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KRISLAI
Darbiečių rolė
CORE tragedija 
Pušynai ir palmės 
Vertinga knyga

A. ŠILENAS
Britanijos darbiečiai, bent 

jų vadovybė, laipsniškai 
traukiasi į dešinę. Wilsono 
valdžia pradėjo aprėžti visų 
eilę socialinių reformų, kurių 
patys konservatoriai-toriai 
nedrįso liesti, kai jie stovėjo 
prie valdžios vairo. Pavyz
džiui, valdžia apkarpo medi- 
kalinio aptarnavimo privile
gijas, bedarbių kompensaciją 
ir panašius dalykus.

Darbo partijos vadovybė, 
be abejo, mano, kad linkda- 
ma į dešinę, ji įstengs gauti 
daugiau balsų iš konservaty- 
vio centro ir likti balne. Bet 
tai klaida, kurią istorija pa
kartotinai įrodė pačioje Bri
tanijoje. Jeigu linkti į dešinę, 
kodėl nelinkti pilnai ir balsuo
ti už torius? Nemažas skai
čius neapsisprendusių bal
suotojų, be abejo, taip gal
vos. Nesilaikydami principin
gumo darbiečių lyderiai pa
tys rengia savo rėžimo galą.

□
Kuomet prieš apie 15 metų 

JAV Pietuose vyko smarki 
kova už desegregaciją, toje 
kovoje svarbią rolę lošė 
CORE (Congress of Racial 
Equality — Rasinės Lygybės 
Kongresas). CORE, šalia 
SNICC ir kitų grupių, lošė 
vadovaujančią rolę taip vadi
namuose “Laisvės žygiuose” 
(Freedom Rides), kuriuose 
šiauriniu valstijų kovingi an- 
ti-rasistai, juodi ir balti, trau
kė per pietines valstijas, drą
sindami ir ragindami vieti
nius negrus kovoti už savo 
teises. Daugelyje atvejų 
CORE kovotojai susiremdavo 
su pietinių valstijų rasisti
niais šerifais, policija, kuklu-

* sininkais . . .
Bet keleri metai atgal 

CORE pradėjo išsigimti. 
CORE vadovybė, neturėda
ma ideologinio pagrindo 
(apart nacionalizmo), pradėjo 
kalbėti už “Juodųjų grupių 
neva kooperatyvus, kurie 
faktinai buvo privatinės įmo
nės. CORE pradėjo gauti vi
sokias stipendijas iš kapita
listinių fondacijų.

Ir štai dabar CORE vado
vybė buvo pradėjusi verbuo
ti juodus jaunus armijos ve
teranus į Angolą kaip “medi- 
kus-sanitarus” kovoti neo-ko- 
lonialistų pusėje prieš Ango
los Išsilaisvinimo judėjimą! 
Štai kur nusirito kadaise bu
vusi garbinga ir kovinga or
ganizacija.

□
Profesorius James Star

buck, rašydamas viename 
universitetų sociologijos žur
nale, gvildena JAV klimatą ir 
kaip imigrantų grupės į jį 
atsiliepia. Jis sako:

“Jeigu teisybė, kad žmonės 
mėgsta savo vaikystės ir jau
nystės klimatą, tai pasenę 
imigrantai iš Šiaurės Euro
pos, kaip tai švedai, suomiai, 
lietuviai ir latviai, tapę pensi
ninkais, apsigyventų Minne- 
sotoje, Wisconsine arba bent

Bet amerikiečiai 
nekreips dėmesio

Tokyo. — Japonijos parla
mentas tyrinėja Amerikos 
lėktuvų kompanijos Lock
heed išleistus milijonus dole
rių papirkimui Japonijos poli
tikierių. Jis teismo keliu rei
kalauja, kad trys amerikie
čiai, kompanijos pareigūnai, 
atvyktų ir liudytų apie ko
rupciją. Bet amerikiečiai ja
ponų reikalavimą, aišku, ig
noruos. Juos priversti atvyk
ti į Tokyo ir liudyti nėra kaip, 
japonijos teismai neturi tei
sės duoti įsakymus Amerikos 
piliečiams.

Ji jam padeda 
savo apsilankymu

Mrs. Betty Ford važinėja 
po Floridą ir lankosi įvairiose 
sueigose. Ji sako, kad jos 
viešnagė neturi jokių politi
nių tikslų, bet visi žino, kad 
jos apsilankymas padeda pre
zidentui laimėti pasekėjus.

Maine valstijoje Naujojoje 
Anglijoje, kur vasaros vė
sios, kur beržynai ir pušynai, 
kur žiemą daug sniego, kaip 
jų senose gimtinėse. Bet į 
Pietus, ypatingai Floridą, 
kur sniego nematysi ir kur 
palmės užima šiaurinių ber
želių vietą ....

□
Neseniai gavau labai įdo

mią knygą: “American La
bor, A Pictorial Social Histo
ry”. Autorius M. B. Schnap- 
per.

Tai didelio formato knyga, 
pilna nuotraukų, dokumentų 
ir teksto apie Amerikos dar
bininkų judėjimą nuo kolonia
lizmo dienų iki dabarties. 
Labai daug medžiagos apie 
kasyklų, audyklų, plieno ir 
kitų pramonių darbininkų ko
vas, įskaitant imigrantų gru
pes. Pavyzdžiui, 296-tame 
puslapyje reproduktuojami 
Amalgamated Clothing 
Workers (siuvėjų) unijos or
ganai įvairiose kalbose: ang
lų, italų, žydų, lenkų ir — 
lietuviškas “Darbas”, leistas 
Chicagoje (lapkričio 29, 1918 
metų).

□
Beje, knygos bibliografijo

je, tai yra, kur pažymėta 
kokiais šaltiniais naudotasi, 
randame ir Antano Bimbos 
knygą “The Molly Maguires”.

Knyga išleido Public Af
fairs Press, 419 New Jersey 
Ave. S. E., Washington, D. 
C. 20003, iš kur galima užsi
sakyti. Bet ji nepigi — $10.

Vasario 24 dieną Maskvoje Kremliaus suvažiavimų rūmuose pateikia Leonidas 
,Brežnevas Komunistu Partijos Centro Komiteto pranešima 25-ajam suvažiavimui.

Iškilmingosios dienos Tarybų Spragos sostinėje
Maskva. — Pradedant su 

vasario 24 d. per dešimt 
dienų didžiosios šalies sostinė 
skendėjo šventiškoje atmos
feroje. Prie šio 25-ojo Komu
nistų Partijos kongreso buvo 
plačiai ir ilgai ruoštasi. Iš 
visų šalies kampų susirinko 
apie 5,000 delegatų išklausyti 
partijos Centro Komiteto 
ataskaitinį pranešimą iš pas
kutinių penkerių metų parti
jos veiklos ir nutiesti gaires 
ateinantiems penkeriems 
tams. Jie atstovavo 
15,294,000 partijos narių. Ja
me turėjo delegacijas visos 
sąjunginės Komunistų Parti
jos, jų tarpe, žinoma, ir Tary
bų Lietuvos komunistai buvo 
atstovaujami 49 delegatais, 
kurių tarpe buvo: Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius Petras Griškevičius, 
Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo pirmininkas A. Bar
kauskas, Ministrų Tarybos 
pirmininkas Juozas Maniušis, 
Kauno “Drobės” fabriko 
audėja Gražina Kizelienė, vil
nietis inžinierius statybinin
kas Lenino premijos laurea
tas Algimantas Kleinotas, 
transportinio laivo “Antanas 
Sniečkus” kapitonas Sigitas 
Šileris. Vilkaviškio raj. Šei
menos kolūkio melžėja Zina 
Lukšienė, fizikos-matemati
kos mokslų daktaras akade
mikas Vytautas Statulevi- 
čius, Rokiškio rajono “Onuš
kio” tarybinio ūkio kombaini
ninkas Petras Raupys, Že
mės ūkio instituto direkto
rius Antanas Dudvytis, Liau
dies artistas Virgilijus Norei
ka ir kiti.

Kongrese dalyvavo Tarybų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto pa
kviestos 103 komunistų, dar
bininkų, demokratinių ir so
cialistinių partijų delegacijos 
iš 96 šalių. Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijai kongrese 
broliškais delegatais atstova
vo partijos pirmininkas Hen
ry Winston ir Gus Hali.

Kongrese, žinoma, turėjo 
korespondentus įvairios žinių 
agentūros iš visų pasaulio 
kampų.

Sekretoriaus Leonido Brež

nevo raportas tęsėsi penkias 
valandas. Jame pranešėjas 
susumavo Tarybų Sąjungos 
visose srityse pasiekimus ir 
laimėjimus sėkmingai įvyk
dant 9-ąjį penkerių metų pla
ną ir apibūdino plačiais bruo
žais dabartinio 10-ojo penk
mečio pasimojimus ir įsipa
reigojimus.Telegrama iš Lietuvos

Vilnius - Maskvoje TSKP 
25-ajame suvažiavime dele
gatai užbaigė diskusijas pir
muoju suvažiavimo darbo
tvarkes klausimu ir priėmė 
rezoliuciją dėl draugo Leoni
do Brežnevo pranešimo — 
TSKP Centro Komiteto ata
skaita ir Partijos eiliniai už
daviniai vidaus ir užsienio 
politikos srytyje.

Vasario 29 d. kalbą suva
žiavime pasakė Lietuvos KP 
Centro Komiteto pirmasis se
kretorius Petras Griškevi
čius. Jis papasakojo apie di
džiulius Lietuvos darbo žmo
nių laimėjimus, pasiektus per 
30 taikaus gyvenimo metų. 
Pramonės gamyba Tarybų 
valdžios metais Lietuvoje pa
didėjo daugiau kaip 46 kar
tus, Lietuva tapo intensyvios 
gyvulininkystės respublika. 
Dabar vidutiniškai per metus 
vienam gyventojui pagami
nama po 820 kilogramų pie
no, 132 kilogramus mėsos.

Partijai kryptingai ugdant 
puikias moralines politines ir 
dalykines tarybinių žmonių 
savybes, pabrėžė draugas 
Griškevičius, pasikeitė jų 
dvasinis veidas, pakilo jų 
bendrojo išsilavinimo ir kul
tūrinis lygis. Dabar kas tre
čias žmogus, kuris dirba Lie
tuvos Liaudies ūkyje, turi 
aukštąjį, nebaigtą aukštąjį 
arba vidurinį išsilavinimą.

Draugas Griškevičius užti
krino suvažiavimą, kad Tary
bų Lietuvos darbo žmonės 
kartu su visa tarybine liaudi
mi skirs visas savo jėgas ir 
žinias TSKP 25 suvažiavimo 
iškeltu nauju, didingu Komu
nizmo statybos uždaviniu 
įgyvendinimui.

