

Parūpo patys naujausi ateiviai. . .
DIENA

Geros žinios skrieja į redakci
ją iš įvairių respublikos kampe
lių. Darbininkų ir kaimo kores
pondentai praneša, kas naujo jų 
do'bo kolektyvuose.

Plungės „Minijos“ liaudies kū
rybos gaminių įmonės darbininkas 
Simas Str? 
darbo di.
tam

Irėkšys džiaugiasi, kad jo 
rąugo A. Umbraso sukur- 

SėKlyčios“ svetainės kom
plektui suteiktas kokybės ženk
las. Alytaus\»LKP 60-mečio med
vilnės koml>ira[o ričiuotoja Al- 

iuoja 
(rečio

las. Alytaus AKP 60-mečio (med
vilnė* komoma{a riči 
dūlė Petrauskicryb jau ri 
verpalus dvyliktojo penk 
jąskaiton. Darbo pirmūnės 
paujama ričiavimo mašinų 
50 procentų didesnė, negu 
ka’ouja norma.

DU REISAI MINUS—

Didieji miestai traukia tarsi 
magnetas. Ir aplinkinių rajonų 
gyventojai šiokiadieniais papll. 
do daugiatūkstantinę miesto dir
bančiųjų armiją. Rytą jiems rei
kia taiku nuvažiuoti j darbą, 
vakare sugrįžti. Nelengva čia 
būtų, jei žmogus prarastų pasi. 
tikėjimą transporto patogumu... 
Deja, tokių atvejų pasitaiko—

Kupiną nusivylimo laišką at. 
siuntė Nemenčinės gyventojai.

zona 
rel-

| redakciją paskambino VII- 
iaus „Aušros" siuvimo fabrikomaus ______

darbo užmokesčio skyriaus Inži
nierė Stasė Bagdzevičienė. Ji

cėnlenė, apkrelduotojas 
mieras Bagdonas, lygintoja 
torija Kukricnė jau įvykdė 
nuol'ktą i pertkmėtj.

Džiuginta' tokio pranešimai 
pilna diena.

Kazį-
Vik- 
vlc-

VAKARAS
SūcJrėįa sutemos. Kas skuba j 

paskaitas, vakarinę mokyklą,j o 
kas j teatrą, kiną, sporto varly** 
bas. Ir jaunam, ir senesniam yra 
kur nueiti, ką pąmatyti, sužinoti.

Kai vakaras susemia dieną, KCI 
kam darbas tik pras'deda. MieTL 
to v'daus reikalų valdybos pollfl-. 
nio skyriaus viršininkas Vladimiras 
Duškinas pranešė, kad šįvakar 
žmonių poilsį ir ramybę sergės 
milicijos vyresnieji seržantai Al
girdas Misiūnas, Voldemaras Mar
kevičius, Ivanas Vasilevskis, mili
cijos viršila Jonas Vailkūnas. M es
to antrosios ligoninės terapeutė 
A’dona Kaubrienė, Respublikinės 
Vilniaus klinikinės ligoninės chi
rurgas Algis Markelis bus paslrėn- 
oę kiekvieną minutę suteikti žmo
gui medicininę pagalbą.

Vakaras, susikaupimo ir rlm- 
t cs metas, pasirengimas kitai 
dienai. Tebūna ji dosni, derlin
ga. Ir talki — kaip visos kitos.

Jones GE5TAUTAS
Prie taksi sustojimo Gedimino 

aikštėje lūkuriavo būrelis. Pir
mieji' — trys vyrukai, atsismau. 
kę ant pakaušių prabangias kai- 

ir laikantys glė- 
Šalveno. Kiekvid- 

kuo greičiau su- 
,,žalio žiburėlio'^.

neužimtas 
eilės.

augesni vaikai rytais skuba į 
teennikumus ir aukštąsias mokyk, 
las... Dar visai neseniai rytinis 
susisiekimas autobusais su Vii. 
niurni buvo neblogas — į Vilnių 
tarp septintos iki aštuntos dvi.' 
dešimt minučių išvykdavo keturi 
priemiestiniai ir tarpmiestiniai, 
autobusai. Kažkodėl du iš ke. 
tūrių reisų buvo panalklnĮI. O 
juk tokiu metu jie buvo labai 
reikalingi. Tuo tarpu dienos rei- 
sai nepasikeitė, Ir autobusai, 
kaip rašoma^ laiške, tuomet bū
na apytuščiai... Rūpinamės kuo 
geresniu transporto ir degalų 
naudojimu, ir tai negali nekelti 
nerimo..,. ,

Apsilankius ankstyvą rytą Ne- 
menčlnėje, paaiškėjo, jog prob. 
lema visai sėkmingai sprendžia, 
ma... privačiais pagrindais. Ne- 
sutilpuslus į reisinį autobusą iki 
Vilniaus pavėžėja, z 
atlyginimą, uždarbiauti 
savo žinioje turintys Ir autobu
sus... Kai tik atsiranda organiza- 
elnių nesklandumų, plyšius tuo
jau aptinka mėgėjai pasipelnyti...

noma, už 
>jai, beje,

VAKARINIS SPEKTAKLIS

bius pirkinių, 
nam magėjo 
laukti savojo 
Ir tą minutę 
čiuožteiėjo prie
kokia akimirka anksčiau 
moteris su kūdikiu ant

taksi 
Tačiau 
priėjo 
rankų.

Vakarinis spektaklis. Renkasi 
žiūrovai. Stabtelėkime ir pažiū- 
rėkime, kas praveria teatro du
ris. Tarp įeinančių — ne viena 
jaunų tėvų pora, vedina valku...

Seimai malonu praleisti vaka- 
rą kartu. Bet į vakarinius spek
takliu* (Ir tai ne į kiekvieną!) 
įleidžiami tik mokyklinio amžiaus 
valkai. O ką daryti šeimai su dar
želinukais!

Suprantama, jauniems «• tėvams 
trejiems ketveriems metams at
sisakyti ‘eatret, kol vaikas pa
ūgės, sunku. Tačiau 'anksčiau 
teatruose ir kino teatruose jau 
buvo vaikų kambariai (ar kam
peliai. Gal ne visada ir ne visur 
jie pasiteisino. Vis dėlto apie 
spektaklius ir seansus, į kuriuos 
tėvai galėtų ateiti su vaikais ir 
trumpam palikti kitų 
pagalvoti verta.

Viktoras ARMALIS

Jungtinėse Amerikos Val
stijose iš Tarybų Sąjungos 

.yra atvykę — pačiais įvai
riausiais būdais (ne taip jau 
retai “pakeliui” į visai kitą 
šalį) tam tikras skaičius žmo
nių. Tarp jų yra ir lietuvių. 
Kaip jie jaučiasi, mes maž
daug žinome. Lietuvoje bu
vusi lengvo žanro dainininkė 
staiga tapo “politike”, netgi 
per radiją kalbančia.

Lietuvoje buvęs butų va
gis — dabar vienas didžiau
sių “patriotų” ir to moko 
kitus. Buvęs jūreivėlis vienu 
metu pasidarė savotišku me
siju — tik dabar jo kažkodėl 
nebesigirdi. Ar tai jam pabo
do apaštalauti apie “komu
nizmo pavojų ir siaubą”, ar 
tai jis visiems galutinai pa
kyrėjo. Amerikietiškuose už
kaboriuose Uihgo buvęs daili
ninkas. Ne ką geriau sekasi 
buvusiam režisieriui. Ir bu
vusiam fnokslininkui, kuris 
už centus tauškė nesąmo
nes — kol šių atsargą išse- 
ko . . . ■ .

Taigi, kone prie kiekvieno 
naujojo atėjūno į šį kraštą 
tenka pridėti žodį “buvęs” — 
ir tai kalbant be jokios ironi
jos. Tačiau jų tikrai nedaug 
ir, manau, kad didžiajai 
Amerikai jie visai nerūpi.

Tačiau to nepasakysi apie 
visą ateivių ir Tarybų Sąjun
gos masę.** j :

Jungtinių Valstijų masinės 
informacijos priemonės pra
nešė, kad vykdoipa “daugia
milijoninė’} programa atei
viams tirti.

Kyla klausimas: iš kur toks 
geranoriškumas labai viską 
paskaičiuoti mėgstančioje ša
lyje?

Atsakymas čia pat — pasi
rodo, oficialiais tyrimų užsa
kovais yra >, . . Pentagonas, 
Valstybės departamentas ir 
C.LA. Tarp klausimų — ir 
teiravimasis apie tarnybą 
Tarybinėje Armijoje, ir dau
gelis kitų panašių dalykų. 

r Tiesa, amerikietiškos ma
sinės informacinės priemo
nės kažkaip droviai pabrėžia, 
kad tai nesąs informacijos 
rinkimas”, tačiau ką gali ap
gauti šis teiginys?!

Informacija čia sunkiama 
masiškai ir moksliniu būdu 
(anketas sudarė prityrę spe
cialistai), apklausa tęsis labai 
ilgą laiką.

Naujieji ateiviai Amerikai 
parūpo dėl
įsikūrė? Kaip jaučiasi? Ką 
galvoja? ^a tema pagamintas 
ir filmas, kur ateiviai pasa
koja apie save.

Be abejonės, kad i filmo 
užsakovai ir autoriai nesi
stengė pasakoti apie tikrąją 
tragediją, ištikusią žmones, 
kurie prarado Tėvynę, drau
gus, mėgstamus darbus, pro
fesijas, tačiau kai kurie filmo 
momentai įdomūs ir pamo
kantys.

aut.) nemanė, kad

jei jie tik būtų 
pasirašytų daug,

Štai Tarybų Sąjungoje bu
vusi muzikė sako, kad Valsti
jose ieškojo “laisvės”. Dabar 
dirba gide. Ji, be kita ko, 
pasakė: “Tačiau niekas nesu
pranta, kas tai iš tikrųjų yra. 
Jie (tai yra naujieji atei
viai
laisvė reiškia eiti ir ieškoti 
darbo, laisvė kovoti už savo 
ateitį, laisvė nuspręsti, ką 
rytoj darysi.

Taigi, laisvė kai kada gali 
virsti baisiu dalyku”.

Po šiais desperatiškais žo
džiais 
atviri
labai daug naujųjyjaimės ir 
“laisvės” ieškotojų.
namuose, jie žavėjosi Vakarų 
blizgesiai, teisėmis, laisvė
mis, apie kurias taip gražiai 
kalba propaganda, ypač — 
laisvę sakyti ką nori. Tačiau 
tada tik retas jų suprato, 
kad tuo pačiu — tai ir teisė 
neturėti pastogės, laisvė gy
venti be darbo ir tuo pačiu 
be pajamų. Galimybė apie 
visatai garsiai kalbėti — jei 
tik atsiranda, kas klauso. 
Proga apie tai rašyti — jei 
tik kas nors spausdina ir po 
to kas nors skaito.

Šias elementarias vakarie
tiško gyvenimo aksiomas pa
juto naujieji ateiviai į Jungti
nes Amerikos Valstijas. Mi
nimame filme jie skundžiasi, 
kad naujoje, “pažadėtoje” že
mėje jie praradę socialinio 
saugumo jausmą, kuris nuo 
pat lopšio iki žilos senatvės 
juoš lydėjęs namuose, kad 
jie visiškai neužtikrinti ryt
diena. ’

Filmo autoriai reiškia viltį,

adaise,

kad ateiviai susilydys ameri
kietiškame katile, išmoks ja
me virti ir dargi gerai jaus
tis. Na, jeigu ne jie patys, — 
tai jų vaikai.

O jeigu ne?
Tai pačių ateivių reika

las — juk jie atsidūrė visiš
kai laisvame krašte . . .

Visas tas paprastas tiesas 
pajuto ir daugelis lietuvių 
kilmės naujųjų ateivių į 
Jungtines Valstijas. Ypač 
tie, kurie Tėvynėje turėjo 
gerbiamas profesijas, padėtį, 
autoritetą.

Tačiau padarius tokį svar
bų žingsnį toli gražu ne 
kiekvienam užtenka drąsos 
prisipažinti suklydus ir atsi
dūrus visiškai svetimame pa
saulyje, kuris tvarkosi pagal 
savus kietus įstatymus. Ta
me pasaulyje pašėlusiai ne
lengva silpniems ir tiems, 
kurie nemoka prisitaikyti 
prie naujos, svetimom aplin
kos.

Kartėlis dėl amerikietiškų 
laisvių išsprūsta nebent pri
vačiame pokalbyje, nebent 
prispyrus didelei bėdai ar 
atvirumo priepuoliui ištikus. 
Nepaslaptis: neretas lengvos 
laimės ir visiškos laisvės 
ieškotojas už tas galimybes 
sumokėjo brangią kairią: 
šmeižė ir šmeižia savo buvu
sį gyvenimą, darbo kolegas, 
santvarką. Ir ne vienas jų 
labai noriai ir išsamiai atsakė 
į Pentagono, Valstybės de
partamento ir C. L A. sponso- 
ruotas anketas.

. . . Taigi, Amerika domisi 
savo naujaisiais įnamiais. 
Domisi labai savotiškai. J.L.

KULTŪROS GYVENIMO KRONIKA

inių: kaip jie

Klaipėdos apželdinimo tresto darbuotojai kiekvienais 
metais pateikia klaipėdiečiams vapie pusę milijono žiedų, 
išaugintų šiltnamiuose. Apie 70 tūkstančių amarilių, 
gerberų, gvazdikų, tulpių, rožių ir kitų gėlių šiltnamių 
darbuotojai žsįda pateikti klaipėdietėms Tarptautinės 
moters dienos—kovo aštuntosios proga.

Nuotraukoje: Gėlininkės Vilija Lengaudienė ir Stasė 
Buožienė amarilių plantacijoje.

' B. Aleknavičiaus nuotrauka

Meno darbuotojai — 
kolūkio šefai

Kultūros /liaudie* universitetą 
Molėtų ! rajono Balninkų kolūkyje 
įsteigė ' Šėtai —- Lietuvos TSR 
meno darbuotojų rūmat. įvyko 
pirmas1* šio universiteto užsiėmi
mas, skirtas teatro menui. Teatro, 
logė N. \Zoluba1tė perskaitė pa
skaitą apie teatro meno pagrin
dus nušvietė lietuvių protesto- 
nalaus teatro ištakas ir jo vysty
mosi kelią. Ištraukas iš naujausių 
savo pastatymų parodė Vilniaus 
profsąjungų kultūros rūmų liau
dies teatras.

Kultūros liaudies universiteto 
užsiėmimai > Balninkų kolūkyje 
v^k* kartą per mėnesį. Žemdir
biai bus supažindinami *u litera
tūros, dailės, muzikos, kino me
no*1 pasiekimais,' susitiks su kūry
biniais da buotojais.

Sis universitetas įsteigtas pagal 
Meno darbuotojų rūmų ir Bel-

1 ‘ “lokio bendradarbiavimo
Pagal ją ūkio kultūros

namuose sistemingai rengiami 
koncertai, l^olpkiečiai kviečiami į 
Vilnių, į įdomi 
buotojų rūmų 
čią paramą r>b

n

sius Meno dar
binius. Konkre- 
ifbma suteikti ir 

stiprinant meno saviveiklą.į * ELTA
Panevėžio dailininkų 
darbų paroda

Vilniaus „Dailės" salone ati-

daryta Panevėžio dailininkų kū
rybos paroda. Tokia Šio miesto 
vaizduojamosios dailės darbų 
ekspozicija resp'ublikos sostinėje ' 
— pirmoji. Parodoje dalyvauja 
13 autorių su 40 darbų.

Dauguma panevėžiečių — Lie
tuvos TSR valstybinio dailės ins
tituto auklėtiniai, kiti — Šiaulių 
K. Preikšo pedagoginio instituto 
absolventai. Savo darbus Vilniu
je pirmą kartą eksponuoja jauni 
dailininkai R. Čeponis, E, Mar
cinkevičius, J. Zareckas.

M. ANDRIUŠKEVIČIUS

Liaudies teatro ’ 
spektakliai

Prasidėjus sąjunginei saviveik
linio meno apžiūrai, lankytojus i 
spektaklius pakvietė Rietavo 
liaudies teatras. Sis kolektyvas, 
vadovaujamas režisieriaus, Lietu
vos TSR kultūros žymūno S. 
Eigirdo, pastatė J. Grušo dramą 
„Gintarinė vila". Spektaklį rieta
viškiai parodė „AĄinijos", Alks
nėnų kolūkiuose, vaidino jį savo 
miesto žiūrovams.

I R. MEČIUS

Juknaičiuose, prie 
mokyklos

Šilutės rajone, TSKP XXV su-, 
važiavimo tarybinio ūkio centri
nėje gyvenvietėje Juknaičiuose 
prie vidurinės mokyklos iškilo

BRIEDŽIO KARŪNA
S 

Kiškius, Grikiapelę — visi 
tokie išdaigininkai. Tai gas- 
padoriui senais laikais roges 
ant klojimo stogo užtraukda
vo, tai senoms panoms ser
mėga kaminus prieš rarotas 
užkimšdavo.

— Taigi žvejai girios žvė
riui ant ragų kanapines tink
lo virves užmetė. Sumanė 
“pasivažinėti”.

Bet vyrams toks pokštas 
vos liūdnai nesibaigė. Briedis 
krantan valtį ištempė. Vos į 
šipulius nesudaužė. Pasipur
tė ir su atitrūkusią virve 
girion nuskuodė.

Ach, tie briedžio ragai! 
Toji brangi girios karalius 
karūna! Kiek nutikimų, kiek 
istorijų. Kvapą užima, kai 
išgirsti pasakojimą apie brie
džio ragus, tą juodo žalvario 
karūną.

Kasmet taip būna. Nurin
guoja į pietus gervės. Sude
ga ^ies skruzdėlynais auksi
niai beržai. Nutyla vidumiš- 
kiai, kur briedžiai per pačius 
paskutinius baravykus riau
mojo, dėl valdžios girioje 
kovėsi. Vienas kitas per tas 
grumtynes ragą atsilaužė. O 
paskui, gruodui žemę pa
spaudus, pirmam sniegui iš
kritus, ateina ragų metimo 
mėnuo. Daugelis klysta, kad 
briedžiai per muštynes savo 
iškilmingą karūną praranda.

Gamtoje viskas išmaningai 
surėdyta. Briedžiai didesni 
už tikrus buvusius karalius. 
Tie karūnas pas auksakalius 
užsisakydavo visam viešpa
tavimo laikui. Briedžiai — 
jas kasmet keičia.

Pats nuostabiausias metas 
girioje, kada ^^įg^neregėti 
dalykai žvėrių giminėje. Ne
ramūs briedžiai tampa lap
krityje Šimonių ir Biržų, 
Vaidulės ir Tauragės, Viešvi
lės giriose. Trinasi ragais į 
medžių kamienus, braidžioja 
po raistus, samanynes. Meta 
savo puošniuosius ginklus, 
meta taurios spalvos karūną. 
Pirma — vieną mentę, pas
kui—antrą.

Kiekviena giria turi savą
sias lobių vietas — tikras 
“briedžių ragų salas”. Gudų 
girioje tokia vieta — garsu
sis Čepkelių raistas. Bet dar 
nei Margionyse, nei Mustei- 
koje, nei Šumo Kriokšlyje 
niekas nežino, ką briedžiai 
tetervinų tuoktavietėse, ger- 
vėplynėse pernai paliko. Pir
muosius ragus — rusvai žal
varinius suras sniegui nutir
pus, eiguliai ir medkirčiai. 
Pati didžiausioji laimikio da
lis bus surinkta vasarą, ru
denį — per baravykdavimą, 
spanguohavimą. Po 80-100 
ragų-menčių kasmet suran
dama Čepkeliuose.

Žeimenos pakrantėse pir
mieji ragus aptinka upėtalių, 
kiršlių žvejai. Mat, jie prie 
upės išeina šilagėlėms sužy
dus. Šimonių girioje — “ragų 
kasyklos” — sakinamieji pu
šynai.

Briedžio ragai — vienas 
įdomiausių gamtos stebuklų. 
Ragai briedžiui pirmą kartą 
išauga pirmųjų jo gyvenimo 
metų pabaigoje bei antrųjų 
pradžioje. Tai lygūs ir gana 
smaili 20-30 cm virbai. An
trąjį pavasarį tie “rageliai” 
nukrinta. Jau antraisiais me
tais briedis pasipuošia dvigu
bomis ragų šakomis. Jas 
nešioja žvėris visus trečiuo
sius metus. Ketvirtą pavasa
rį — patino ragas išsišakoja 
į tris ataugas. Pradeda platė
ti ragų mentės. Kasmet ra
gai storėja, sunkėja.

Patys ‘ didžiausi, sunkiausi 
ragai surasti MinČiaragėje, 
Ažvinčiuose svėrė kiekvie
nas po 10-14 kilogramų. To
kių ragų-ližių mentė kiekvie
na turėjo 16-20 ataugų. Tai 
tikros briedžio karūnos!. .

Leonardas GJrudzinskas

Traška krosnyje beržinės 
malkos. Ant baltai nuplauto, 
švariai nugramdyto uslano 
kvepia šviežiai iškepti, kmy
nais pagardinti, duonos ke
palai. Iš senovinio laikrodžio 
iššokusi gegutė skaičiuoja 
trumpas žiemos dienos va
landas. Pro lango stiklą žvel
giu į pamėlusias pušynų tolu
mas, į paraudusias, vėjo prie 
kranto prilenktas nendres, į 
antvalnį ištrauktus luotus. 
Menasi jonvabalių žiburėliais 
nušviestos vidurvasario nak
tys, avietėmis kvepiantys 
rytai Ažvinčių, Minčiagirės 
trakuose ir degimuose. Už
merki akis ir kaip virpantis 
miražas sapnuojasi anksty
vos aušros prie salų išbrai
džioto Baluošo ežero. Menasi 
nepakartojami susitikimai su 
briedžiais baltuose atbraduo- 
se ties vienišais pusiasaliais.

O tos akimirkos būdavo 
tokios. Atsisėdi ant žalio 
apsamanojusio akmens. Nu
leidi į vėsų vandenį kojas, 
ir klausaisi, kaip atosiautoje 
aukšles medžioja raini eže- 
riai, kaip persišviečia sietu
voje lydeka ir meldus suvir
pina neršiantys lynai. Lauki, 
kada rytmečio vėjas — švel
nus ir aromatingas — pasi
suktų Baluošo salų pusėn. 
Tuomet tikrai per sąsmauką 
plauks briedžiai. Plauks peš
ti nuošalioje saloje žalio ato
lo. Ir neš per vandenį, aukš
tai iškėlę ant ragų, žemuogių 
spalvos saulę. Tokio vaizdo 
niekados negalima pamiršti. 
Tik miško rytmečiuose auksu 
dega girios karalių karū
nos—puošnūs ragai.

. . . Šoka liepsnos krosny
je. Jaučiu šiltą Palūšės eigu
lio Vaclovo Žigo akių žvilgs
nį. Tos pačios mintys. Apie 
briedžius,' apie plaučius it 
ližė ragus, kuriuos beveik 
kiekvienoje tarp miškų pri
gludusiuose Vaišniūnų, Ga- 
veikėnų. Trainiškio kaimų 
sodyboje surasi. Kabina ant 
ragų kaimiečiai kailinius, 
šiaip dėl gražumo juos ant 
ąžuolinės spintos pasideda. 
Minčios pusėje ir duonriekių 
peilių briedžio ragu apsodin
tomis kriaunomis, gali užtik
ti.

— Stiprus tas briedžio ra
gų kelmas, — porina senasis 
girios bičiulis. — Dar prieš 
karą meironiškiai žvejai Lū
šių ežere karšius gaudė. Pa
suko valtis miško pusėn — 
žiūri: kokių dešimties žiemų 
briedis atplaukia. Barzdotas, 
kuprotas, didelis it stum
bras . . .