Kovo 1 dieną pranešimą

Pranešime Komunistų Par
tijos Centro Komitetas ypač 
daug dėmesio kreipė į Tary
bų Sąjungos užsieninės politi
kos gaires, į kovą už detentę, 
už tautu ir valstybių taikų 
sugyvenimą, už saugumą ir 
bendradarbiavimą apie šios 
politikos didelius laimėjimus 
ir 1.1.

apie pagrindines TSRS liau
dies ūkio vystymo kryptis 
1976-1980 metams padarė 
TSRS ministrų Tarybos pir
mininkas Aleksejus Kosygi
nas. Jis apžvelgė Tarybų ša
lies laimėjimus praeitą penk
metį, plačiai kalbėjo apie so
cialinius ekonominius dešim
tojo penkmečio uždavinius. 
Pranešėjas pabrėžė, kad 
svarbiausias naujojo penk
mečio uždavinys yra nuosek
liai įgyvendinti Komunistų 
Partijos kursą į liaudies ma
terialinio ir kultūrinio gyve
nimo lygio kėlimą. Darbinin
kų ir tarnautojų darbo užmo
kesčio vidurkį per penkmetį 
numatoma pakelti 16-18 pro
centų, padidinti atlyginimus 
vidutiniškai apmokamų kate
gorijų darbuotojams. Didelės 
lėšos bus skiriamos sveikatos 
apsaugai, mokslui, pensi
joms, gyvenamųjų namų sta
tybai.

Pagrindinėse TSRS liau
dies ūkio vystymo kryptyse 
dešimtąjį penkmetį, Tarybų 
Lietuvoje, kaip ir kitose Są
junginėse Respublikose, bus 
atlikti dideli darbai. Bus to
liau vystoma prietaisų gamy
ba, radiotechnika, elektroni
ka, chemijos pramonė, padi
dės audinių, maisto produktų 
gamyba. Žemės ūkyje ir to
liau didžiausias dėmesys bus 
skiriamas pieninei ir mėsinei 
gyvulininkystei, javų der
liams, drėgnų žemių meliora
vimui.

Delegatų ir svečių šiltai 
sutinkami, suvažiavimą svei
kina užsienio delegacijų va
dovai. Kovo 1 dieną vakari
niame posėdyje kalbėjo JAV 
Komunistų Partijos generali
nis sekretorius Gus Hali.

V. Petkevičienė

Prieš imperialistų karinių 
bazių strategiją

Pasaulinės Taikos Tarybos 
nutarimu vasario 16-22 die
nomis taikingos antiimperia- 
listinės jėgos buvo paskelbu
sios kovos prieš imperialistų 
karines bazes Indijos vande
nyne ir už Indijos vandenyno 
pavertimą taikos zona savai
tę. Azijos ir Afrikos tautų 
nacionalinio išsivadavimo ko
vos laimėjimai smogė stiprų 
smūgį imperialistų intere
sams šiame pasaulio rajone. 
Tačiau JAV ir buvusios kolo
nijinės valstybės — Anglija 
ir Prancūzija atkakliai nenori 
skaitytis su tautų pasiryžimu 
siekti apsisprendimo, laisvės 
ir nepriklausomybės. Įvai
riais būdais jos stengiasi įsi
tvirtinti šiame rajone, išsau
goti sau galimybes gruobo- 
niškai eksploatuoti pakrančių 
valstybių gamtos turtus.

Svarbų vaidmenį, vykdant 
šią, iš esmės neokolonizatori- 
nę politiką, vaidina imperia
listinių valstybių karinių ir 
karinio jūrų laivyno bazių bei 
laivų išdėstymo strategija. 
Šių bazių grandinė nusitiesė 
nuo Australijos vakarinės pa
krantės iki Afrikos pietinio 
taško. Jos įsteigtos Kokosų 
salose ir Cagoso salyne, Mal- 
divų ir Seišelų salose, Bahrei
ne ir Masiroje, Džibutyje ir 
Majotoje.

Svarbiausią vaidmenį šių 
bazių grandinėje vaidina 
Amerikos karinio jūrų laivy
no ir karo aviacijos bazė 
Anglijos Diego Garsijos salo

Miss Georgia George 
daro pranešimą

Mobilizuoja žygi 
į Washingtonq

Seattle, Wash. — Ši Ame
rikos Indėnų Susivienijimo 
kovinga vadovė pranešė, kad 
yra ruošiamas visos šalies 
mastu maršavimas į Wa- 
shingtoną. Žygio tikslas — 
garsiai užprotestuoti prieš 
skriaudas, kurias iki šiandien 
šios šalies indėnai neša ant 
savo pečių. Maršavimas pra
sidės balandžio pabaigoje. 
Žygiuotojai sostinę pasieks 
liepos 4 dieną, kada įvyks 
masinė demonstracija.

Kinshasa. — Zairės valdžia 
visą laiką Angoloje rėmė 
reakcines frakcijas. Dabar 
jau esanti pasiruošus pripa
žinti revoliucinę Angolos vy
riausybę.

je Indijos vandenyno centre. 
Iš šios bazės, kuri dabar 
sparčiai plečiama, bus koor
dinuojami visi Amerikos lai
vų ir lėktuvų Indijos vande
nyne, taip pat tų, kurie ba
zuojasi Tailande ir Filipinuo
se, veiksmai. Neseniai suži
nota, jog, be esamų, Penta
gonas ketina steigti naujas 
bazes — dideles, galinčias 
pasinerti po vandeniu betono 
platformas, kurias bus gali
ma laikyti bet kuriame atviro 
vandenyno taške.

Tačiau Indijos vandenyno 
baseino šalių tautos vis ryž
tingiau atmeta imperialistų 
mėginimus kištis į jų vidaus 
reikalus. Įžymiausi šio regio
no šalių valstybiniai ir politi
niai veikėjai nurodo, jog im
perialistų ginkluotųjų pajėgų 
dislokavimas atskirų valsty
bių teritorijose ne tik priešta
rauja jų nacionaliniams inte
resams, bet ir kelia grėsmę 
taikai šiame rajone. Štai ko
dėl vis atkakliau Azijos ir 
Afrikos šalių visuomenė ragi
na likviduoti imperialistines 
karines bazes Indijos vande
nyne. Pasaulinės Taikos Ta
rybos surengta kovos savaite 
siekiama mobilizuoti visas 
antiimperialistines jėgas ko
vai su imperialistų karinių 
bazių strategija, pabrėžti, 
kaip aktualu užtikrinti kolek
tyvinį saugumą Azijoje, re
miantis bendromis šio rajono 
šalių pastangomis.

A. Biriukas

Fordas nusivylęs, 
Reagan džiaugiasi

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę New Hampshire val
stijoje įvykusių pirminių bal
savimų rezultatai sukėlė įvai
riausių spekuliacijų. Visų 
buvo nukreiptos į Republiko- 
nų Partijos nominacijas. Tie
sa, prez. Fordas laimėjo prieš 
savo oponentą Ronald Reaga- 
ną, bet tiktai maža dauguma. 
Jis surinko 51 procentą visų 
balsavusių, o Reaganas — 49 
proc.

Matyt, Fordas tikėjosi 
daug didesnės daugumos. 
Toks aukštas Reagano pasi
rodymas kelia didelį susirūpi
nimą Fordo šalininkuose. Sa
koma, kad ir pats prezidentas 
labai nusivylęs šiais rezulta
tais. Jie parodo, kad Reaga
nas turi progų laimėti repu- 
blikonų nominacijas . . .

Prašo pasaulio 
pagalbos

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim 
kreipiasi į visą pasaulį su 
prašymu suteikti Lebanui pa
galbos atstatyti sugriautą ša
lį. Devynių mėnesių kruvinas 
civilinis karas tarp krikščio
nių ir moslemų sužalojo šalies 
miestus ir kaimus. Sekreto
rius sako, kad greitos pagal
bos reikia už 50 milijonų 
dolerių.
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Tarptautinė Moters Diena šiemet
Šiemet sukanka lygiai šešiasdešimt šešerį metai, kai buvo 

įsteigta Tarptautinė Moters Diena — Kovo 8-oji. Ją įsteigė 
1910 metais Antroji Tarptautinė Socialisčių Moterų konfe
rencija. Bet pirmą kartą ji buvo pradėta minėti 1911 metais 
Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Danijoje, kur pra
džioje šimtmečio socialistinis judėjimas jau buvo stipriai 
pasireiškęs. Minėjimo šūkis buvo: “Darbininkėms rinkimų 
teisė, telkiant jėgas kovoje už socializmą”.

Nuo to laiko daug kas pasaulyje pasikeitė. Per tą 
laikotarpį žmonija pergyveno du baisiausius pasaulinius 
karus. Bet taipgi ji matė ir pergyveno didžiąją socialistinę 
revoliuciją ir susilaukė pirmosios istorijoje darbininkų 
valstybės. Šiandien jau arti ketvirtadalis žmonijos gyvena 
po socializmo vėliava, po kuria moters lygiateisiškumas 
įstatymais užtikrintas. Po socializmo vėliava moteriai durys 
plačiausiai atdaros į visas gyvenimo ir veiklos sritis. Ar jau 
visur socialistiniame pasaulyje moteris yra pilniausiai 
pasinaudojusi ir viską pasiekusi, ką gali ir turėtų pasiekti 
visose gyvenimo ir veiklos srityse, tai kitas klausimas. 
Kiekvienas socialistinis kraštas turi savo specifiškas sąly
gas, kuriose jo naujasis gyvenimas vystosi, ir veikiausia ne 
visur mūsų sesės yra vienodai esamas lygiateisiškumo 
galimybes išnaudojusios pasiekimui laimėjimų.

Mes, pavyzdžiui, neapsakomai didžiuojamės Tarybų Lie
tuvos moterų pasiekimais ir pasirodymais socialiniame, 
politiniame ir ekonominiame gyvenime. Jos nė per pėdą 
neatsilieka savo brolių nei apšvietoje, nei moksle, nei 
literatūroje, nei mene, nei žurnalistikoje.

Bet mes gyvename kapitalistinėje Amerikoje, kur nerasi 
tokios gyvenimo ir veiklos srities, kurioje, nebūtų diskrimi
nacijos prieš moterį, kurioje viešpatautų pilnas lygiateisiš
kumas tarp moters ir vyro. Todėl ir Tarptautinės Moters 
Dienos minėjimas čia turi kitokią prasmę, negu socialistinia
me pasaulyje. Čia Kovo 8-oji švenčiama po aukštai iškeltu 
šūkiu: “Už pilną lygiateisiškumą visose srityse!”