0 toliau — štai kas nutiko. 
Žvejų iš Meironių būta padū
kusių vyrų. Apie Meironis,

nauja *kulpfūra, K pavadinta „Jau
nystė". Tai septintasis Lietuvos 
TSR valstybinės premijos laure
ato, skulptoriaus Stanislovo Kuz
mos kūrinys šiame pamario kam. 
polyje.

K. JUCIUS 
„Tiesos4 tarybos 

Šilutės rajone pirmininkas

...Ir susirinko 
pasakoriai

Pasakos, pasakos,.. Dideliems 
ir mažiems. Jų klausėsi apie tūks
tantį kauniečių, susirinkusių j 
profsąjungų kultūros rūmus, kur 
įvyko antrasis respublikinis pa
sakorių konkursas. Jame dalyva
vo apie keturiasdešimt geriausių 
pasakorių.

Pirmoji vieta už liaudie* pasa
ką „Kieno darbas sunkesnis" pri
pažinta vilniečiui V. Lenino skai
čiavimo mašinų gamyklos tech
nikui Kazimierui Girskui. Kilęs 
iš Aukštaitijos, ji* nuo mažens 
domėjosi tautosaka, dažnai pa
sakas sekdavo įvairių vakaronių, 
saviveiklos koncertų metu.

Antroji vieta atiteko pensinin
kei' Iš Šilutės rajono Bronei Bart
kienei. Trečioji —- Lietuvos aklų, 
jų draugijos Kauno tarprajoninių 
kultūros namų atstovei Zitai Kli- 
bavičienei.

Kaunietei Petrei Bružienei, ■ ai- 
tuoniasdešimt vienerlų metų pen
sininkei, įteiktas seniausios Lietu
vos pasakorės diplomas, o jau
niausiojo diplomas atiteko Šila
lės rajono Kaltinėnų kultūros na
mų direktoriui Vytautui Jankaus- 

•> kui.
ELTA
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^Kultūros JA įgarsini
Po antgalviu “Ar liksime dainų kraštas?” Ona Dum- 

bliauskaitė rašo žurnale “Kultūros Barai”:

Perfrazuodami 
galime pasakyti: 
mes patys (mūsų 
ra), tokie yra ir mūsų chorai (mū
sų chorinė kultūra). Mes verti 
tokių chorų, kokius šiandien tu
rime. Jeigu šiandien mums kelia 
nerimą tai, kad nemokame kul
tūringai dainuoti prie stalo, kad. 
jaunimas užmiršta liaudies dai
nas, kad dainininkas eina j cho
rą ieškodamas apčiuopiamos 
naudos ir pan., tai nepamirškime, 
jog visos šitos apraiškos nenukri
to iš kitos planetos. Jos išaugo 
iš mūsų pačių ir mūsų visuome
nėje, kad ir kaip tas mums nepa- 

> tinka. j
Mažėjantis chorų populiaru

mas visuomenėje ir jaunimo nu
tolimas nuo liaudies dainų, ma
nyčiau, turi tiesioginj priežasti
nį ryšį. „Magai", „diskai" ir ki
tokia XX a. civilizacijos atributi
ka užgožia jaunimo poreikį liau
dies dainai. Dažnas mūsų dienų 
jaunuolis, manipuliuodamas mo
dernia aparatūra, mieliau klau
sosi madingos muzikos nei dai
nuoja pats. Nutoldamas nuo liau
dies dainų, jaunimas kartu pra
randa ir dainavimo skonį,

žinomą posakį, 
kokie esame 

bendroji kultū-

randa ir dainąvrmo skonį, nes 
patį liaudinį dainavimą galime 
laikyti sukultūrinto chorinio dai
navimo pirmykšte forma. Prara
dęs dainavimo skonį, jaunimas 
nejaučia jokio poreikio ir chore 
dainuoti. Antroji medalio pusė: 
liaudies daina yra bet kurios 
tautos muzikinės kultūros pama
tas. Liaudies kūryboje reikia ieš
koti tautos kultūros istorijos iš
takų. Liaudies kūryba — tai 
Šiandieninio mūsų kultūros me
džio Šaknys. O kiek ilgai gali 
gyventi medis pakirstomis'šakni
mis? Liaudies daina ir jaunimas 
— tai tema, kuri prašyte prašo
si rimtesnių tyrinėjimų. Tik ben
drosios kultūros kontekste mes 
galime spręsti ir chorinės kultū
ros bei chorų prestižo klausi
mus.

Kai skelbiama neginčijama 
tiesa (su kuria negalima nesu-' 
tikti), kad choro vadovo asme
nybė nulemia choro meninį ly
gį, suformuoja kolektyvo kūry
binį braižą, tai dažnai akcentuo
jama ‘chorvedžio darbo meninė 
pusė. Bet choro dirigento asme
nybės svarbus bruožas yra ir 
jo organizaciniai sugebėjimai. 
Chorvedys organizatorius pa
ruošia dirvą chorvedžiui meni
ninkui. Bet yra ir kita bėda. La
bai jau retas atvejis, kad vie
nas asmuo būtų ir neeilinis or
ganizatorius, ir ryškaus talento 
choro dirigentas -menininkas. 
Dažniausiai viena kuri pusė 
nusveria. Jeigu nusveria organi
zatorius, „pramušinėtojas", ken
čia choro meninis lygis; jeigu 
nusveria menininkas kūrėjas, ne
tikusiai sprendžiami organizaci
niai klausimai. Rimtuose mokslo 
veikaluose psicho! i tvirtina, 
jog gana dažnai tąfehtingas sa
vo srityje žm pa vai
kiškai bejėgis, kai susiduria su 
įvairiais „povandeniniais slenks
čiais", kuriuos „pakiša" gyve
nimo realybė.

Reikšmingas įvykis būtų cho
ro meno draugijos (ar kokios 
sekcijos prie Kompozitorių są
jungos) įsteigtas. Tačau būtų

naivu tikėti, kad tokios draugi
jos įsteigimas savaime išspręs 
visas ar daugelį dabartinio cho
rinio sąjūdžio problemų. Svar 
biausia yra tai, lead tokia drau
gija (jeigu ji bus įsteigta) išlik
tų kūrybine organizacija. Kur ... . . .. .... . . . i 

kratinę instanciją?
ad choro vadovui ga

na dažnai tenka dirbti ne savo 
darbiu, nusako tam tikra pras
me ir jo visuomeninį statusą. 
Ir svarbiausia ne tai, kad chor
vedys pagal darbo knygelę yra 
pečkurys, sanitaras ar pamainos 
meistras (nors tokie faktai taip 
pat ganėtinai iškalbingi). Svar 
biausia, kad chorvedys, siekda
mas pastovaus pragyvenimo šal
tinio, yra priverstas dirbti kelio
se darbovietėse. Tai savo ruož 
tu atsiliepia chorų meniniam ly 
giui, nes kokybiškai ir tikrai kū. 
rybiškai įmanoma dirbti tik su 
vienu choru. Kita vertus, yra 
chorvedžių, kurie jau ne „dėl 
duonos kąsnio" dirba su 3—5 
chorais (o pasitaiko ir daugiau). 
Nereikia ir įrodinėti, koks gali 
būti tų „konvejerinių" chorų me
ninis lygis ir kaip patys chorve
džiai kompromituoja chorini 
dainavimą. O dar kalbame apie 
chorinio dainavimo prestižą,.. 
Tokių dalykų, matyti, nereikėtų 
toleruoti.

Kalbant apie chorvedžio vi
suomeninį statusą, reikia pasa
kyti, jog Lietuvoje (kaip nė vie
noje iš Pabaltijo y respublikų) 
tebėra praraja tarp chorvedžių 
„aristokratijos" ir vidutiniokų. 
Tokia padėtis ne vienija, bėt 
skaldo chorvedžių jėgas. Vieni 
svajoja apie vieno ar kito laips
nio premiją, o kita dalis chorve
džių džiaugiasi, kad apskritai 
turi galimybę reguliariai dirbti 
su choru. Pastarieji chorve
džiai (tai daugiau rajonų spe
cialistai) dažnai atsiduria tarps 
„dviejų ugnių": viena, jie nie
kada nėra tikri dėl savo choro 
ateities perspektyvų (nes savi
veikliniai chorai labai nepasto
vūs ir dirba netolygiai), antra, 
jie pernelyg priklausomi nup 
įvairiausių komisijų kaprizų (į 
kurias dažnai įeina ir minėto
sios „aristokratijos" atstovų). 
Ir susidaro liūdnai paradoksali 
situacija, kai chorvedys pats, 
geriau negu bet kas kitas iš 
Šalies žinodamas savo choro bė
das ir jų priežastis, priverstas 
nuolatos išklausyti priekaištus 
(formaliai teisingus), jog cho
ro dainavime ir tas, ir anas ne
gerai. Kai tokia būklė užtrunka 
pernelyg rlgai, chorvedys pa
sijunta reikalingas tik pats sau*, 
•r vargu ar jis gali jaustis mora
liškai atlygintas, jei prisimena
mas tik prieš stambesnius ren
ginius (dainų šventes ar pan.). 
Kai artėja šventė, visi prisimena, 
kad rajone yra chorvedys. Šven
tė pasibaigė, ir chorvedys kaip 
tas penktas ratas... Bet juk chor_ 
vedys gyvena ir tarp Švenčiui 
Taip chorvedys ir pats įpranta 
manyti, 'kad jo darbas proginis. 
Kitas, žiūrėk, ir visai atpranta sis
temingai dirbti su choru.

Gerai tai, ar blogai, kad ne 
visi chorvedžiai pedagogai dir
ba su chorais? Į šį klausimą ne-

i organizacija, 
garantijos, kad ji neišsigims 
biui

Tat;

TA^S'o 
pranešimas

iš prak- 
Vadinas, 
pedago- 
♦. t. yra 
jeigu ‘jie

galima atsakyti vienareikšmiš
kai. Kiekvienas atvejis savaip 
individualus ir yra sąlygotas tiek 
subjektyvių, tiek ir objektyvių 
priežasčių. (Sis klausimas rei
kalauja daug jautresnio spren
dimo negu buvo žiūrėta iki šiol.) 
Ir vargu ar yra absoliučiai tei
singa, kai tvirtiname, jog ge
riausias pedagogas yra prakti
kas. čia pravartu prisiminti žo
džio „praktikas" reikšmę „Da 
bartinės lietuvių kalbos žody
nas" nurodo: praktikas — kas 
gerai ipoka savo darbą 
tikos, iš paties darbo, 
ir choro vadovas, ir 
gas, ir muzikologas, ir 
savos srities praktikai, -
tą darbą dirba gerai — nuola
tos praktikuoja. Todėl choro va
dovas yra savos rūšies prakti
kas, o pedagogas — savos, nes 
pedagogas taip pat turi gerai 
mokėti savo darbą iš praktikos. 
Iš principo yra neteisinga dėti 
lygybės ženklą: praktikuojantis 
choro vadovas ~ geras pedago
gas. Suprantama, sunku įsivaiz
duoti, jog turtinga asmenybę, 
kūrybingas chorinės muzikos 
interpretatorius neturėtų ką pa: 
sakyti savo mokiniams. (Nors 
muzikos istorijoje apstu fak
tų, kai pasaulinio garso atlikė
jai ne visada sugebėjo būti ir 
geri pedagogai. Žinoma ir afr 
virkštinių atvejų.) Vis dėlto ne 
visi praktikuojantys chorve
džiai yra ryškūs muzikos inter
pretatoriai. Jų žinios ne visada 
atitinka gero pedagogo eru
dito lygį, nors dirbant su savi
veiklininkų kolektyvu jų ir pa
kanka. Kita vertus, pedagoginis 
darbas (kaip ir bet kuri kita pro
fesija) turi savo paslapčių. Jas 
perprasti taip pat yra menas, rei
kalaujantis kūrybinių pastangų. 
Pedagogo talentas, kaip ir ge
ro muzikos atlikėjo, ne kiekvje- 
nam duotas. Kitas dalykas, kad 
turintis diplomą ne visada turi 
ir talentą. Bet tai vienodai tin
ka ir choro vadovui, ir pedago
gui. Taigi gvildenant chorvedy
bos pedagogikos klausimu^ 
matyt, būtų tikslingesnis reika. 
lavkpas: chorvedys pedagogas 
turi būti profesionaliai savo 
dalyką išmanantis specialistės, 
ieškantis nadfiį iv efektyvių pe
dagoginio darbo formų, 
anksčiau gyvavęs metodas 
ryk taip, kaip aš darau" 
beviltiškai pasenęs. *

Chorvedybos pedagoginės 
problemos, manyčiau, jau nebe
telpa eilinės diskusijos rėmuo
se ir prašosi perkeliamos į 
mokslo tyrinėjimų plotmę. Būtų 
gana vaisingos ir respubliki
nės mokslinės konferencijos, ir 
kitokio ^pobūdžio tyrinėjimai. 
Apskritai peršasi mintis, jog ne
maža dalis choro meno, chori
nės kultūros klausimų savaime 
atkristų, būtų reikiamu lygiu iš
spręsti, jei daugiau dėmesio 
skirtume choro meno moksli
niams- tyrimams, teorinei min
čiai. Ne „praktikų" ir „teoreti
kų" konfrontacija, o teorijos ir 
praktikos vienybė yra tolesnio 
mūsų chorinės kultūros augimo 
laidas. Sakoma, jog praktika be 
teorijos yra bejėgė, o teorija be 
praktikos — tuščia.

— gastrolinis L. Delibo 
eto “Kopelija” variantas

nes 
da- 
yra

LIETUVOS
BALETAS 
ŠVEDIJOJE

Vasario 5 d. Lietuvos TSR 
Valstybihio akademinio ope
ros ir baleto teatro baleto 

tistų įrupė išvyko gastro
lith Švediją.

Viešėdami šioje Skandina
vijos šalyje pusantro mėne
sio, artistai iš Lietuvos ap
lankys dvylika miestų, ku
riuose sūretigs 30 koncertų. 
Ypač atsakingi pasirodymai 
laukia šįvedijos sostinėje 
Stockholder kur bus sureng
ti septyni Jietuviško baleto 
vakarai,' taip pat Selefteo 
mieste, su kuriuo Tarybų 
Lietuva palaiko glaudžius 
kultūrinius ryšius.

Švedijos žiūrovams pa
ruoštos trys programos. Jo
se 
ba
mažai trupei, vienaveiksmė 
R.Ščedrino baleto “Ana Ka
renina 
parodyta Graikijos publikai 
praeitų fnetų vasarą tradici
niame Atėnų meno festivaly
je, A. Adamo baleto “Žizel” 
antrasis veiksmas, šokiai ir 
fragmentai iš S. Prokofjevo 
baleto “Romeo ir Julijeta”, 
P. Tchaikovskio “Miegančio
sios gražuolės”. Švedijos žiū
rovai bus ; taip pat supažin
dinti su lietuvių kompozito
rių sukurtais baletais. Bus 
parodytos ištraukos iš J. 

 

Pakalnio “Sužadėtinėj”, J. 
Juzeliūno' “Ant mari kran
to”, A. Rekašia 
gyvi • i

Programas paruošė teatro 
vyriausiasis baletmeisteris 
V. Brazdylis. Solo partijas 
atlieka artistai L. Bartusevi
čiūtė, N. Beredina, V. Kudž- 
maM|J. Katakinas, P. Skir
mantas ir kiti.

Ši Lietuvos artistų koncer
tinė kelionė į Švediją — jau 
antroji. Praeitų, metų rudenį 
čia lankėsi trys Lietuvos 
TSR Valstybinio Akademinio 
operos ir baleto teatro daini
ninkai ir nedidelis būrelis 
baleto artistų. Šiose gastro
lėse dalyvauja daugiau kaip 
40 žmonių delegacija, kuriai 
vadovauja teatro direkto
rius, TSRS liaudies artistas 
V. Noreika.

V. Petkevičienė

siuita, kuri buvo

‘Amžinai

MIKU KELIA
I GIMIMĄ...

„Geraširdis lietuviškas anykštėno vei
das, aukšta kakta, platūs smilkiniai, užkre
čianti šypsena viską matančiose ir vį^ką su
prantančiose akyse. Aukštas, metų pa
lenktas, bet nesulenktas. Širdis viso, kas 
vyksta progresyvių lietuvių gyvenime pla
čioje Kanadoje". Taip apie 70-metj jubilia
tą Joną Ylą rašė „Gimtajame krašte" 1973- 
aisiais žurnalistas ir rašytojas Algimantas 
Cekuolis. Prabėgo dešimtmetis, šiandien Jo
nui Ylai dar garbingesnė —• 80 metų su
kaktis, o ir dabar, atrodo, nereikėtų ieškoti 
kitų žodžių apie jį. Toks pat metų palenk
tas, bet nesulenktas, širdis viso, kas vyks
ta progresyvių lietuvių gyvenime plačioje 
Kanadoje...

Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje 
Jono Ylos fotonuotrauka ir tokios eilutės: 
,1G. 1903. XII. 22 Luciūnuose (Anykščių raj.), 
Kanados lietuvių visuomenės veikėjas, žur
nalistas. Į Kanadą atvyko 1927. Dirbo įv. 
fizinį darbą. Pažangių laikraščių „Darbinin
kų žodis" (1932—1936) ir „Liaudies balsas" 
(1936—1976) redaktorius. Parašė poezijos ir 
prozos kūrinių, saviveiklinių pjesių („Bedar
biai", 1933, „Kova su tamsa" ir kt.)."

Kiek daug didelės veiklos „supresuota" 
kiekviename enciklopediniame sakinyje.

Į Konmiąį atvyko 1927-alsials, dirbo įvai
rų fizinį darbą...

Ne dėl ko*'kita ir ryžosi atsisveikinti su 
tėvišku leista gražiomis viltimis apipinton 
.kelionėn į Siaurės Ameriką vaikinas nuo 
Anykščių,,Reikėjo ieškoti, kur pritaikyti sa
vo rankas, kad pelnytumeis duoną, drabu
žį; išsivaduotum iš varganos kasdienybės. 
Ir ne ką kitar kaip ir daugelis užjūrin trau
kusių likimo brolių, rado Jonas svečioje 
šalyje. Kapitalizmo dėsniai visur vienodi. 
Jaunam ateiviui teko pardavinėti savo dar
bo jėgą/už centus, teko atsidurti dar sun
kesnėje/— bedarbio padėtyje. Sunkumai 

' nesugniuždė jo. Atvirkščiai — grūdino, tei
kė tvirtumo priešintis išnaudotojams. Daug 
kas. ir šiandien Kanadoje prisimena, kaip 
Jonas Yla būrė bedarbius telktis į draugi
jas, rūpinosi steigti savišalpos kasas, buvo 
aktyvus profesinių sąjungų veiklos- dalyvis.

Kanados lietuvių visuomenės veikėjas, 
žurnalistas, pažangių laikraščių redakto
rius... r

44 metai.. Daugiau kaip pusė jo, aštuo
niasdešimtmečio, gyvenimo. Argi nesiste
bėsim: tiek laiko Jonas Yla redagavo 1932- 
aisiais pradėtą leisti pirmąjį Kanadoje pa
žangiųjų lietuvių „Darbininkų žodžio" laik
raštį ir paskui jo vietoj ėjusį „Liaudies 
balsą". Nuo pirmo iki paskutinio numerio. 
O kai žinom ir tai, kad to paties žmogaus 
rūpesčiu bei pastangomis ši Kanados lietu
vių spauda buvo ne tik redaguojama, bet ir 
kuriama, leidžiama, — ir be komentarų aiš
ku, kokie dideli čia Jono Ylos nuopelnai. 
Dar vienas nuolatinis jo žurnalistinio dar
bo baras — rašyti JAV lietuvių „Laisvės" 
laikraščio specialiam žinių iš Kanados sky
riui. Nenutraukia šio darbo ir šiandien.

Parašė poezijos ir prozos kūrinių, savi
veiklinių pjesių...

„Rodykime darbininkams kelius, kuriais 
eidami galėsime pagerinti savo būvį. Eiki
me pirmose eilėse. Būkime mūsų klasės va
dai. Išveskime visus vergus iš miško, kur 
jie palieka aukomis šios netikusios tvarkos, 
ir parodykime jiems kelią į gyvenimą", — 
kalba vienas iŠ Jonylos slapyvardžiu išleis
tos Jono Ylos pjesės „Bedarbiai'' persona
žų. Ar tai ne paties autoriaus mintys, idė
jos, įsitikinimai, gyvenimo praktika? Taigi 
ir Jono Ylos literatūrinės kūrybos pirmuti
nis tikslas — toks pat, kaip ir visos jo 
veiklos: padėti darbo žmogui kovoti dėl 
socialinės teisybės, prieš išnaudotojiškos 
santvarkos sauvalę, teikti jam stiprybės to
je nelengvoje kovoje.

LA.
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Nežinomas M.JJvarausko spaudinys

/ A d vokatoir 'Ręjfeųfe
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snsilungiiiias orttie
1984 metų vasario 9 dieną 

17 valandą 43 minutės Mask
vos laiku kosminis laivas 
„Sojuz T-10" sujungtas su 
orbitine stotimi „Saliut-7".

Laivo suartėjimas su stoti
mi vyko automatiškai, o apa
ratus vieną prie kito prlšvar- 
tavo Ir sujungė jgula ranki
niu būdu.

Draugai L. Kizlmas, V. So
lovjovas ir O. Alkovas per
ėjo j stoties patalpas. Orbito
je aplink Žemę pradėjo funk/ 
elonuoti pilotuojamas komp
leksas „Saliut-7" — „Sojuz 
T-10". J

Mokslinė stotis „SaHut-7" 
skrieja nuo 1982 metų balan
džio 19 dienos. Joje dirbo 
dviejų ilgų, 211 ir 150 parų 
trukusių, ekspedicijų ir dvie
jų apsilankymo ekspedicijų 
įgulos.

Orbitinio komplekso „Sa- 
llut-7" — „Sojuz T-10" įgu
la turės jvykdytl plačią dar
bų programą, kurioje numa
tyti:

— Žemės paviršiaus ir jes 
atmosferos tyrimai j vairių 
mokslo šakų ir liaudies ūkio 
Interesais;

— astrofizinial, technologi
niai ir techniniai eksperimen
tai;

— medicininiai Ir biologi
niai tyrimai, kuriuose daly
vaus gydytojas kosmonautas;

— patobulintų sistemų ir 
prietaisų išbandymai ir to
lesnis- tobulinimas.

Telemetrijos informacijos 
duomenimis, mokslinio tyri
mo komplekso „Saliut-7" — 
„Sojuz T-10" sistemos dirba

normaliai. »
Įgula pradėjo vykdyti skri

dimo orbitiniame komplekse 
programą. Kosmonautai draiy 
gal Kizlmas, Soioyjovas i ir 
Atkovas jaučiasi gerai.

Nuotraukoje: kosminio laivo „Sojuz T-10" įgula — laivo vadas 
L. Kizlmas (viduryje), borilnžinierius V. Solovjovas (dešinoje) ir 
kosmonautas tyrėja? b. Alkovas medicininių trohjruočių metu J. 
Gagarino kosmonautų rengimo centre. N.

TASS-o nuotr.

\PARANDZA ir 
PASIENIEČIAI

Kai kuriose musulmonų ša
lyse buvo reikalaujama, kad 
moterų pasuose vietoj foto
grafijos būtų antspaudas su 
užrašu: „Su parandža". Todėl 
išvykusios i užsienį moterys 
turėdavo įvairių keblumų. 
Saudo Arabijos ir Bachreino 
valdžia nusprendė paklusti 
'pasienio tarnybų reikalavi
mams,- praneša Vakarų Vo
kietijos agentūra DPA. Šių 
šaliti moterų pasuose1 bus įkli
juojamos nuotraukos. Bet ar 
pasienio valdininkėms bus 
lengviau! dirbti? Juk daugu
ma musulmonių,nurodo 
agentūra, atsisako .nusiimti 
paraudžą matant ,pasienio tar
nybų- valdininkatpsi

AMAZONES 
DŽIUNGLĖSE

Brazilijos kalnakasybos ir. 
energetikos pramonės minis
terijos atstovai paneigė ma
sinės informacijos priemonių 
išplatintą pranešimą, kad du 
aukso ieškotojai Amazonės 
džiunglėse rado pusantros 
tonos sveriantį aukso gry
nuolį. Šis pranešima/s, pažy
mi Asošieited pres, šalyje 
buvo sukėlęs ,,aukso karštli
gės“ bumą.