Spauda apie "Nesutikimus"
Amerikos spauda paskutinėmis dienomis nemažai rašo 

apie Tarybų Sąjungos Komunistų partijos suvažiavimą 
Maskvoje. Bet akcentas tuose pranešimuose ir straipsniuo
se apie vieną punktą: apie taip vadinamus “nesutikimus” 
tarp įvairių šalių kompartijų. Daug rašoma apie tai, kad 
Italijos Kompartijos vadovas Berlingeris, Francūzijos K. P. 
atstovas suvažiavime, lygiai kaip Rumunijos ir Jugoslavijos 
atstovai reiškė savo “savystovumą”,. reiškė “skirtingas 
idėjas” ir pabrėžė, kad jie eina “savu keliu”.

Taip rašydama, kapitalistinė spauda prieštarauja pačiai 
sau. Iš vienos pusės kapitalistiniai ideologai vis teigė, ir 
tebeteigia, kad pasaulinis komunistinis judėjimas “diriguo
jamas iš Maskvos”, kad jis monolitiškas, bet iš kitos pusės ji 
dabar pabrėžia taip vadinamus “nesutikimus”.

Kaip ten iš tikro yra?
Teisybė yra, kad kuo arčiau einama prie socializmo 

laimėjimo pasauline plotme, tuo aiškiau darosi, kad kiekvie
noje šalyje, kiekvienoje pasaulio dalyje ir kiekvienu laiku 
tas laimėjimas pasiekiamas arba bus pasiekiamas skirtingu 
būdu, atsižvelgiant į istorines sąlygas, į tos ar kitos šalies 
ypatingas aplinkybes, tautines-kultūrines tradicijas ir t. t. 
Jeigu didelė ir galinga Italijos Komunistų Partija dabar 
jaučia, kad socializmas toje šalyje bus pasiektas ne tik 
bendrame fronte su socialistais, bet ir tam tikrame 
bendradarbiavime su krikdemu, partijos kairesniu sparnu, 
tas nereiškia, kad ta partija nustumia į šąli proletarinį 
internacionalizmą. Panašiai, jeigu Francūzijos Komunistų 
Partija jaučia, kad toje šalyje, Paryžiaus Komunos šalyje, 
socializmas gali ateiti daugiapartinės santvarkos keliu, tai 
jos reikalas. Kitų šalių komunistai gali sutikti arba 
nesutikti, draugiškai diskutuoti, polemizuoti, bet galutinėje 
išvadoje kiekvienos šalies komunistai geriausiai pažįsta 
savo šalies strategiją.

Faktas, kad suvažiavime Maskvoje svečiai sveikintojai iš 
kitų šalių reiškė įvairias idėjas, tik rodo, koks platus, 
galingas ir įvairus yra pasaulinis komunistinis judėjimas. 
Rašydama apie tą įvairumą, bet ignoruodama vienybę ir 
solidarumą, kapitalistinė spauda faktinai pati sudaužo į 
šipulius per ilgus dešimtmečius kurtą melą, kad komunistai 
yra dogmatikai, kurie “ima instrukcijas” iš vieno centro.

Kaip sakyta, socializmas eina prie laimėjimo pasauline 
plotme. Gal ir po laimėjimo bus nesutikimų, bet žmonija su 
laiku žinos, kaip juos išrišti.

Devintojo penkmečio pabaigoje stojęs rikiuotėn, Kapsuko 
putliųjų verpalų fabrikas pradėjo dirbti pilnu pajėgumu. 
Putlinimo bare sumontuotos staklės, gautos iš Italijos ir 
VFR. Kiekvieną parą čia gaminama po 15 tonų putliųjų 
verpalų. A. Palionio nuotr.

DAR JIE SUGRĮŠIA 
IR MŪSŲ LIETUVA 
VALDYSIĄ

Kai kuriuose mūsų “vaduo
tojuose”, matyt, pradeda už
viešpatauti pesimizmas, kad 
jiems jau nebeteks į Lietuvą 
sugrįžti ir ją vėl valdyti, kaip 
buvo anais gerais smetonija- 
dos laikais. Ant visų keturių 
pakyla Bostono menševikų 
“Keleivyje” koks ten J. V. ir 
sušunka:

“klysta tie, kurie sako, kad 
grįžę iš emigracijos praeityje 
niekad nebuvo prezidentais ir 
ministeriais. Po pirmojo pa
saulinio karo Lenkijos prezi
dentu buvo I. Paderevskis, o 
Čekoslovakijos — T. Masary- 
kas, abu grįžę iš emigraci
jos”. Todėl, girdi, ir mums 
nereikia nuleisti rankų. Dar 
mes labai gražiai sugrįžę ga
lėsime būti musų mielosios 
Lietuvos ir prezidentais, ir 
ministeriais. Tik, sako, reikia 
toms aukštoms vietoms gerai 
pasiruošti. Jau čia, jau da
bar, ponas J. V. sako reikia 
mums pasitarti ir susitarti, 
ką sugrįžę mes darysime su 
tuo sukurtu naujuoju Lietu
vos gyvenimu. Pavyzdžiui:

“Ar bažnyčia turės likti 
atskirta nuo valstybės? Ar 
demokratinėje Lietuvoje bus 
persekiojami komunistai, ku
rių ten dabar yra nemažai? 
Ar žemė priklausys ūkinin
kams, ar valstybei? Ar pato
giau gyventi gyvenvietėse 
(ar pastatytas gyvenvietes 
bus prasminga griauti), ar 
viensėdžiuose? Kas daryti su 
pramonės įmomėmis, kurios 
dabar naudoja importuotą ža
liavą ir eksportuoja su fabri- 
kuočius? Kaip tvarkyti ener
gijos ūkį? Ir t. t.” (“K.”, vas. 
24 d.)

Visą gi laiką mes įsivaizda
vome, kad ir Sonda, ir Gude
lis, ir Valiūnas, ir Gečys, ir 
Brizgys ir kiti galvočiai seniai 
turi atsakymus į visus šiuos 
ir kitus šimtų klausimų, kad 
kišenėse nešiojasi gerai apta
šytas programas visose gyve
nimo ir darbo srityse, tik 
reikia jiems užimti Vilnių ir 
pasiskelbti naujais Lietuvos 
vadais ir ministrais! O pasiro
do, kad jie dar nieko neturi, 
kad jų ne tik kišenės, bet ir 
galvos tebėra tuščios, be ma
žiausio supratimo, už ko tame 
Vilniuje teks griebtis . . .

JIE IŠTIKIMI SAVO 
PAŠAUKIMUI

Visi lietuviškieji kunigėliai 
sau živnastį daro iš paprastų 
žmonelių. Atrodo, kad jie 
pirmoje vietoje turėtų ir sta
tyti darbo žmonių, savo para- 
pijonų interesus. Deja, dar 
nėra buvę tokio atsitikimo, 
kad, pav., mūsų klerikalų 
spauda užtartu dirbančiuo
sius, kai jų interesai susiker
ta su turtuolių interesais.

Paimkime dabartinę siau
tė jančią krizę. Kapitalistinės 
valdžios krizės naštą stengia
si suversti ant dirbančiųjų 
pečių. Tai aišku Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje. Var
dan ekonomijos, vardan tau
pymo lėšų, visais būdais siau
rinamos įvairios socialinės 
programas, susijusios su dar
bo liaudies gerovės intere
sais.

Kurioje pusėje stovi, kieno 
interesus užtaria ir gina mū
sų klerikalinė spauda?

Kam dar klausti. Jinai gi
nasi ir teisina valdančiosios 
klasės pasimojimus prieš 
liaudies gerovę. Štai tik vie
nas pavyzdys. Kanados kleri
kalų laikraštyje “Tėvyškės 
Žiburiai” (vas. 19 d.) skaito
me:

“Antario sveikatos ministe- 
ris F. Miller, mažindamas 
biudžetines išlaidas, nutarė 
uždaryti 10 ligoninių, turin
čių apie 3,000 lovų . . . Kaž
kodėl uždaromų ligoninių są
rašas neskelbiamas iš karto, 
turbūt, kad nebūtų susilauk

ta perdidelės opozicijos. 
Triukšmą daugiausia kelia 
paliestų ligoninių gydytojai, 
medicinos seserys bei kitas 
pagalbinis personalas, nes 
apie 5,000 jų neteks darbo. 
Ligoninių uždarymas betgi 
yra neišvengiamas . . .”

Vadinasi, tie, kurie protes
tuoja, yra triukšmadariai. 
“Tėviškės Žiburių” sutanuotų 
tėvelių simpatizuos ne su jais 
ir jų pusėje, bet valdžios 
pusėje, tai yra, turčių puseje, 
kurie šiandien Kanadą valdo!

NUSIVYLĘ ĮVYKIAIS 
ANGOLOJE

Istorinė darbo liaudies per-' 
gale Angoloje labai nepatinka 
ir mūsų lietuviškiems kleri
kalams. “Kissingerio politika 
kurstyti žaizdą Angoloje”, 
sako kunigų “Draugas” (vas. 
21 d.), “slaptai remti kai 
kurias afrikiečių gentis, gali 
būti visiškai klaidinga. Vaka
rai, o ypač JAV, sumojo kai 
ką daryti Angoloje kai jau 
byla buvo baigta”.

Angolos liaudies pergalė 
veikia ir kitus Afrikos kraš
tus. Antai: “Bloga padėtis 
Zambijoje, o Zairės dar dar 
blogesnė . . . Abu kraštai jau 
pajuto komunistų sukeltus 
neramumus. Lusakos univer
siteto komunistai studentai 
Zambijoje reikalavo glaudes
nio bendravimo su Sovietų 
remiamo liaudies sąjūdžio vy
riausybe Luandoje. Angolos 
sostinėje. Zairės rytinėje sri
tyje jau prasidėjo neramu
mai, kai kieno pakursty
ti . . .”

NAUJAS GRAŽUS FILMAS
“Eltos” pranešimas iš Vil

niaus skamba:
Vasario 19 d. Vilniaus vi

suomenės atstovams buvo 
parodytas naujas spalvotas 
trijų serijų meninis filmas 
“Smokas ir Mažylis”, Centri
nės televizijos užsakymu jį 
sukūrė Lietuvos kino studija. 
Scenarijų pagal Džeko Lon
dono apsakymus parašė P. 
Morkus ir R. Vabalas, filmo 
statytojas režisierius R. Va
balas, operatorius J. Toma- 
ševičius, dailininkas A. Šva
žas, kompozitorius — V. Ga
nelinas.

Apie filmo statytojus ir jų 
darbą papasakojo Kinemato
grafininkų sąjungos valdybos 
pirmasis sekretorius, respub
likos nusipelnęs meno veikė
jas J. Gricius, “Smoko ir 
Mažylio” kūrybinės grupės 
nariai.