Ministerijos duomenimis, 
iki šiol Brazilijos teritorijoje 
aptiktas didžiausias aukso 
grynuolis sveria 62,3 kilogra
mo.

DARŽOVIŲ MUZIKA
i 1

Japonas Tarų Kamija skir
tingai nuo kitų muzikantų 
muzikos instrurncntU'-'neper- 
ka parduotuvėse, neužsisako 
pas ' meistrus, o... išsiaugina 
lysvėse. „Reikia labai atsar
giai Išimti morkos, pipiro ar
ba ridikėlio šerdį, daržoves 
išdžiovinti, ir jūs turėsite pu
čiamuosius muzikos instru- 
mentus; kurie ne blogesni už 
fleitas, trlūbas, klarnetus. Be 
to, Jų skambesys suteikia mu
zikai nepakartojamų natūra
lių tonų“, — tvirtina maestrb.

Nepaprastas tūo, kuriam, 
be paties muzikanto, priklau
so žmona irdos draugė, sėk
mingai atlieka klasikinę ir 
lengvąją muziką.
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Nedaug tėra išlikusių 
pirmojo Amerikos lietu
vių spaustuvininko* M. 
Tvarausko leidinių, todėl 
kiekvienas naujas suradi
mas labai džiugina. Buvu
sio Lietuvos, TSR knygų 
rūmų direktoriaus A. Ul- 
pio archyve surastas vie
no lapo reklaminis leidi
nėlis. Tai lietuvio advoka
to V. Dachevičiaus, gy
venusio Brukline, leidinys.

V. Dachevičius siūlo sa
vo paslaugas vykstantiems 
į JAV lietuviams, nurodo, 
kad jo Lietuviškos globos 
name parduodambs laiva-

Koyftės. keičiami ir s.unčia 
Jni j visas pasaulio šalis 
pinigai, apdraudžiamas tur
tas ir gyvybė, prekiauja
ma popieriumi laiškams 
rašyti ir knygomis, skoli
namos knygos skaitymui, 
suteikiama nakvynė atvy
kusioms J Niujorką ar 
Brukliną ir 1.1. Šioje la
pelio pusėje įdėtas* ovali
nės formos advokato por
tretas, vinjetė su laivu ir 
svarbiausia — nurodyta 
„Spaustuve M. TvaraUcko 
262 Graham Av. Brook
lyn." Laimei, spaudinėlyje 
minimas 1907 m. laikraš

tis, todėl tais metais grei
čiausiai jis ir buvo Iš
spausdintas. Žinoma, kad 
M. Tvarausko spaustuvė 
veikė maždaug iki 1910 m. 
Paskutiniais jos gyvavimo 
metais turėjo pasirodyti 
nemaža reklaminių leidi
nėlių, kvietimų, skelbimų 
ir 1.1., mat M. Tvaraus- 
kas vertėsi smulkiais spau
dos darbais. Todėl būtina 
kuo daugiau jų surasti ir 
papildyti pirmojo emig
rantų spaustuvininko spau
dinių sąrašą.

DALIA GARGASAITĖ*

Lietuvos kino stadijoje 
sukurtas dokumentinis fil
mas „Generolas Vladas 
Karvelis". Jo scenarijaus 
autorius ir režisierius — 
V.' Imbrasas, operatorius 
— Z. Putilovas.

Fotonuotraukų ir kitos 
archyvinės medžiagos pa
galba ekrane atgyja tary
binio karvedžio, nusipel
niusio - kultūros veikėjo 
Vlado Karvelio gyvenimas. 
Žiūrovai supažindinami su

F Ūmas apie generolą 
Vladą Karvelį

jo jaunystės dienų svajo- 
‘1 nėmls, su reikšmingiau

siais kovinės biografijos 
puslapiais. Prisiminimais 

’•apie V. Karvelj — buvusį 
16-oslos Lietuviškosios di
vizijos vadą — dalijasi jo 
kovų bendražygis dimisi
jos generolas majoras P. 
Petronis. .

Retomis nuotraukomis 
atskleidžiamas ekrane Ir V, 
Karvelio visuomeninės 
kultūrinės veiklos klodas, 
kai, išėjęs ) dimisiją, jis 
ilgus metus vadovavo Lie
tuvos kultūrinių ryšių bu 
tautiečiais užsienyje komi
tetui.



PENKTADIENIS, VASARIO [FEBRUARY] 24, 1984 “LAISVĖ”
------------- •—----- :--------------  ■ _____________________________________ L._________________________________  
i’r

VILNIAUS METROPOLITENAS? KOBĖL HE?
5 TAS PUSLAPIS

z
\

r

t

r reitą vasarą daug Lon
dono lietuvių lankėsi Lietu
voj.

Buvo nuvykę: Danutė ir 
Pranas Rušinskai su savo 
dukra, Gražina — mokytoja 
ir sūnum Algirdu, statybos 
inžinierium, gyvenančiu 
savo šeima Floridoj.

Vėliau lankėsi S. ir 
Pajuodžiai, E. A. Byrai, S. 
Aleliūnienė ir P. S. Repšiai.

Visi minėtieji tautiečiai yra 
lankęsi savo tėviškėsė po 
kelis kartus ir visi laimingai 
sugrįžo, nors tuo laikotarpiu 
vyko kai kurių valstybių 
sankcijos uždėtos Tarybi
niams lėktuvams. Visi su
grįžo viešnage patenkinti.

Atostogauja Floridoj

Žiemavoti į Floridą išvyko 
S. ir P. Pajuodžiai, S, Aleliū
nienė ir Ragauskienė. Jie 
apsistojo St. Petersburge, 
tikisi pabūti virš mėnesį lai
ko. Pirm negu buvo pasiruo
šę važiuoti — paslydo ant 
ledo, susižeidė ranką, bet, 
nors ir su aprišta ir skaudan
čia ranka, išvyko, stengda
masi nuo Kanados šalčių 
bėgti.

Atsisveikinus su 
A. Antanavičium

Kai sužinojau apie A. An
tanavičiaus mirti, nuvykau į

su

pa-

os. Jose dalyvavo 
utiečių. Man teko 

įtikti seniai matytus 
nors pasikalbėti, 

asimatytr malonu, 
ūdnoj sueigoj.
šias laidotuves jau

Septintą šimtmetį įpusėjęs Vilnius sparčiai (ypač per p»»- 
larąjį 20-mclį) euga. Pastatyti nauji Žirmūnų, Lazdynų, Ka- 
roliniškių, Viršuliškių gyvenamieji, Verkių, Panerių, Kirti
mų pramoniniai rajonai; Tarybų Lietuvos sostinė auga pla
tyn, kyla aukštyn, daugėja gyventojų. Rodos, dar neseniai 
peržengta pusmilijoninio miesto riba, o Šiandien jau kalba
me. .. apie 2000-ųjų metų Vilnių, jo ekonominį, socialinį, 
kultūrinį potencialą, apie tai, koks jis turi būti pradėjus 
naują amžių.

Vilnius puošiasi naujais administrac'nials-kultūriniais, pre
kybiniais statiniais, dešiniajame Neries krante iškilo „Lie
tuvos" viešbutis, visuomeninis prekybos centras. Išaugo 
studentų miestelis, gydymo įstaigų centras, Mokslų Akade
mijos institutų kompleksas Šiaurinėje Riesto dalyje. Gražius

akcentus sutelkė Akademinio operos ir baleto teatro, Dal- 
lės parodų, Santuokų, Sporto rūmai, kiti statiniai...

Miesto generaliniame plane Vilniaus ir jo gyventojų la
bui nenumatoma ateityje statyti naujų pramonės objektų, 
bus plečiama tik miestą aptarnaujanti pramonė, statomos 
komunalinės įmonės, visuomeniniai, kultūriniai objektai. 
Gyventojų skaičius didės iŠ pastarųjų sferų, ir pagal plane 
numatytą statybos apimtį miestas Išaugs daugiau kaip dvi
gubai.

Turint artipilnį miesto augimo vaizdą, žinant, kad 

nauji gyvenamieji rajonai nuo miesto centro bus atitolę 
10—15 ir daugiau kilometrų, tenka prišiminti vieną svar
biausių dideljo miesto problemų —• transportą.

suruošt 
daug ta 
jose sus 
ir su jais 
Buvo p; 
nors ir 1 i

Apie, i
buvo rašyta, tad daugiau 
nebekartosiu.

Korespondenciją buvau ra
šius anksčiau, bet kažkur 
dingo, tad šiuo kartu prane
šimas lapai pavėluotas.

A. Antanavičiaus žmonai 
Rožei, *c ukroms — Irenai ir 
Bette f ir jų šeimoms reiškiu 
gilią užuojautą, o A. Antana
vičiui amžinai ilsėtis šaltoje 
Kanados žemėje.

Aplankė sergančią d
A? Vaičiulienė būvi

Iraugę
: Vaičiulienė bu^o atvy- 

ondoną lankyti savo 
4 draugę K. Mičelie-

M
iestų statybos pro- 
ektavimo instituto 
transporto priemonių 
projektavimo grupės kam

blyje kabo didelis Vil
niaus transporto judėjimo 
plakas, iš kurio matyti, kaip 

• šiandien funkcionuoja eis- 
m^s miesto gatvėmis, pro
spektais, automagistralėmis.

— Mūsų sostinė, nors 
džiaugiamės jos naujais sta
tiniais, rekonstruojamu se
namiesčiu, — pasakoja ins
tituto projektavimo grupės 
vadovo IRENA 2UK SUS
KAITE, —- toli gražu ne 
visur pritaikyta šiandienos 
eismo' reikalavimams. Šian
dien Vilniaus gatvėse — 
daugiau kaip 67 tūkstančiai 
automašinų, motociklų, ^o- 
leibusų, 36 tūkstančiai in
dividualių automobilių.

° Transporto daugėja, skun- . 
džiamės susidarančiais

„kamščiais",
— Įdomu būtų, jei pasa

kytumėte keletą žodžių 
apie miesto transporto rai
dą!

t. ŽUKAUSKAITE. Prieš 
karą Vilniuje buvo 283 ve
žikai, 141 asmeninis auto
mobilis, 14 keleivinių auto
busų. ..

1980 m. Vilniuje Šakojo

si 40 keleivinių automaršru- 
tų su 412 kilometrų ilgio 
keliais. Pirmieji troleibusai 
geležinkelio stoties — An
takalnio maršrutu pradėjo 
kursuoti 1956 m!, o dabar 
jau yra septyniolika trolei
busų maršrutų, kurių ilgis 
daugiau kaip 350 kilomet- 
N-

Daugėja tiltų per Nerį, 
Vilnios, Riešės upelius. 
Vien pef pastaruosius pen
kmečius Neries krantus su
jungė 5 tiltai — Žirmūnų, 

Yazdynų, Valakampių, Ga
riūnų ir paskutinysis ties 
Pedagoginiu institutu. Šiuo 
metu statomi dar penki 
stambūs tiltai per Nerj ir 
Vilnią, tarp jų — pėsčiųjų 
tiltai ties Vingio parku ir 
Aukštaičių gatvės rajone.

Prognozuojama, jog m es
te transportas, padidės 4— 
5 kartus, todėl svarbu tvar
kyti eismą taip, kad jis 
būtų saugus, pątogus. Bus 
nutiesta doug;atr kaip 100 
km naujų magistralių, pa
statyta dešimtys skirtingų 
lygių transporto mazgų. Ne
pertraukiamo' eismo magis
tralės sujungs Kauno —- 
Minske—Rygos kryptis.

— Kas jau padaryta, kas 
-daroma šiuo metu!

NAPOLEONAS DŪDA 
(Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto /komunalinio 
ūkio valdybos vyriausiasis 
inžinierius). Nutiestos stam
bios transporto magistra
lės K. Požėlos, Žirmūnų, 
Tarybų gatvėse, Kosmonau
tų prospektu, kitur, I re
konstruotas ^Subačiaus, P. 
Eidukevičiaus, Žalgirio, V. 
Kudirkos,- Žemaitės, Ukmer- \ • i
gės, S. Konarskio gatvės, 
praplatėjo Raudonosios Ar
mijos prospektas. Netrukus 
plati magistralė miesto 
centrą sujungs su Naujo
sios Vilnios rajonu. Arti
miausiu metu visas tranziti
nis transportas iš atskirų 
gatvių bus nukreipiąs j ma
gistralinį žiedą, kuris ap
juos miestą, išlaisvindamas 
centrą ir senamiestį nup 
automobilių kamšaties. 
Svarbi transporto magistra
lė, einanti Olandų, Panerių 
gatvių kryptimis, turės du 
viadukus, transporto maz
gą, estakadą viršum Gor
kio gatvės. '

ARNOLDAS DAŠKUS < 
(Miestų statybos projekta
vimo instituto' inžinierius). 
Šiuo metu ties respubliki
ne biblioteka kasamas po
žeminis tunelis, kuris kirs

Lenino prospektą, turės po 
tris abipuses, važiavimo 
juostas. Esu šio projekto 
vyriausias inžinierius, pri
žiūriu statybos darbus. Tu
nelis miestui labai reika
lingas, jį atidarius, miesto 
centre iš karto sumažės 
transporto srautas.

N. DŪDA. Dirbama ir ki
tur. Tiesiama automagistra
lė, kuri sujungs Kauno ir 
Minsko kelius. Ruošiamasi 
automagistralės, jungian
čios Kauno, Ukmergės ir 
Molėtų kelius, statyboms, 
dideli darbai laukia Uk
mergės ir Dzeržinskio gat
vių sankryžoje, kur bus 
įrengtas transporto maz
gas.

— Kokiu transportu vil
niečiai naudosis, pavyz
džiui, 2000-aisiais metais!

I. ŽUKAUSKAITE. Mes, 
projektuotojai, prognozuo
dami miesto transportą, 
eismą, remiamės vilniečių 
poreikiais.. Šiuo metu res
publikos sostinėje pagrin
dinį visuomeninj transpor
tą sudaro autobusai ir tro
leibusai. Ateityje numato
ma daugiau naudoti jud
resnę transporto priemonę 
— autobusus. Jais bus per
vežama didesnė pusė ke-

Vilnius, naujoji Kosmonautų prospekto magstiaė, ve
danti Į Karoliniškių gyvenamąjį mikrorajoną.

V'. PoSkaus iv.ictr.

leivių. Keleivių srautai ne
tolygūs. Optimalioms reik
mėms atskiruose ruožuose 
nustatyti, ištirti keleivių 
srautai 64 mikrorajonuose. 
Ateityje troleibusų maršru
tų padaugės dešiniojoje 
Neries pusėje, sumažės 
kairiojoje.

— Ar palenktos d dme> 
čio poreikius autobusai ir 
troleibusai! Gal Vilnius 
turės ir kito transporto!

I. ŽUKAUSKAITE. Suda
rant generalinį transporto 
išplanavimą, mieste numa
tomas ir greitasis elektrinis 
bėginis transportas — va
dinamas premeLopolite- 
nu, kuris, jei taip galima 
pasakyti, yra tramvajaus ir 
metro hibridas. Premetro-

politenu planuojama per
vežti šiaurinių Šeškinės, Fa
bijoniškių, Pašlaičių rajo
nų žmones, kur gyvens 
120 tūkstančių gyventojų, 
ši transporto priemonė 
taip pat aptarnautų Panerių 
pramomnj rajoną, miesto 
centrą kirstų ties .Lietu
ves" viešbučiu ir universa
line parduotuve, peršo
kusi per Nei j, toliau eitų 
Tauro kalno link, šioje tra
soje, kuri sudarytų maž
daug 19 kilometrų (su 2 
km ilgio tuneliais), būtų 
nutiesti du bėg.ų keliai. 
Antra vertus, Vilniuje ga
lima tikėtis ir metropolite
no, tačiau tai jau tolimes
nė perspektyva.
VINCAS RAMANAUSKAS

kusi į L
serganči
nę. Ligonė - namubse, bet 
daktaro 
keletą d 
Torontą.

priežiūroj. Pabuvus 
enų, ji grįžo namo į

Viešnia
Iš Lietuvos buvo įvykusį 

viešnia Birutė Zablackienė. 
Ji aplankė savo dėdę — 
Juozą K _
Nastę. Atvyko iškviesta pas 
savo tėvą A. Padolskį, kuris 
gyvena Paris, Ont. Išbuvus 
virš menesį laiko Kana
doje ir a 
nes, sugi

isielių ir jo žmoną

plankius kitus gimi- 
’įžo į Lietuvą. J. N.

STROUD, ONT., CANADA

PADĖKOS ŽODIS

Mirus mūsų mielam vyrui tėvui

A. Antanavičiui
dėkojam J. Ylai už pasakytus žodžius išlydint į 
kapines ir už kapinėsi atsisveikinim

Ačiū karsto nešėjams į paskutinę
vyro-tėvo kelionę.

Taipgi ačiū, už gėles, kurios puošė vyro-tėvo 
karstą.

Gavom užuojautų daug per Heart Foundation, 
Barrie ligoninę, “Laisvepaštu, telefonais.

Visiems iš širdies dėkojam. ,4

4.
mano brangaus

R. ANTANAVIČIENĖ
Dukterys: IRENE

BETTY-JANE
Anūkas TQM
Žemtai VIKTORAS

KDIC

„Žinijos“ draugijos valdybos plenumas
VILNIUS, II.. 7. (ELTA). 

Šiandien įvyko Lietuvos TSR 
„Žinijos" draugijos valdybos 
plenumas. Jame aptajta, kaip 
vykdomi TSKP CK 1983 m. 
birželio ir gruodžio plenumų 
nutarimai vystant ideologinį 
darbą, skleidžiant mokslo ir 
technikos žinias, numatyti 
lektorių uždaviniai ruošian
tis rinkimams į TSRS Aukš
čiausiųjų Tarybų, atsiliepiant 
į TSKP CK Kreipimųsi į vi
sus rinkėjus, TSRS piliečius.

Apsvarstytas organizacinis 
klaus'imas. Lietuvos TSR „Ži
nijos" draugijos 'valdybos- 
pirmininku išrinktas Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos fi
zikos, technikos ir matemati
kos mokslų skyriaus akade
mikas sekretorius, Matemati
kos ir kibernetikos instituto

<Li.rektorius Vytautas Statule- 
vičlus.

Plenumo 
dem : k o S. 
Vilniaus \ 
suko univ 
Sočia list: n o Darbo Didvyriui 
J. Kubilių 
1983 metais 
propaguoja 
mokslo žinias, komunistiškai 
auklėjant qarbo žmones. Gru
pei leiktor.i 
ginės „Z 
ženklai

Plenume
KP CK sęi ere torius L. Šepe
tys, jame dalyvavo Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavčduotojas A. Ces- 
pavietus, 
propagandob ir 
skyriaus vedėjas J. Kuolelis,

>• buvo j te iik tas aka<- 
Vavilovo medalis 

alstybinio V. Ka.p- 
arsiteto rektoriui

, kurį jis pelnė 
už nuopelnus 

n t politines ir

l į'teiik'ti visasųjun- 
nijos” draugijos 

uĮž aktyvų darbų".
kalbėjo Lietuvos

Lietuvos KP CK 
agitacijos

IŠ KULTŪROS GYVENIMO LIETUVOJE
Svečiuose — 
švenčioniškiai

Tradicinės tapo Lietuvos TSR 
kompozitorių ir Lietuvos TSR 

ųi-Žumali$Jų'$ąjungų kūrybinės die
nos „Publicistika. Muzika. Žmo
gus".' Pernai plunksna ir lyra — 
šių kūrybinių dienų simbolis pa
puošė Švenčionis, o praėjusį šeš
tadienį Vilniuje, Meno darbuo
tojų rūmuose, įvyko Švenčionių 
rajono vakaras.

Apie rajono darbo žmonių pa
siekimus, kultūrinj gyvenimą pa
pasakojo partijos Švenčionių ra
jono komiteto pirmoji sekretorė 
V. Purvaneckairė. švenčioniškiai 
surengė didelį koncertą. Jame 
dalyvavo rajono dainų ir šokių 
liaudies ansamblis „Aukštaitija", 
Lazdinių kaimo etnografinis an
samblis, Pabradės kultūros namų 
kaimo kapela, Švenčionėlių miš
kų ūkio choras, Švenčionėlių 
vaikų lopšelio-darželio „Liepai
tė", Pabradės „Modulio" skai
čiavimo priemonių gamyklos, 
antrosios vidurinės mokyklos ir 
kiti saviveiklininkai. \

Vakare kalbėjo Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos valdybos pir

mininkas A. LaurinČiukas ir Lie
tuvos TSR kompozitorių sąjun
gos valdybos pirmininkas V. 
Laurušas.

Renginyje dalyvavo Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiurrfo pirmininko pavaduo
toja L. Diržinskaitė. ELTA

A. Gylio nuotraukoje — !von-, 
tlnlo vakaro akimirką.

Moksleivių 
koncertas

Artėjančiam lietuvių muzikos 
klasiko Juozo Gruodžio 100- 
mečiui skirtą vakarą surengė Vil
niaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos klasė, pavadinta kom
pozitoriaus J. Gruodžio vardu 
(vadovė L. Akstinaitė).

Vakare, kurį vedė šios mokyk
los dėstytoja muzikologė O, 
Narbutienė, prisiminimais apie 
J. Gruodį pasidalijo jo mokiniai 
kompozitoriai J. Nabažas, J. Ju
zeliūnas, V. Klova, kiti. Skambė
jo kompozitoriaus J. Gruodžio 
kūriniai, kuriuos atliko mokiniai 
A. Talima, R. Cechanauskaifė, 
M. Švėgžda, A. Vizbaras, V. Vi- 
lufis, D. Vaičekonis. J. Gruodžio

mėgstamą lietuvių liaudies dainą 
„Ulijona", kurią jis harmonizavo, 
padainavo LTSR liaudies artistė 
B. Grincevičiūtė,

Koncerte taip pat skambėjo B. 
Dvariono kūriniai. Pjesę smui
kui ir fortepijonui „Prie ežerė
lio" pagrojo A, Bražinskaifė ir 
D. Vaičekonis, pjesę fortepijo
nui „Prie senos varpinės" J. 
Dvarionas. Skambėjo M. K. 
Čiurlionio, A. Bražinsko bei ki
tų kompozitorių kūriniai, kuriuos 
atliko D. Žemaitytėj- S. Smitaitė, 
A. Vizbaras.

Moksleivės V. Balčiūnaitė ir 
D. Dainytė skaitė pranešimus 
„J. Gruodžio dainos K. Binkio 
tekstais" ir „B. Dvarionas inter
pretuoja J. Gruodį".

J. BUROKA1TĖ

Konservatorijos dienos 
Lazdijų rajone

■ Lazdijų rajone surengtos Lie
tuvos TSR valstybinės konserva
torijos muzikos dienos. įvyko 
susitikimai-koncertai, kuriuose 
dalyvavo šios aukštosios mokyk
los vadovai, dėstytojai, studen
tai.

Pilnos Lazdijų, Šeštokų, Kap
čiamiesčio, 1 „Dusios" kolūkio, 
Leipalingio Ir kitos salės rodė 
didelį susidomėjimą šiuo rengi
niu, Miesto ir kaimo gyventojai 
turėjo progos^plačiau susipažinti 
su LTSR valstybinės konservatori
jos darbais ir pasiekimais, pasi
klausyti kūrinių, kuriuos atliko 
žinomi respublikos menininkai 
—- TSRŠ liaudies artistė N. Am
brazaitytė, LTSR nusipelnęs ar
tistas V. Prudnikovas, sąjunginių 
konkursų laureatas birbynininkas 
A. Smolskus, tarptautinio kon
kurso .diplomantas J. Kamavi- 
člus, snĄiikininkai P. Juodišius ir 
U. Jagėlaitė bei Konservatorijos 
solinio dainavimo katedros stu
dentai ir kamerinis liaudies ins
trumentų ansamblis.