VISKAS ŽMOGAUS 
GEROVEI IR DŽIAUGSMUI

Vilniaus dienraščio “Tiesa” 
(vas. 17 d.) vedamajame “Įsi
pareigojimai — masių entu
ziazmas” sakoma:

“Paskelbti Tarybų Lietu
vos darbo žmonių socialisti
niai įsipareigojimai 1976 me
tams. Pramonės įmonių ir or
ganizacijų, statybos ir moks
lo įstaigų, kolūkių ir tarybi
nių ūkių kolektyvai tarė sva
rų žodį apie savo užmojus.

Pagrindinis šių metų socia
listinio lenktyniavimo šūkis 
— didinti gamybos efektyvu
mą ir gerinti darbo kokybę 
tolesnio ekonomikos ir liau
dies gerovės kilimo vardan. 
Jis išreiškia svarbiausius už
davinius, kuriuos teks spręsti 
šiame penkmetyje, kad mūsų 
ekonomikos ir kultūros pasie
kimai, ūkinis ir dvasinis po
tencialas kuo labiau tarnautų 
pagrindiniam Komunistų 
partijos, Tarybų valstybės 
tikslui — žmogaus laimei, 
gerovei, džiaugsmui.

Įsipareigojimai —- masių 
kūrybinio aktyvumo išraiška. 
Čia jų jėgą. Tačiau ir tiksliau
sias galimybių numatymas — 
tik darbo pradžia. Dabar 
svarbiausia — visose grandy
se siekti, kad duotą žodį

JONUI SMALENSKUI, 
MIAMI, FLA.

Mielasis Dėde!
Dar nesenai mes peržengė

me Naujųjų Metų slenkstį. 
Tai šventė, kurią turbūt 
švenčia visas pasaulis, tai 
įspūdinga ir džiugi šventė. 
Nors mus skiria tūkstančiai 
kilometrų, tačiau sutikdami 
ją ir mes su Jumis nuoširdžiai 
džiaugėmės, vieni kitus prisi
minėm, palinkėjome laimės ir 
visokeriopos sėkmės. O kodėl 
taip? Turbūt todėl, kad neat
sižvelgiant į tai, jog mūsų 
pečius prislegia papildoma 
metų našta ir veido raukšlės 
pagilėja, ši šventė sužadina 
mumyse senus prisiminimus 
ir daug naujų minčių. Džiau
giamės praeityje palikę Savo 
gyvenimo nesekmes, o į ateitį 
žvelgiame su nauja viltimi. 
Žodžiu, kiekvieni metai 
mums palieka ką nors pras
mingo, prisimintino; mūsų 
gyvenimą kuo nors praturti
na.

Man ypač įsimintiną ir gilų 
įspūdį paliko viena mano ke
lionė prieš pat Naujuosius 
Metus, apie ką norisi ir Jums 
šį1 tą parašyti. Tai buvo gruo
džio pradžioje — aš tarnybos 
reikalais lankiausi Alytuje. 
Kelionėje teko pravažiuoti 
Kalvariją, Šeštokus, Krosną, 
Simną, žodžiu, mano ir Jūsų 
gimtąsias apylinkes. Jau keli 
metai ir man neteko čia lan
kytis, todėl ypač buvo įdomu 
pamatyti šių vietovių pasikei
timus. Visas šias vietoves, 
miestelius ir kaimus, dabar 
jungia geri asfaltuoti keliai, 
todėl važiuojant geru auto
mobiliu vaizdai labai greit 
keičiasi. Bet ne vaizdų keiti
masis už automobilio lango 
mane stebino. Stebino tai, 
kad jei pats nematytum, ro
dos, niekaip nepatikėtum, 
jog tokiu trumpu laikuT taip 
neatpažįstamai galėtų pasi
keisti gamtos vaizdai ir žmo
nių gyvenimas.

Gal prisimenat; čia ir anks
čiau buvo gražios ir vaizdin
gos apylinkės. Važiuojant 
nuo Kalvarijos, jos kalvotas 
apylinkes tuojau pakeičia 
Strazdų, Islandžių ir Ramana- 
vo kaimų lygumos su Žaltyčio 
ežero veidrodiniu atšvaistu. 
Čia pat ir Jūsų gimtasis Pė- 
diškių kaimas ir Krosna. O 
kokie gražūs ir įspūdingi 
vaizdai atsiveria nuo Giluičių 
aukštumos Simno kryptimi. 
Patį Simną, rodos, specialiai 
saugo Giluičio, Simno, Žuvin
to, Angininkų ir Dusios ežerų 
akys. Pravažiavus Simną ir 
šiuos ežerus, kalneliai, nedi
deli miškeliai, kauburėliai, 
daubos, įlomės ir jomis te
kantys upeliai, vaizdus vie
nas po kito keičia ligi pat 
Alytaus.

Tokį šių apylinkių peizažą 
mes prisimenam nuo seno. O 
kas gi dabar? Dabar jį papil
dė, o vietomis iš pagrindų 
pakeitė dabartis: melioracija, 
elektrifikacija, naujas baldais 
gražiais mūriniais pastatais 
šviečiančios kolūkinės gyven
vietės, greta jų didžiuliai gy
vulininkystės fermų ir ūkinių 
pastatų kompleksai. Penke
riopai išaugo Kalvarija, Šeš
tokai, Simnas. 0 Krosna išty
so visomis paplentėmis, pra
dedant Tūriškiais ligi buvu
sios Pilvelio sodybos Simno 
kryptimi ir ligi buvusio Kra- 
senkos dvaro ir Kalniškės 
miško Lazdijų kryptimi.

lydėtų darbas. Iniciatyva tik 
tada vertinga, kai ji realiai 
tarnauja gyvenimo pažangai. 
Partinių organizacijų uždavi
nys dabar yra padaryti viską, 
kad socialistinių įsipareigoji
mų vykdymas taptų garbės 
reikalu kiekvienam kolekty
vui, kiekvienam darbo žmo
gui”.

Mieli draugai laisviečiai!

Labai jautri kultūros, o 
ypač literatūros reiškiniams 
mūsų Respublikinė bibliote
ka. Beveik nuolat joje atrasi 
keno nors parodą, o labai 
dažnai ruošiami rašytojų su
kaktuviniai vakarai arba su
sitikimai su skaitytojais. Štai 
vasario 9 d. ateinu į Balio 
Sruogos 80-mečio minėjimą. 
To įžymaus rašytojo ir poeto 
paroda, atvaizduojanti jo gy
venimą ir kūrybą, užima di
džiulę salę. O kitame aukšte 
dar dvi parodos — Prano 
Vaičaičio gimimo 100 metų 
proga, o antra — kompozito
riaus J. Juzeliūnio kūrybos 
paroda ryšium su jo 60-me- 
tų.

Labai įdomus buvo vaka
ras, skirtas B. Sruogai, ku
riam pirmininkavo dr. J. 
Lankutis, o pranešimą apie 
rašytojo kūrybą padarė kriti
kas A. Samulionis. Rašytojai 
A. Miškinis ir J. Butėnas bei 
artistė K. Kymantaitė labai 
gyvai papasakojo atsimini
mus, kuriuose B. Sruoga iški
lo kaip savita, sudėtinga as
menybė, kaip talentingas 
poetas ir dramaturgas. Už
baigoje Akademinio Dramos 
teatro aktoriai suvaidino B. 
Sruogos veikalo ‘‘Milžino 
paunksmėje” III veiksmą. Jo
gailos vaidmenį atliko H. Ku- 
rauskas.

Prieš keletą dienų pagerbė
me mielo draugo' ir gabaus 
skulptoriaus Juozo Mikėno 
atminimą ryšium su jo gimi
mo 75 metų sukaktuvėmis. 
Ta proga Dailės muziejuje 
atidaryta jo darbų paroda, o 
Dailės institute įvyko jo at
minčiai skirtas vakaras. Be 
kitų skulptūrų plačiai žinomi 
tokie J. Mikėno darbai, kaip 
P. Cvirkos paminklas Vilniu
je ir M. M e Įnikai tė s pamink
las Zarasuose, o už karių 
grupę prie paminklo žuvu- 
siems Kaliningrade (buv. Ka
raliaučius) jam buvo suteikta 
TSRS valstybinė premija. J. 
Mikėnas mirė 1964 metais.

• zA.-C

• Šiomis dienomis aplankiau 
įdomią įstaigą, kuri vadinasi 
Kinofoto-fono dokumentų ar
chyvas. Ligšiol ji talpinosi 
sename vienuolyne Vilniaus 
centre, o dabar persikėlė į 
specialiai pastatytus erdvius 
rūmus. Juose įrengtos saugy
klos su kondicionuotu oru, 
išlaikančiu reikalingą tempe
ratūrą, tinkamą jautrioms 
medžiagoms saugoti. Čia ir 
įvairūs reikalingi aparatai bei 
įrengimai, kurių dėka archy
ve saugoma medžiaga gali 
būti panaudota aktualiems 
reikalams. Tai įstaigai vado
vauja direktorius Algirdas 
Žėba ir Juras Safranavičius.

Ta proga noriu pasveikinti 
Jus visus, o ypač mielas 
Moteris su netolima Moters 
Diena. Linkiu viso geriausio!

Justas Paleckis
ooooo

Brangus Drauge Bimba:

Atleiskite už tokį suvėlavi-. 
mą. Prisiunčiu $20 perlaidą. 
$9 už “Laisvės” prenumera
tą, $6 aukų nuo manęs ir $5 
nuo draugės Lucy Bargins.

Suvėlavau prisiųsti anks
čiau dėl mane ištikusios nelai
mės. Lapkričio 26 dieną 
einant iš krautuvės prie pat 
mano namų užpuolė jaunuo
lis, atėmo piniginę ir parmu
šė ant gatvės. Taip užgavo, 
kad netekau sąmonės ir ant 
šaligatvio išgulėjau, kol eida
ma pro šalį moteriškė paste
bėjo, prikėlė, parvedė namo 
ir nuvežė į ligoninę, kurioj- 
je išgulėjau tris ištisas savai
tes. Dabar namie, bet dar vis 
nesijaučiu pilnai susveikusi.

Pas mus New Havene labai 
daug apiplėšimų, užpuldinėji
mų ir sužeidimų . . .