« J. BUTKUS

„Turtuolis, vargšas../4 
premjera

Šiandien Centrinė televizija 
pradeda rodyti naują daugiaseri
jinį vaidybinį filmą „Turtuolis, 
vargšas. . .", kurį jos užsakymu 
pernai sukūrė Lietuvos kino stu
dija.

Scenarijų pagal žinomo Šiuo
laikinio JAV prozininko I. Šo 
to pat pavadinimo rpmaną pa
rašė S. T. Kondrotas, filmą pa
stalė režisierius A. Žebriūnas,

Šimonio 
iSfautĮui

Voroneže gyvena ir dirba gerą lietu
vių literatūros bičiulė rašytoja Olga Kre
tova. RTFSR rašytojų sąjungos ir Vorone
žo rašytojų organixaejjos I iteraf ūrinio- 
meninio ir visuomeninlo-politinio žurna
lo „Podjom" šių metų 6 numeryje iš
spausdinta O. Kretovos apybraiža apie 
Janonį Ir jo kūrybos gerbėjus. Pastarai
siais metais periodikoje buvo pasirodę 
Ir daugiau šios autorės apybraižų bei 
etiudų apie lietuvių prplefarinj poetą.

(Tai buvo seniai. O.' KretovaA perskaitė 
dar revoliucijos metais Voroneže išleistą 
brošiūrėlę apie Julių Janonį ir susidomėjo

šiuo poetu. Jo biografija jai priminė sū
naus likimą. Aleksandras žuvo, vaduoda
mas Latviją, likus ketudiašdešimt dviem die
nom iki Didžiojo Tėvynės karo pabaigos. 
Motina saugo saujelę žemės nuo nežinomo 
kareivio kapo Apsilankiusi nedidelime 
Duobelės miestelyje, ji nuvyko prie to 
plento, kur 1945 metų kovo 28-osios rytą 
paskutinėn atakon vedė savo būrj šlovės 
ordino kavalierius, gvardijos jaunesnysis 
leitenantas komunistas Aleksandras .Kreto
vas.

[ Abu jaunuoliai — Julius ir Aleksandras 
— turėjo po dvidešimt vienerius metus, 

j kai atidavė savo gyvybes: vienas už re
voliuciją, antras už Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Kretova mąsto apiei Jano
nį tartum apie savo sūnų. Ir ji pasišven
tė lietuvių poeto gyvenimo ir kūrybos 
studijavimui. Pabuvojusi Vilniuje, Kaune, 
Leningrade, Taškente, Kretova rado Jano
nį pažinojusių žmonių ir po kruopelę 
surinko faktus, prisiminimus. Jos apybrai
žoje daug vielos skiria partijos veteranei

Marytei Pelėdžiūtei-Norvydienei, kuri su
sitiko su Janonių Kaune. Kuprevičių šei
moje, kur gyvendamas jis ruošė šeiminin
kų vaikus j gimnaziją, Maryte pažėrė 
autorei nemaža spalvingų detalių, „pavyz
džiui, kaip poetui visai nerūpėjusi buitis, 
asmeninė gerove, nes jis valandų valan
das sėdėdavęs prie knygų. Daug įdo
maus papasakojo poeto gimnazijos metų 
draugas Stasys Brašiškis. Onytė Minienė, 
varpų muzikos kūrėjas ’kompozitorius Vik
toras Kuprevičius, Dominykas Budinas. 
Remdamasi šių draugų žodžiais, O. Kre
tova sukūrė ryškų jauno talentingo poeto 
ir ugningo revoliucionieriaus paveikslą.

įkvėpimo kupini apybraižos puslapiai 
apie Janonio gyvenimą ir revoliucinę 
veiklą Voroneže. J šj senąjį Rusijos mies
tą jis atvyko pirmojo pasaulinio karo 
pradžioje drauge su pabėgėliais, čia jis 
mokėsi gimnazijoje; suartėjo su rusų re
voliucionieriais, įstojo į marksistų būrelį, 
užmezgė ryšį su darb.ninkais, jsittaukė į 
pogrindinę veiklą fabrikuose ir gamyklo

operatoriai A. Mockus ir J. Gri
cius, dailininkas A. šiugžda, 
kompozitorius L. Vilkončius. Te
levizijos žiūrovai šioje juostoje 
susitiks su populiariais kino ir 
teatro aktoriais R. Adomaičiu, J. 
Budraičiu, S. Balandžiu, G. Gird
vainiu, L. Laucevičium, M. Mar- 
tinsone, J. Onaityte, I. Rogačio- 
vu, R. Staliliūnaite, N. Savičonko, 
R. Sabuliu, G. Taratorkinu ir ki
tais.

Per skaudžius, neretai tragiš
kus vienos amerikiečių Šeimos 
tėvų ir vaikų likimus keturių se
rijų televizijos filmas parodo 
plačią 1944—1965 metų JAV gy
venimo panoramą, gilius socia
linius prieštaravimus kapitalisti
nio pasaulio visuomenėje. Juos
toje gausiai panaudoti dokumen
tiniai užsienio kino kronikos kad
rai.

Pernai „Turtuolis, vargšas..." 
buvo demonstruojamas X sąjun
giniame televizijos filmų festiva
lyje Alma Atoje, kur už vaizdi
nio sprendimo originalumą, ga
vo du apdovanojimus. Dabar jį 
pamatys dešimtys milijonų šalies 
televizijos žiūrovų.

V. PAUKŠTYS

Gražiausios metų 
knygos

Susumuoti 1983 metais gražiau
siai išleistų knygų respublikinio 
konkurso rezultatai. Knygomis- 
laureatėmis pripažintos „Vagos" 
leidyklos išleista bulgarų revoliu
cionieriaus ir poeto N. Vapca- 
rovo rinktinė „Giesmė; apie 
žmogų", „Minties" — R. Ka
minsko ir M. Sakalausko albu
mas „Atgimę paminklai", „Moks
lo" — V. Katino monografija 
„Baltijos gintaras", „šviesos" — 
D. Narvydaitos metodinė priemo
nė „Piešimo mokymas ikimokyk
liniame amžiuje". Tris leidinius 
išspausdino K. Požėlos spaustuvė 
Kaune, albumą apie atgimusius 
oaminklus — „Rėvai" įmonė 
Vengrijoje.

Gražiausiai išleistu politiniu 
□ lakatu pripažintas R. Lėlytės 
,Kovo 8 — Tarptautinė mo
ors diena" (Motiejaus Sumaus
ią spaustuvė).

Surengtas taip pat geriausio 
nygos maketo konkursas. Pirmo

ji premija paskirta „Minlies" lei
dyklos • techninei redaktorei B. 
Adomaitienei už C. Juršėno 
„Tarptautininko žinyno" maketą.

ELTA

se. čia Janonis ėmė rašyti rusų kalba, 
sukūrė savo programinį eilėraštį .Poe
tas". „Bolševiko leniniečio Janonio veik
la Voroneže pranoksta įsivaizduojamai 
žmogaus jėgų galimybes", — rašo auto
rė. Nors sunkiai sirgdamas, jaunuolis vi* 
dėlto troško didelio darbo, jis veržėsi į 
sostinę, j patį revoliucijos žaizdrą. IŠ pe- 
trogradiškojo laikotarpio aprašymo įstrin
ga atmintin sakinys: „Balandžio trečiąją 
Suomijos stotyje Janonis drauge su dar
bininkais, studentais ir matrosais turėjo 
laimės pamatyti Leniną". Jautriai aprašy
tos paskutinės poeto gyvenimo dieno*.

Pagrindinė O. Kretovos apybraižos Ir 
nu — lietuvių ir rusų tautų draugystė. 
Voroneže. Juliaus Janonio gatvėje, 73- 
ojoje mokykloje veikia jaunimo interna- 
cionalinio auklėjimo būreli* .Varpas-, 
įkurtas Janonio vardo lietuvių literatūroi, 
kultūros ir meno muziejus.

LIDIJA ANDRIJANOVA
“Literatūra ir Menas”



6-TAS PUSLAPIS

MIRĖ VIENYBĖS LEIDĖJA

’ Valerija Tysliavienė

New Yorke muzi-

New Yorke tebetęsė piano 
studijas, ir pragyvenimo šal
tiniu papildyti lankė biznio 
kolegiją.
kos centre Carnegie Hall 
turėjo muzikos žmonėms 
agentūra. Buvo ir Symphony 
of the Air reikalų vedėja.

* * *
Jaunute tėvai nuvežė į 

Lietuvą, Vilniuje mokėsi lie
tuvių Vyt 
nazijoje.

New Ydrke, Philadelphijo- 
je ir kituose miestuose rengė 
Amerikos 
tuvos artistams koncertus.

agentūra. Buvo ir Symphony

auto Didžiojo gim-

lietuvių ir Iš Lie-

“LAISVĖ” PENKTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY |.24, 1984

Vasario 18 d. 12 vai. 15 
min. naktį, artrito ir empha- 
zinos kankinta — širdies 
priepuolio ištikta — mirė 
“Vienybės” laikraštį per 50 
m. leidusi Valerija Tysliavie
nė!

Velionė buvo gimusi 1914 
m. gruodžio 9 dieną Philadel
phia, Pa. Iš jaunatvės buvo 
linkusi menui, muzikai. Taip 
studijuodama klasikinę muzi
ką, muzikos pasaulyje buvo 
pripažinta išsilavinusia pia
niste.

* * *
Liko supus Juozas Natan-

gas su žmona Coral ir sūne
liu Aleksandru; Deltona, 
Floridoj sesuu Elena Vainiū- 
niėnė; McLean\Virginia bro
lis Antanas Vaivada; Brook- 
lyne sesutė Ona Vaivadaitė; 
vyras Vienybės redaktorius 
Jonas Valaitis.

* * *
Velionės pageidavimu jos 

draugai ir Vienybės gerbėjai 
prašė neskirti gėlių, bet pra
šė paramos spaudai.

* * *
Vasario 2(Ld. sukremuota 

Fresh Pond Krematorijume. 
Palaikai gal bus palaidoti 
šeimos kapinėse Philadelphi- 
joje, ar bus patenkintas ve
lionės noras juos laidot jos 
numylėtam Vilniuje.

.......

TARYBŲ LIETUVOJE

MIRUS
%

i 1 ■

Michalinai Jurevičienei
I 1 i

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Irenai 
Krivickienei ir jos šeimai, taipgi giminėms Lietu
voje ir visiems artimiesiems.

W ALTERIS ir BRONĖ KERŠIU AI
Brooklyn, N.1Y.

I - !

Algimanto /

Raudonikio
autorinis

klasikas S. Prokof- 
kad sunkiausia kom- 

, paprastą Ir 
populiarią melodiją. A. Raudonikio 'kūry
bos pagrindinį žanrą — dainą — apibū
dintume kaip melodingą, demokratišką, 
pilietišką. Kompozitorius ne iš karto pa
suko dainos keliu. Iš pradžių buvo pro
fesinio pasiruošimo mokykla Valstybinėje 
konservatorijoje (prof. E. Balsio klasėje), 
po to organizacinis, metodinis darbas 
Liaudies meno rūmuose (dabar Mokslinis 
metodinis kultūros centras). Kompozito
rius išvažinėjo visą respubliką, susipažino 
*u įvairiais saviveiklos kolektyvais, jų 
galimybėmis, reikmėmis. Nors ir labai vi
liojo stambus žanrai, tačiau pasirinko dai
ną; todėl, kad jos labiausiai reikėjo. Čia 

♦ atsiskleidė tikras melodisto talentas, iš
ryškėjęs ne viešoje dešimtyje populiarių 
dainų.

A. Raudonikio autorinis koncertas (II.4) 
didžiojoje filharmonijos salėje buvo sa
votiška jo dainų kūrybos ataskaita, suta
pusi su reikšmingomis datomis: kompozi
torius pažymėjo savo penkiasdešimtmetį, 
įr šia proga jam suteiktas Lietuvos TSR 
liaudies artisto garbės vardas.

Koncerte išgirdome populiarias, jau 
dainų klasika tapusias „Tėvynę" (J. La- 
pašlnsko ž), „Laišką motinai", ;,Sveinu-

Tarybines muzikos 
javas yra. pažymėjęs, 
poziloriul- sukurti dainingą,

(2 Sulelio'uo 7.), „Amžiii iją nioluią" 
Gaules ž.), taip pat naujas, nese

nu I sukurtas dainas „Kapitonas" (A. 
G'įščmo ž.),. „.Jau vaikystė nuskambėjo" 

), „Vakaras", „Svaja" (E. 
„Su švelniu žodžiu (.1. Ma-' 

Čiulkovičiaus ž.) ir kitas. Jas atliko TSRiS 
liaudies artistas V. Noreika, LTSR liau
dies artistas V. Daunoras, respublikos 
nusipelniušids artistes .N. Ščiukaitė ir O. 
Valiukevičiūtė, dainininkai 
čiūlė, V. Cepkus, A. ir V.
Žukauskas bei televizijos 
gvc>sios muzikos orkestras, 
LTSR nusipelniusio artisto A. Končiaus.

Koncertas tarsi simbolizavo dvi svar
biausias A. Raudonikio kūiybos ir cha
rakterio pdses — lyriką ir optimizmą. 
Pirmoje dalyje vyravo susikaupimo, susi
mąstymo nuotaikos; iškalbingi jau vien 
dainų pavadinimai: „Vakaras šile", „Ru
duo", „Medės elegija”, , Švelnumas", 
„Svaja", „Vakaras". Tai nedidelės psi
chologinės scenos, jautriai pei teiktos iš
gyvenimų būsenos. Natūraliai liejasi me
lodijos, pagristos buitinio romanso, liau
dies, tarybinių dainų intonacijomis. Įtaigiai 
Ir raiškiai dainavo V. Daunoras („Kapi
tonas", „Klouno daina"), N. Ščiukaitė 
(„Tėvynė"). Ypač savitai suskambėjo V. 
Noreikos atliktos dainos „Švelnumas", 
„Svaja", „Vakaras", sudarydamos nedidelį 
ndotaikos ir intonacijų jungiamą ciklą.

Antrojoje koncerto dalyje vyravo džiu
gi nuolaika. Jos molto galėti} būti pasku
tiniosios dainos žodžiai „Dar širdyje ne 
sutema". Čia skambėjo klausytojų mėgs
tamos dainos, besiremiančios valso, dis
ko, roko, diksilendo, kitų populiarių šokių 
ritmiĮ: „Palydėkit šiandien mus" (S. Žli
bino ž.), „Kai tu šaliaY (J. LapaŠinsko ž.), 
„Krantų gėlė/' (V. Bložės ž), „Skrido 
paukščiai" (P. Gaulės ž.). Jas nuotaikingai 
atliko A. ir V. FrankonialJ V. Cepkus, O. 
Valiukevičiūtė, A. Stasllevičiūtė Ir J. Žu
kauskas. Piofesionalumu išsiskyrė Fran- 
konlų dainavimas, tačiau jiems dar rei
kėtų atkreipti dėmesį į dikciją.

Po koncerto buvo perskaitytos vyriau-

iru
(P-

elionio ž.l),
,........... -.A;,...,!

A. Stdsilevl- 
Frankomal, J. 
Ir radijo len- 

diriguojamas

IR GERIAU, IR NAŠIAU
Vilniaus radijo komponentų gamykloje apie septynias

dešimt procentų pagrindinės ir pagalbinės gamybos darbi
ninkų dirba brigadiniu metodu. Čia sukurtos 112 specia
lizuotų ir 91 kompleksinė brigados. 113 jų dirba ūkiskai
tos pagrindais.

Kreipimu sistemų spalvo
tiems televizoriams cechui 
vadovauja Mečislovas Šaka
lys. Tai vienas didžiausių ce
chų. Čia gaminama sudėtinga 
produkcija visiem^ -Tarybų 
Sąjungos spalvotiems televi
zoriams.

Visas cecho kolektyvas su
sibūręs J brigadas. Cecho vir
šininkas M. Šakalys sako, 
kad brigadinio darbo organi
zavimo ir skatinimo forma 
leido pagerinti produkcijos 
kokybę, pakelti darbo našu
mą, sustiprinti darbo draus
me. Štai 1983 metų gamybini 
plana cechas įvykdė gruodžio

22 dieną. Pernykščių metų 
gamybinės užduotys, palygi
nus su 1982 metais, išaugo 
18 procentų, 12 procentų pa
didėjo darbo našumas. Su
taupyta medžiagų ir detalių 
už 200 tūkstančių rublių. Vi
sa tai pasiekta diegiant nau
jesnę technologiją,’ stiprinant 
kiekvieno žmogaus 
mybę už galutinius 
rezultatus. Pernai
įdiegta nauja technologinė li
nija, 28 pusautomačiaf atlik
tas didelių darbų kompleksas 
vyniojimo įrengimams me
chanizuoti.

Geriems rodikliams pasiek

atsako- 
darbo 
ceche

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruoši 

ekskursiją į Lietuvą birželio 13 d. iš Kenned 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo birželi % 
16 d. iki 26 d., grįš į New Yorką birželio 27 d.

Kaina dar nenustatyta.
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fift 

Ave., Suite 160 S., New York City, 10017.
Visais reikalais kreipkitės į

LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
jerty Avė., Ozone Park, N. Y. 1141’«

MIRUS MOTINAI LIETUVOJ

Irena Krivickienę
IR JOS ŠEIMĄ

Nuoširdžiai užjaučia
NIJOLĖ IR ALMUS ŠALČIAI

Great Neck, N. Y.

New York. — Šio didmies
čio mero Koch knyga “May
or”, kuri neseniai išėjo iš 
spaudos tapo bestselleriu. 
Per pirmąsias dešimt dienų 
po penktojo leidimo, parduo
ta 90 tūkstančių egzemplio
rių. Mažai kas tikėjosi tokio

didelio pasisekimo. Net The 
New York Times, kuris pe
reitą sekmadienį savo knygų 
apžvalgoje buvo padėjęs 
Koch knygą į 8-ąją vietą, šią 
savaitę jau padėjo į pirmąją 
vietą.

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 9 d. 1 vai p., p. 
Svarbu visiems nariams da- 

. <i i'iJTlyvauti, nes turim daug svąr-

BRIEFS

bių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės ir filmų 
rodymas.

K. Thomas

New York Aido Chorus 
has been practicing for In
ternational Women’s Day af
fair which will take place in 
Laisve’s Hall, Sunday, 
March 4. It is an important 
affair, good program and 
dinner after the program, to 
enjoy together with your 
friends.

*
“I am a 

Why
said a little

slogan “You Can’t Dump 
Reagan Unless You Are A 
Registered Voter!”

* 
child.
don’t

syblnės, TSRS kompozitorių sąjungos 
sveikinimo telegramos. Kompozitorių svei
kino kolegos, atlikėjai, kraštiečiai, savi
veiklos kolektyvų atstovai, atvykę U 
įvairių Lietuvos rajonų. Renginį transliavo 
respublikos televizija ir radijas. Koncertą 
pakiliai .vedė TVR diktoriai — respubll-

kos nusipelniusi artistė G. Blgelytė Ir L 
Meškauskas. Koncerto režisierė — r«H 
publikos nusipelniusi artistė N. Krotkutė,

RIMANTAS ASTRAUSKAS
Arnoldo B a r y so nuolraufal

Nijolė Kuollnytė. Janina Mainelytė. Juozas Llkas,

ti padėjo ir tai, kad patys 
brigados' nariai stengiasi iš
mokti kelių profesijų. Jas 
jau yra įgiję darbo pirmūnai 
Teresa Roženkevičienė, An
tanas Kavaliauskas, Genovai-

to Sartanavičienė, Rimas Že
maitis, Taisa Kraučelienė, Ni
jolė Kuolinytė, Janina Ma
Žuolytė bei kiti.

Našiai ir kūrybiškai dirba 
Galinos Koz’.ovos vadovauja-

0h

Kreip mo sistemų spalvotiems televizoriams cecho virMnlnkas M. Šakalys (Iš dešinės) su pirmaujančia brigada. A. Gylio nuotraukos

ma štampuotojų brigada. Per
nai kitam darbui buvo išlais
vinti 9 žmonės, sutaupyta me
džiagų už 58 tūkstančius 
rublių. Si brigada viršija ga
mybos užduotis, gaminius ati
duoda pirmu pateikimu. Pati 
brigadininke yra apdovanota 
Spalio revoliucijos, dviem 

. Darbo raudonosios 
ordinais.

Gamykloje nuo pat jos su
sikūrimo dienos dirba 
kalvis remontininkas Juozas 
Likas. Jis čia taip ir vadina
mas— pirmuoju darbininku. 
Savo profesijos darbo vete
ranas yra išmokęs ne vieną 
jaunuoli.

— Dabar rhūsų tikslas pa
siekti, kad gamybinės užduo
tys būtų vykdomos aplen
kiant grafikus, — sako ga
myklos direktoriaus pava
duotojas Algimantas Aniulis. 
— Prie to turi prisidėti ir 
brigadinis darbas.

Jonas GESTAUTAS 
„Tiesos“ koresp,

vėliavos

ša] t

*
I like to 
they let 

boy on a 
Horrible

of 
is:

in 
an

play, 
me?” 
street of Beirut, 
war is taking away children’s
pleasures and people’s lives. 

* * *
Preparations fur St. Pat

rick’s Day in New York is in 
full swing. The message 
the annual huge parade 
England out of Ireland! 

* * ♦

They say a farmer 
China has developed
odorless garlic. This cheer
ing news will be greeted by 
many subway riders for its 
“face to face” value. 

* * *
Therejwill be a May Day 

Tour to the Soviet Union 
from April 27 to May 14. 
You will enjoy May Day in 
Moscow, Victory day in Vol
gograd and you will also visit 
Leningrad. Price of the tour 
$1,480 all inclusive. For fur
ther information call our 
office. 212 686-4832.

* * *
Coming in the midst of the 

crucial 1984 presidential 
election campaign and at a 
time of acute war danger, 
May Day can and must be a 
high point in the people’s 
struggle to Dump Reagan 
and for peace which, in the 
words of Gus Hall, will 
determine “whether there 
will be a future of war or 
peace, nuclear arms race or 
disarmament”.

The May Day Commitee 
proposes to set aside Satur
day, April 21 for setting up 
registration tables in 
parts of the city under

all 
the

ew York.

♦ * *

From Anthony Bimba’s 
Diary:

February 15,1945
Americans are intensify

ing war on Japan.
February 20, 1945
Trucks are taking out of 

our 8th shipment for relief of 
people in Lithuania.

February 25, 1945
Meeting in Hartford. Good 

attendance. Collection for 
Lithuania $725.00. Coming 
home met a young woman, 
and had a nice conversation 
about everything under the 
sun, and finished with a 
dinner in

March 3,11945 /
Today attended the fune

ral of Petras Bacauskas in 
Philadelphia, who was killed 
by a streetcar. After funeral 
at the dmner collected over 
$10(JMyr the Lithuanian re- 
lief. ,J

March 4, 1945
Paterson mass meeting. 

Well attended. Collected 
over $100.00

In the evening a nice 
concert at the Metropolitan 
by several opera stars. Was 
with Vera.

March 6, 1945
Cologne is captured by the 

Americans. Our armies are 
on the Rhine.

March 9, 1945
Americans crossed the 

Rhine. It has tremendous 
value in this struggle.

March 13, 1945
V. Andrulis is here for a 

speaking tour. Took him to 
lunch.

March 14, 1945
Took Lamee to see “Bar

ber of Seville” at the Metro
politan. Could not enjoy it 
because of a hay fever at
tack. Ilse

Anthony Bimba in “Tiesa’s” office with [from left] Victor 
Becker, Arthur Petrick, Mildred Stensler and Albertas 
Laurinčiukas in 1974.