Draugiškai,
Margarita Valinchus

Senieji šių apylinkių vaiz
dai dar neišnyko man iš at
minties. Todėl sunku žodžiais 
pasakyti kokį įspūdį padaro 
vaizdas, kada pravažiuoda^ 
mas vietoje buvusio kaimo, 
vietoje buvusių ūkininkų so
dybų pamatai didžiulius dze-‘ 
nuotų laukų plotus, o buvu
siose vaizdingose paežerėse 
didžiulius kultūrinių pievų ir 
ganyklų plotus, išraižytus 
melioracijos grioviais ir iš- 
tvarstytus taisyklingais kva
dratais. Buvusius kaimus dar 
primena, vienur kitur, pasili
kę medžių gojeliai arsenų 
medžių eilės prie buvusių 
kaimo kelelių. Buvusias ūki
ninkų sodybas primena kai 
kur palikti pavieniai seni me- 
džiai-galiūnai ąžuolai bei lie
pos, o vietomis ir didesnis jųi 
guotas. Ir mano tėviškės se
nai jau nėra. Ir ją primena tik 
medžių guotas pasilikęs Iš- 
landžiuose.

Visa tai matant savotiškas 
jausmas gimsta krūtinėje — 
kaž kaip ir liūdna ir graudu, o 
tuo pačiu momentu malonu ir 
džiugu. Liūdna, prisimenant 
kad šių apylinkių gyventojai 
ilgus laikus čia vargo. Jie čia 
gimė, augo, paseno ir mirė, 
net nepagalvodami, kad yra 
galima gyventi ir kitaip. Ir 
graudu matant, kad mūsų 
senasis gimtasis kaimas jau 
lieka tik praeities istorija. 
Mūsų jaunimas jau dabar 
nežino, kaip jų tėvai gyveno, 
kaip savo vaikystės dienas jie 
praleido sekiodami paskui su
vargusias avis ir karves.

Ne, nebėra jau senojo lietu
viško kaimo. To, su neišklam- 
pojamu purvu rudenį ir pava
sarį, su šiaudiniais stogais, 
molinėmis aslomis, smilk
stančia žibaline lempa, girgž
dančia šulinio svirtimi. Ap
gailestaujant tėviškės likimą 
vienkart gimsta ir malonus ir 
džiU^ūs jausmais,kada matai 
ir supranti, kad Višėf tai kas 
įvyko buvo būtina ir reikalin
ga. Kada žinai, kad tame 
sodžiuje kuriasi ir verda nau
jas, lengvesnis, gražesnis gy
venimas, kupinas gilios rim
ties, be didesnių rūpesčių 
audrų ir tragedijų.

Gal man nebūtų į galvą 
atėjusios šios mintys ir nera
šyčiau apie tai, jei nebūčiau 
savo akimis pamatęs savo ir 
Jūsų tėviškės vaizdų, kur 
prabėgo ir Jūsų nelengva 
vaikystė, kur pasitiko jau
nystės svajonės, jų džiaugs
mas o gal ir nusivylimas.

Dabar šiek tiek apie kitus 
reikalus. Jūsų paštas tur būt 
visiškai nesiskaito su žmonių 
poreikiais? O gal tik į Lietuvą 
sąmoningai trugdo laikraščio 
persiuntimą. Štai jau baigiasi 
sausis, o aš tik prieš pora 
dienų gavau spalio mėnesio 
24 dienos “Laisvės” numerį. 
O ankstyvesnių, rugsėjo pa
baigos ir spalio pradžios, ke
leto numerių iš viso dar nega
vau. Matyt ir Jūsų kelionės 
įspūdžiai iš dainų šventės 
juose turėjo būti. Jei šie 
keletas egzempliorių prapuls, 
tad Jūsų straipsnio man taip 
ir neteks pamatyti.

Pas mus daugiau nieko įdo
mesnio; kol kas visi dar kru
tame. Žiema šiais metais pra
sidėjo taip pat vėlai — tik 
sausio mėnesyje. O ir dabar 
sniego nedaug ir nešalta. Ne- 
pajusim kaip ir pavasaris 
prašvis. Baigiant, dar kartą 
nuoširdžiai dėkoju Jums už 
šventinių sveikinimus ir laiš
kus. Iš savo pusės linkime 
Jums daug energijos, geros 
sveikatos ir sėkmės darbe su 
poilsiautojais. Lauksime Jū
sų laiškų.

Jūsų Sūnėnas
Petras

1976.1.25
Kazlų Rūda.
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KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

ISTORINIAI BRUOŽAI

A. BIMBA

buvo nemažai ir Massachusetts, ir New Yorko, ir Con
necticut kolonijose. Todėl iš sykio buvo nusistatymas ne
priimti negrų į ginkluotas kolonijų jėgas. Štai Massa
chusetts Saugumo Komitetas 1775 metais priėmė rezoliu
ciją, pasmerkiančią priėmimą negrų armijon. Tais pa
čiais metais kolonijų Kontinentalis Kongresas priėmė re
zoliuciją prieš negrų leidimą armijon ir tokį įsakymą da
vė vyriausiam karo jėgų komandieriui George Washing- 
tonui, kuris lapkričio 12 dieną įsakymu armijai pravedė 
šitą Kongreso nutarimą.

Bet negrai troško laisvės. Pirmaeiliai jų jau seniai pro
testavo prieš vergiją ir stengėsi .kaip legališkais būdais 
(prašymais įvairiems valdžios organams), taip sukilimais, 
pasiliuosuoti. Britanija mokėjo pasinaudoti šituo paverg
tų žmonių troškimu ir prižadėjo laisvę tiems vergams, 
kurie pabėgs ir stos britų pusėn, arba sukils ir nudės savo 
pavergėjus. Istorija parodo, kad tūkstančiai negrų pa
bėgo nuo pavergėjų. Baltveidžiai kolonistai pamatė, kad
jų nusistatymas reiškia jiems smūgį. Taipgi mūšiuose 
prie Lexington, Concord ir Bunker Hill jie įsitikino, kad 
juodveidžiai gali puikiai kovoti. Todėl 1775 metų gruodžio 
30 dieną Washingtonas išleido sekamą įsakymą: "Kadangi 
generolui yra pranešta, jog tam tikras skaičius laisvų ne
grų nori įstoti į armiją, jis įsako rekrutavimo oficieriams 
juos priimti ir pasižada šituo reikalu kreiptis į Kongresą, 
kuris, jis neabejoja, jo šį žygį užgirs.” Ant rytojaus 
Washingtonas pasiuntė Kongresui reikalavimą pakeisti 
savo poziciją prieš negrus ir užgirti jo patvarkymą. 1776 
metų, sausio 16 d. Kongresas užgyrė Washingtono žygį. 
Paskui kolonijos viena po kitai pradėjo priiminėti lais
vus negrus armijon. Tūkstančiai negrų įstojo į revoliu
cinę armiją ir petys petin su baltveidžiais kovojo už šio 
krašto laisvę.

Toje ilgoje ir sunkioje beveik arti ištiso šimtme
čio kovoje tarpe 1776 metų Revoliucijos ir 1860 metų Ci
vilio Karo už panaikinimą vergijos juodveidžiai patys 
vaidino nulemiamąjį vaidmenį. Jų pastangose pasiliuo
suoti pakilo tokie vadai kaip Frederick Douglass, William 
Still, Harriet Tubman, William C. Nell, William Wells 
Brown, Samuel E. Cornish, Richard Allen, Henry High
land Garnett, Samuel Ward ir David Walker. Wal.kerio 
parašytas ir išleistas 1829 metais "Atsišaukimas” į negrus 
susivienyti ir sukilti pasiekė visus šalies kampus ir įvarė 
didelę baimę į vergų savininkų širdį. Frederick Douglass, 
kuris ranka rankon darbavosi su Lincolnu, užima garbin
gą vietą tarpe pačių žymiausių visų laikų liaudies vadų. 
[Plačiau apie jį rasite šioje knygoje.]

Dabar kiekvienas Amerikos istorijos žinovas pripažįsta 
tą faktą, kad Šiauriai nebūtų laimėję Civiliam Kare be 
aktyvaus jame dalyvavimo Amerikos juodveidžių.

Tačiau, kaip 1776 metų Revoliucijoj, taip 1861 metų 
Civiliam Kare, iš sykio .buvo svyravimų apie panaudoji
mą juodveidžių. Nors, pavyzdžiui, Lincolnas buvo vergi
jos priešas, bet pradžioje nesutiko paskelbti vergų išlais
vinimą ir šaukti juos prie ginklo, nes jis bijojo tuo žygiu 
atstumti taip vadinamas parubežines valstijas—Kentucky, 
Missouri ir Maryland. Be to, kaip Marksas sakė, “pre
zidentas Lincolnas nedaro žingsnio pirmyn pirma, negu 
aplinkybės ir viešosios abelnos opinijos reikalavimas ne-' 
beleidžia toliau atidėti.”* Federalės armijos sunki padėtis 
iš vienos pusės ir plačiųjų masių spaudimas iš kitos pu
sės, padarė nebegalimu tolimesnį atidėliojimą paliuosavi- 
mo paskelbimo. Emancipacijos Proklamacija buvo pa
skelbta 1863 metų sausio 1 dieną: keturiems milijonams 
vergų užtekėjo liuosybės saulė! Dabar juodveidžiai tūks
tančiais stojo į Federalę armiją ir nusvėrė karo svarstyk
les šiaurių pusėn. Per visą Civilį Karą 186,017 juodvei
džių tarnavo šiaurių ginkluotose jėgose.

♦Marx and Engels: The Civil War in the U. S., p. 155.

Savo gyvybe ir krauju Amerikos juodveidžiai nusipirko 
pasiliuosavimą iš nuožmiosios vergijos.

( Pabaiga is praeito numerio )

CIVILĮ karą pradėjo pietinės valstijos. South Karolinos 
valdžia paleido pirmąjį šūvį, kuomet jinai 1861 metų 

balandžio 12 dieną padarė užpuolimą ant Fort Sumter, 
kur buvo pastatytas Jungtinių Valstijų armijos garnizo
nas? Tai buvo pradžia pietinių valstijų sukilimo suskaldy
ti ir padalinti šią šalį, idant jos galėtų plėsti vergiją. Su
kilime dalyvavo šios valstijos: Virginia, North Carolina, 
South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, 
Louisiana, Texas, Arkansas ir Tennessee. Sukilusios vals
tijos tuojau sudarė savo Konfederaciją, pasigamino Kons
tituciją ir išsirinko prezidentu Jefferson Davis iš Missi
ssippi.

Karas baigėsi 1865 metų balandžio mėnesį su pilnu 
Jungtinių Valstijų laimėjimu. Pietinių valstijų Konfede
racija tapo likviduota ir jos palaipsniai sugrįžo į Uniją.

Tai koks gi savo esmėje buvo šis ilgas, kruvinas kon
fliktas tarpe Pietų ir Šiaurių? "Ši kova tarpe Pietų ir 
Šiaurių,” rašė Marksas, "yra niekas daugiau, kaip tik 
kova tarpe dviejų socialių sistemų (santvarkų). Ši kova 
iškilo todėl, kad šios dvi sistemos nebegali ilgiau taikoje 
šaligrečiai gyventi šiaurinės Amerikos kontinente. Ji gali 
baigtis tiktai vienai arba kitai sistemai laimint perga
lę.”* Laisvojo darbo sistema laimėjo!

♦Karl Marx and Frederick Engels: The Civil War in the U. 8.,” 
p. 81.

Tiesa, kad šiauriai, vadovaujant Lincolnui, karą vedė 
po obalsiu išgelbėti Uniją, neleisti pietinių valstijų vergi
jos savininkams ją padalinti ir sugriauti. Bet tas nepa
keitė paties karo esmės, būtent, kad tai buvo karas už 
vergijos panaikinimą. Unijos išlaikymas pasidarė nebe- 
suderinamas su vergijos egzistavimu. Civilio Karo esmę 
diktavo ne šiauriai, ne Lincolnas, bet Pietai—pietų val
dančioji klasė. "Kova už išlaikymą Unijos,” rašė Mark
sas, "yra kova prieš tęsimą vergokratijos—šitame susi
kirtime aukščiausia iki šiol pasiekta žmonių savi-valdžios 
forma muša žiauriausią ir begėdiškiausią žmogaus paver
gimo formą visoje istorijoje.”

"... Kad karas nebuvo pradėtas su mintimi panaikinti 
vergiją,” toliau aiškino Marksas, "ir Jungtinių Valstijų 
vyriausybininkai patys su didžiausiu pasiryžimu užginči
jo bet kokį panašų tikslą, tai tiesa. Bet reikia atminti, kad 
karą pradėjo ne Šiauriai, o Pietai. Šiauriai tiktai ginasi. 
Jei tas tiesa, kad Šiauriai, po ilgo abejojimo ir parodymo 
visoj Europos istorijoje negirdėto pakantrumo, pagaliau 
griebėsi ginklo ne sutriuškinimui vergijos, bet išgelbėji
mui Unijos, tai Pietai, iš savo pusės, pradėjo karą gar
siai paskelbdami, kad ši ‘ypatinga įstaiga' (vergija) yra 
vienintelis ir vyriausias jų sukilimo tikslas. Jie prisipa
žino kovoją už laisvę pavergti kitus žmones—už laisvę, 
kuri, neveizint šiaurių protestų, esanti pastatyta į pavojų 
Republikonų Partijos laimėjimo ir išrinkimo Lincolno 
prezidentu. Konfederacijos Kongresas didžiavosi, kad jo 
naujai sukurta Konstitucija, kaipo skirtinga nuo Wash- 
ingtonų, Jeffersonų ir Adamsų Konstitucijos, pirmu sy
kiu pripažįsta vergiją savaime geru daiktu, pamatu civi
lizacijos, šventa įstaiga. Jeigu šiauriai sakėsi kovoją tik 
už Uniją, tai Pietai didžiavosi sukilimu už vergijos patai
kymą.”*

*Ten pat, p. 4.

Karo eigoje ir šiauriai ir Lincolnas įsitikino, kad pa
čiame pamate Civilis Karas eina už panaikinimą vergijos, 
už nušlavimą ekonominės santvarkos, paremtos vergo dar
bu. Priėjimas prie to įsitikinimo pagreitino Šiaurių per
galę, nes tuomet ir tik tuomet Lincolnas atidarė beveik 
neišsemiamą karinės jėgos šaltinį, išleisdamas Negrų Iš
laisvinimo Proklamaciją ir pakviesdamas juos prie ginklo 
prieš savo pavergėjus.

Civilis Karas išpjovė votį iš tautos kūno, pabaigė 1776 
metų Revoliucijos darbą, prašalino prieštaravimą, kuris 
prasidėjo pačioje pradžioje šios šalies gyvenimo.

♦ ♦

♦

ŠITUOSE trumpuose bruožuose, aišku, daug svarbių 
klausimų pasiliko neužkliudytų. Daugelis jų skaityto

jui išryškės-nusišvies, skaitant Amerikos demokratijos 
pionierių biografijas. Be to, pabaigoje knygos dedame 
pačius svarbiausius istorinius dokumentus—Nepriklauso
mybės Deklaraciją, Jungtinių Valstijų Konstituciją ir 
Emancipacijos Proklamaciją, su kuriais skaitytojo parei
ga susipažinti.

Tačiau prie vieno klausimo dar priseina apsistoti, nes 
jis kuomažiausia yra žinomas lietuviams, būtent, prie 
juodveidžių (negrų) vaidmenio šios šalies istorijoje ir 
kovose už demokratiją. Beveik visi oficialūs istorikai šią 
temą taip nušlipavojo, jog atrodo, kad milijonai Amerikos 
negrų buvo tik auka sąlygų ir pasyvus elementas, nebuvo 
joks faktorius demokratijos kovų laimėjimuose. Tuo tar
pu ši skaitlinga amerikiečių tautos dalis vaidino labai 
svarbų vaidmenį visuose istoriniuose įvykiuose.

Paimkime Amerikos Revoliuciją. Pirmutinė auka, kuri 
krito nuo Britanijos kareivių kulkos amerikiečių kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę, buvo juodveidis didvyris Cris- 
pus Attucks. Tai buvo 1770 metų kovo 5 dieną, kuomet 
Britanijos kareiviai Bostone užpuolė ant gyventojų susi
rinkimo protestuoti prieš priespaudą, šis įvykis vadinamas 
“Bostono skerdyne” ir tai buvo pirmoji .kibirkštis, kuri 
uždegė kolonistus pasiryžimu ruoštis ginkluotai kovai už 
nepriklausomybę.

Reikia nepamiršti, kad negrų vergija tais laikais nesi- 
ribojo tiktai pietinėmis kolonijomis. Vergijos savininkų

Portugalijos 5 partijų istorinis susitarimas
Lisbon. — Vasario 26 dieną 

gali įeiti Portugalijos istori
jon lememiausia diena, pa
kreipusi visą šalies gyvenimą 
į naują rytojų. Iš sostinės žai
bo greitumu nuskriejo per 
visą pasaulį žinia, kad po ilgų 
derybų ir ginčų penkios poli
tinės partijos pasirašė sutar
tį, pagal kurią iki šiol šalį 
faktinai valdžiusi militarinė 
taryba užleis vietą civilinei 
valdžiai. 0 ši valdžia bus 
sudaryta per visoje šalyje 
pravestus demokratinius 
slaptus balsavimus, kurie iš
rinks naują parlamentą.

Šie visuotini rinkimai įvyks 
balandžio 25 dieną, kai visoje 
šalyje bus minima dvejų me
tų sukaktis nuo Portugalijoje 
nuvertimo fašistinės diktatū
ros. Pagal sutartį, rinkimuo
se turės teisę dalyvauti visos 
politines partijos.

Svarbiausia, žinoma, tai 
tas, kad į sutartį pasitašiusių 
politinių partijų sąstatą įeina 
abi didžiosios darbininkų kla
sės partijos — Komunistų 
Partija, kurios generalinis 
sekretorius yra Aivaro Cun- 
hal, ir Socialistų Partija> kuri 
šiuo laiku yra didžiausia poli
tinė partija Portugalijoje ir 
kurios generalinis sėkreto- 
rius-vadas yra Mario Soares. 
Kitos trys sutartį pasirašiu-

Francisco da Costa Gomes 
pasirašo sutarti už armija

sios partijos yra: Liaudies 
Demokratinė Partija, Social
demokratinis Centras ir Por
tugalijos Demokratinis Judė
jimas, kuris, sakoma, yra 
komunistams simpatingas.

Penkių partijų sutartį, aiš
ku, užgyrė Militarinė Tary
ba, kurios vadas generolas 
Francisco da Costa Gomes 
šiandien eina Portugalijos 
prezidento pareigas ir jose 
pasiliks iki po balandžio 25 d. 
rinkimų.

Suomių muzikantai Kapsuke. Kairėje stovi orkestro vado-
vas H. Antiroikas.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Kapsuko ir Kokolos draugystė
V. GULMANAS

Gražu, kai draugauja žmo
nės jauni, seni, dar gražiau, 
kada susibičiuliauja ir susigi
miniuoja kolektyvai, ištisi 
miestai. Tokia nuoširdi drau
gystė leidžia geriau pažinti 
vieniems kitus, dalintis darbo 
patirtim, kultūriniais pasieki
mais.

Kapsukas su draugiškos 
Suomijos miestu Kokola susi
giminiavo dar 1967 metais, 
aplenkdamas pačią mūsų so
stinę Vilnių. Čia ir yra vienas 
sūduvietiškų bruožų — noras 
veikti savistoviau, rodyti 
daugiau iniciatyvos visose 
gyvenimo srityse. Kapsuke 
yra TSRS = Suomijos Drau
gystės Draugijos skyrius, ku
riame energingai veikia rajo
no vykd. komiteto pirminin
kas R. Pačėsa, LKP Kapsuko 
rajoninio komiteto antrasis 
sekretorius A. Markevičius ir 
eilę kitų draugų.

Kapsukiečiai su kokoliš- 
kiais draugauja labai nuošir
džiai. važinėja vieni pas ki
tus, keičiasi delegacijomis ir 
pan. Šiemet į svečius atvyko 
suomių pūčiamųjų orkestras, 
vadovaujamas didelio entu
ziasto Heimo Anteroiko, ku
ris dalyvavo ir šventinėje 
Didžiosios Spalio Socialisti
nės Revoliucijos demonstra
cijoje.

Lietuvą su Suomija riša 
daug gražių, tradicinių ryšių. 
Suomių kalboje yra lietuviš
kų skolinių, transponuotų sa
viems reikalams. Žinomi suo
mių veikėjai, rašytojai, kaip 
J. Miikola, Maila Talvio, A. 
Niemi ir kt. dar praėjusiame

Mario Soares pasirašo 
sutartį už Socialistų Partija

Nuo dabar visos sutartį 
pasirašiusios partijos pradės 
rinkiminę kampaniją. Kaip 
žinia, Portugalijos Komunis
tų Partija yra pasiūlius Socia
listų Partijai sudaryti bend
rus sąrašus, kad nebūtų pro
gos fašistinėms-reakcinėms 
partijoms rinkimus laimėti. 
Gal kai kuriose apylinkėse ir 
pavyks komunistams ir socia
listams sudaryti bendrą fron
tą ir išstatyti bendrus sąra
šus.

šimtmetyje labai domėjosi 
lietuviška tautosaka, užrašė 
apie 3500 lietuvių liaudies 
dainų, palaikė glaudžius ry
šius su Vincu Kudirka. Rašy
toja Maila Talvio Miikola pa
rašė romaną “Varpas”, kurio 
pagrindinis veikėjas yra Vin
cas Kudirka. Kompozitorius 
Juozas Gruodis buvo išrink
tas Suomijos konservatorijos 
garbės profesorium. Tokių ir 
panašių faktų tiek iš praei
ties, tiek iš dabarties galima 
surasti labai daug.

Kokolos miesto pūčiamųjų 
orkestrą sudaro 25 vyrai. 
Visi mėgėjai, išskyrus profe
sionalą Heiki Jokkelą, gro
jantį simfoniniame orkestre. 
Pats vadovas Heimo Antiroi
kas yra žurnalistas, turi gerą 
skonį, polinkį į kompoziciją. 
Jis taip pat groja keliais mu
zikos instrumentais, specia
liai muzikos nesimokė, nes 
mokslas Suomijoje yra gana 
brangus. Suomiai savo reper
tuarą atliko gerai. Nuotaikin
gai praskambėjo H. Antiroi- 
ko “Suomių pęįką”, jo paties 
harmonizuota suomių liau
dies melodija ir kt. Žinoma, 
tokio tikro profesionalaus 
meistriškumo orkestrui dar 
stinga, ką pripažino ir patys 
draugai suomiai.

Kokolos pūčiamųjų orkest
ras šiemet atšventė savo 50- 
tį. Tai gražus jubiliejus, pusė 
amžiaus. Todėl labai malonu 
buvo matyti kokoliečius mū
sų tarpe ir girdėti jų žodžius, 
kad dabar, apvaldę grojimo 
techniką, per sekantį pen
kiasdešimtmetį sieks meis
triškumo.

Nuo Redakcijos: Labai atsi
prašome autorių už tokį dide
lį pavėlavimą šią puikią ko
respondenciją panaudoti 
“Laisvėje”. Bet mes mano
me, kad jinai savo vertės 
tebėra nenustojusi.

J urginėlis
Jau pražydo žiedas 
Balto jurginėlio — 
Žydi ir neboja 
Nei rudenio vėjo.

Puikios rožės vysta 
Nuo pirmų šalnų —- 
Jurginėliai gėlės 
Rudenio dienų.

Jau gagena gervės 
Aukštai danguje —- 
Mano meilė ilgis 
Ilgisi tavęs.

Rudens vėtros blaško 
Dar žalius lapus — 
Visų paukščių kelias 
Tiesias į pietus.

Mintys kaip skrajūnės 
Skrenda per audras — 
Už didžiųjų tolių 
Tave jos suras.

Puokštę dovanosiu
Jurginų baltų — 
Kad primintų meilę 
Tų dienų karštų.

Bronė Juškienė
Kaunas

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

A

PRASIDEDA RINKIMAS 
PILIEČIU PARAŠU

Hartford, Conn. — Connec
ticut valstijos Komunistų 
Partijos organizacija dės vi
sas pastangas, kad lapkričio 
rinkimuose būtų oficialiame 
kandidatų į prezidentus ir vi
ceprezidentus saraše (ant ba- 
lato) komunistų kandidatai 
Gus Hall ir Jarvis Tyner. Jau 
prasideda rinkimas parašų. 
Reikia mažiausia 14,000 užsi
registravusių balsuotojų pa
rašų. Tai ne lengvas darbas 
tiek parašų susirinkti.

GALI LABAI PAKENKTI 
ŽIEMINIU KVIEČIU 
DERLIUI

Kansas ir kitose vidurvaka- 
rinėse valstijose siautėja di
delė sausra. Jeigu ji užsitęs 
dar keletą savaičių, gali su
naikinti žieminių kviečių der
lių. Tai skaudžiai atsilieptų į 
visą žemės ūkį. Farmeriai 
susirūpinę.

PREZIDENTĖ LAIMĖJO
Buenos Aires. — Argenti

nos kongrese prezidentės Pe- 
ronienės opozicija buvo rim
tai pasimojus ją pašalinti, 
nelaukiant rinkimų, kurie 
įvyks pabaigoje metų. Pero- 
nistai susivienijo ir puolimą 
atmušė. Bet spėjama, kad 
prezidentės priešai ieškos 
naujų progų ją atstatyti.

UŽDRAUDĖ UŽDARYTI 
PAŠTO SKYRIUS

Washingtonas. — Distrikto 
teismas uždraudė Pašto De
partamentui uždarinėti kai
muose pašto skyrius. Visa 
eilė tokių mažesnių pašto 
skyrių jau uždaryta taupy
mui lėšų. Jų tarnautojai iš
mesti iš darbo. Kongreso na
rių grupė kreipėsi į teismą su 
reikalavimu tokį uždraudimą 
padaryti. Jie sako, kad Pašto 
Departamentas elgiasi nele- 
gališkai.

Tarybų Lietuvoje
Gimtinė mini žemietį

Prieš šimtą metų netoli 
Sintautų miestelio, tylioje 
Santakų kaimo sodyboje, gi
mė Pranas Vaičaitis. Paminė
ti poeto gimimo metinių į 
Sintautus buvo susirinkęs 
gausus būrys jo poezijos ger
bėjų, svečiai iš Vilniaus, Kau
no ir kitų respublikos miestų. 
Miestelio kapinėse, kur ilsisi 
P. Vaičaičio palaikai, jie pa
dėjo gėlių, po to aplankė 
poeto memorialinį muziejų 
vidurinėje mokykloje.

Mokyklos salėje įvyko poe
to gimimo 100-ųjų metinių 
minėjimas. Pranešimus apie 
P. Vaičaičio gyvenimą, jo 
kūrybą skaitė Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto ir 
Vilniaus universiteto moksli
ninkai.

Įspūdinga žiemos šventė
Nors spaudė nemažas šal

tukas, tūkstančiai žmonių su
plaukė vasario 7-ąją į tradici
nes žirgų lenktynes Duseto
se. Ant lygaus Sartų ežero 
ledo dvi valandas vyko atka
klios kovos dėl 12 pagrindinių 
prizų.

Geriausiai tą dieną sekėsi 
širvintiškiui važiuotojui P. 
Navalinskui, kurio žrigas 
Hamletas greičiausiai įveikė 
trasą ir pelnė savo šeiminin
kui Didįjį žiemos prizą ir dar 
du kitus apdovanojimus. 
TSRS alkūnų kosmonautų 
prizas atiteko zarasiškiui L. 
Gabrulevičiui, o Žemės ūkio 
ministerijos pereinamoji tau
rė už komandinę pergalę — 
Širvintų važiuotojams.

Eiklių žirgų paradas, pasi
važinėjimas ledo taku, karna
valinė eisena, spalvinga 
gė paliko žiūrovams neišdil
domus įspūdžius.
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CLARK GABLE, GRETOS GARBO FILMAI SENIAU . . .

— O dabar žinomas lėlių 
teatras Kaune

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Lėlių teatrai 
su senomis tradicijomis

Kaune ir Vilniuje veikia 
valstybiniai lėlių teatrai. O 
Kaune, jau 13 metų veikian
tis toks teatras yra trečiasis 
šio miesto teatras, po dramos 
ir muzikinio teatrų. Skaityto
jai prisimena, kad šis lėlių 
teatras 1974 m. vasarą, rude
nį kelis mėnesius sėkmingai 
gastroliavo Lotynų Amerikos 
šalyse. O šiaip jis gražiai 
veikia Kaune, turi tūkstan
čius žiūrovų, gauna apdova
nojimus.

Lėlių teatrai tai jokia nau
jiena Lietuvai. Esama žinių, 
kad tokie teatrai, kuriuose 
veikia aktorių valdomos lė
lės, Lietuvoje buvo pasirodę 
dar 17 amžiuje. 20 amž. mė
gėjiškas lėlių teatras veikė 
Žemaitijoje. O 1918 — 1926 
m. žemaičių lėlių teatras rodė 
įvairiose žemaičių vietovėse 
“Velnią piršlį ir pirmąjį deg
tindarį”, pagal L. Tolstojaus 
kūrinį.

Tačiau profesionalus lėlių 
teatras Lietuvoje buvo įs
teigtas tik 1933 m., dail. S. 
Ušinsko pastangomis. Tai bu
vo vadinamas marijonečių 
teatras, 1935 m. Kaune pas
tatęs A. Gustaičio “Silvestrą 
Dūdelę”. Teatre anuomet 
dirbo žinomi aktoriai M. Mi- 
ronaitė, N. Nakas, P. Zulo- 
nas ir kt. Bet tuometinė 
Smetonos vyriausybė teatro 
neparėmė, dėl lėšų stokos jis 
buvo uždarytas.

1940 — 41 m. Vilniuje 
veikė žydų lėlių teatras, lėlių 
spektaklius statė Vilniuje 
veikęs “Vaidilos” teatras. 
1944 m. pabaigoje Vilniuje 
buvo įsteigtas valstybinis lė
lių teatras — jam vadovavo 
M. Krinickaitė. Jis gyvavo 5 
metus. 1958 m. lėlių teatras 
buvo įsteigtas Vilniuje ir jis, 
virtęs valstybiniu, tebeveikia 
sėkmingai ir šiandien. 1958 
m. toks teatras atsirado Kap
suko (buv. Marijampolės) 
mieste. Nuo 1962 m. jis pra
dėjo veikti Kaune. Nuo 1965 
m. jis pastoviai dirba buvusio 
kino “Glorija” pastate, Lais
vės alėjoje, visai arti miesto 
sodo.

Ten, kur šmėkčiojo Gretos 
Garbo, Gable šešėliai

Einu Laisvės alėja ir matau 
ryškų užrašą: Lėlių teatras. 
O juk tai gerai pažįstama 

Gal pati jauniausia!

Vėl skamba Lietuvos televizijos konkurso “Dainų dainelė” 
koncertai. Mažieji dainininkai iš tolimiausių rajonų atva
žiuoja į Vilnių pademonstruoti savo sugebėjimų.

Vilmutė Kazlauskaitė, kurią matote nuotraukoje, lanko 
Alytaus 2-jį vaikų lopšelį-darželį. Vasario 8 jos daineles taip 
pat girdėjo visa Lietuva. V. Kapočiaus nuotr.

vieta. Argi galiu pamiršti, 
kai 1931-1938 m. gyvenda
mas Kauno mieste, būdamas 
filmo gerbėjas, skubėdavau į 
tuometinį “Odeoną”, vėliau gi 
“Glorijos” kino teatrą, nes 
kaip tik ten galėjai gėrėtis 
Gretos Garbo talentu bei pui
kia vaidyba “Anoje Kareni- 
noje” ar “Karalienėje Kristi
noje”, ten buvo rodomi filmai 
su anuomet moterų mėgiamu 
Clarku Gable ar Gary Coope- 
riu. O dabar? Ten ypatingai 
savaitgaliais skuba į “savo” 
lėlių teatrą tūkstančiai vaikų, 
mokyklinio jaunimo. Tai 
svarbi vieta mūsų mažųjų 
kultūrinio lygio pakėlimui. 
Kaip pasirodė, Kaune veikiąs 
valstybinis lėlių teatras gerai 
tvarkosi ir dar galvoja apie 
tolimesnį augimą.

Dėl to skubėjau pasimatyti 
su ligšioliniu to lėlių teatro 
vadovu, Stasiu Ratkevičium. 
Juk jis lėlėms vadovauja dar 
nuo 1958 m., anuomet buvęs 
lėlių teatro direktorium Kap
suko mieste. Taigi žmogus su 
17-kos metų “lėliniu” stažu 
juk turi būti laikomas savo 
srities žinovu, ekspertu. Jis 
prieš tai vis^ 10 metų yra 
buvęs aktorium Klaipėdos 
dramos teatre.

Lėlių teatras tureju 
7,000 spektaklių

Pas lėlių teatro direktorių 
St. Ratkevičių galima piatekti 
tik iš miesto sodo pusės. Jau 
einant į jo kambarį visur 
pamatai lėlių maketus. Jis 
mielai dalinasi mintimis apie 
vadovaujamą teatrą, kurį juk 
taip mėgsta mažieji žiūrovai. 
Įdomu, kaip jie čia įsikūrę, 
kaip dažnai vaidina, kiek žiū
rovų ir kas juos sudaro?

— Mes atvykome į Kauną 
iš Kapsuko 1962, tada pradė
jome vaidinti, o į šias, buvu
sios “Glorijos” kino patalpas 
atsikėlėme 1965 m. Taigi 
prieš 10 metų. Numatome 
dar plėstis — 1976 m. statysi
me priestatą, kur bus erdvi 
repeticijų salė, na ir patalpos 
lėlėms, kurioms jau trūksta 
vietos.

— Ligi 1975 m. mes —. 
pasakoja Ratkevičius — turė
jome 42 naujus pastatymus. 
Spektaklių iš viso buvo suvai
dinta netoli 7,000. Sekmadie
niais vaidiname po 2 spektak
lius, o paprastomis savaitės 
dienomis pagal pageidavi
mus. Publikai turime 300 vie
tų. Štai nuotrauka — matote, 
kad tai ne kėdės, l^et — 

suolai. O žinote kodėl? Ogi, 
žiūrovai — vaikai yra sutvė
rimai emocionalūs, jausmin
gi, jie, jei patenkinti, dažnai 
pašoka, ir jei būtų kėdės, 
galėtų lengvai susižeisti. Na, 
be to, kai yra suolai, tai ir 
žmonių daugiau gali tilpti.

Repertuare lietuvių ir 
svetimųjų kūriniai

Kauno valst. lėlių teatro 
repertuarę \ lietuviu ir kitų 
autorių veikalai. Iš originalių 
reikia paminėti šiuos: “Eglę 
žalčių karalienę”, A. Žeko 
“Gulbę, karaliaus pačią”, V. 
Miliūno “Mūsų nuotykius mė
nulyje”, V. Cepkaus “Eglutės 
sapną”. Naujus kūrinius pa
ruošė poetė V. Palčinskaitė ir 
Ant. Gudelis, pažadėjo A. 
Liobytė. Iš klasikinių kūrinių 
teatras statė “pelenę”, “Ba
tuotą katiną”, iš demokrati
nių šalių didelį pasisekimą 
tebeturi bulgarų “Zuikių mo
kykla”, jugoslavų ir kt. kūri
niai. Jau pastatyta vengrų D. 
Urban pjesė “Mėlynasis šu
nytis”. Praėjusiame sezone 
teatras pastatė “Senelio šal
čio nykštukus”, be to, S. 
Prokofjevos pasaką “Laikro
dis su gegute”. “Su repertua
ru nėra lengva, autoriai, at
rodo, kiek abejingi tokio po
būdžio kūrybai. Tenka grieb
tis savosios klasikos — todėl 
1975 m. rudenį ir buvo pasta
tyta S. Čiurlionienės pjesė 
jaunimui “12 brolių juodvar
niais laksčiusių”.

— O juk jūsų teatras gali 
pasigirti ir laimėjimais? Gir
dėjau, jis gavo premijų ir — 
ne vieną?

— Na ką gi — sako Ratke
vičius — buvome apdovano
ti .. . Tai prasidėjo 1966 m. 
Taline, kai ten vyko Pabaltijo 
ir Baltarusijos lėlių teatrų 
festivalis. 1971 m. Vengrijoje 
tarptautiniame festivalyje 
mūsų teatras buvo pripažin
tas geriausiu, Budapešte ta
da suvaidinome “Eglę . . .”. 
1972 m. tarptautinis lėlių 
teatrų festivalis vyko Varno
je, Bulgarijoje ir jame kau
niečiai laimėjo sidabro meda
lį. Tokius lėlių teatrus turi 
latviai ir estai, na, o visoje 
Tarybų Sąjungoje jų veikia 
apie 150, iš jų valstybinių yra 
146.

Po sėkmingų pasirodymų 
Lot. Amerikos šalyse ir Ku
boje, Kauno teatrui buvo pa
siūlyta atlikti dvi keliones po 
kapitalistines Europos val
stybes. Kauniečiai, teigia 
Ratkevičius, atsisakė. Kodėl? 
— klausiu. O todėl, jis atšo
vė, kad kaip tik 1976 m. 
Maskvoje rengiamas pasauli
nis lėlių teatrų, UNIMA kon
gresas ir mes norime jam 
tinkamai pasiruošti.

Kiek jų, kaip jie dirba, 
ką planuoja

Lęlių teatro Kaune perso
nalą iš viso sudaro 53 asme
nys. Artistų (kalbančių už 
lėles . . .) yra 20, dirba du 
dailininkai, o apie 30 yra 
technikinio personalo žmo
nių. Teatras turi du autobu
sus, du sunkvežimius ir vieną 
lengvąją mašiną.

Jie rūpinasi kvalifikacijos 
kėlimu. Antai aktorius A. 
Stankevičius dvejus metus 
stažavosi režisūroje, Lenin
grado Didžiajame lėlių teat
re, kitur Leningrade mokosi 
apšvietimo dailininkas S. Na
cius, studijuoja garso opera
torė Z. Stonkienė.

Besikalbėdamas su St. Rat
kevičium, klausiu jo, kodėl gi 
jis pasirinko lėles, kaip atro
dė lėlių teatro kūrimasis?

— Žinote — jis pasakojo — 
tinkamiausias būdas patrauk
ti vaikus, jiems pateikti kul
tūrinį peną, tai — lėlės. Man 
tai buvo aišku, kai 1958 m. 
Kapsuko mieste buvau suor
ganizavęs bandomąjį tokį 
spektaklį. Tokio teatro reikš
mę anuomet įrodinėjau kultū
ros ministrui J. Banaičiui, jis 
man pritarė. Tai jau 1958 m. 

buvo paskelbtas Min. Tary
bos nutarimas įsteigti valsty
binį lėlių teatrą. Pirmąjį ak
torių branduolį Kaune sudarė 
J. Gruodžio muzikos mokyk
los auklėtiniai ir kelių dramos 
kolektyvų aktoriai. Teatras 
turi pasižymėjusias, aukš
čiausios kategorijos aktores 
R. Kabelkaitę ir R. Ceponie- 
nę, minėtą A. Stankevičių ir 
kitus. Artima direktoriaus 
talkininkė, aktorė, baigusi 
mokytojų seminariją, žmona 
— Valerija Gruzdytė. O žino
te, kad Ceponienė buvo fabri
ko audėja Kapsuko gamyklo
je? Dabar ji — tikras talen
tas.

Sunku pamiršti tą kelionę 
po L. Ameriką . . .

St. Ratkevičius įteikė glėbį 
ispanų kalba lapelių — jie 
bylojo apie sėkmingą Kauno 
lėlininkų pasirodymą eilėje 
Lotynų Amerikos šalių ir Ku
boje. Juk jie 1974 m. rugpiū- 
čio 18 d. — ligi spalio 28 d. 
lankėsi Venecueloje, Kosta 
Rikoje, Panamoje, Ekvado
re, Bolivijoje, Kuboje. Buvo 
numatę, bet nenuvyko į Ar
gentiną, Kolumbiją, Hondū
ro ir Salvador valstybes.

Tą kelionę laikraštyje 
“Gimtasis Kraštas” prieš me
tus plačiai ir vaizdžiai aprašė 
Vyt. Kazakevičius. Ratkevi
čius vis prisimena tas įspū
dingas gastrolių savaites. 
Jam atrodo, kad įdomiausia 
buvo Bolivijoje, kur kaunie
čiai atvirame ore vaidino ne
turtingiems vaikams. Sve
čius gražiai priėmė Karaka- 
so, Venecueloje, lietuviai — 
jie juos vežiojo su mašinomis, 
buvo labai nuoširdūs. Negali

VOKIETIJOS LIETUVAITĖS ĮSPŪDŽIAI

Lietuviškas dienoraštis
HANNABLUME

j

((Tęsinys iš praeito numerio)

Sekmadienis 6.7.
Diena be nustatytos pro

gramos. Iki pietų kiekvienas 
laiką praleidžia pagal savo 
nuožiūrą. Pasistiprinus, mus 
keturis pasiima pažįstami ir 
patrukiame tiesiai į didelį 
neseniai pastatytą Vilniaus 
rajoną. Savotiškame mieste 
— palydove, moderniuose 
pastatuose šiuo metu gyvena 
virš 46000 žmonių. Tarp gra
žiai išdėstytų namų, žali plo
tai. 1968 metais už šį rajoną 
statybininkams buvo paskir
ta Valstybinė TSRS premija. 
Dar vis tiesiamos gatvės lei
džia greitai pasiekti centrą. 
Taip pat aplankome liaudies 
meno dirbinių, kurie mane 
visą laiką domina, ir Paveiks
lų (daugumoje naivi tapyba) 
parodas. Po puoduko kavos 
pas bičiulius žiūrime spalvo
tas skaidres apie Lietuvą, 
meistriškai nufotografuotas 
bažnyčias ir medinius kry
žius.

Vaikštinėjame po besilei
džiančios saulės spinduliais 
nušviestas kapines, išsidės
čiusias ant miškingų kalvų. 
Tarp kitų čia randame Čiur
lionio ir dainininko Petrausko 
kapus. Vakare pas draugus 
klausomės jaunos kompozito
rės muzikinius kūrinius cho
rui ir styginiam kvartetui. Aš 
sužavėta. Kiek daug čia ga
bių žmonių, visur su jais 
susiduri, ar tai būtų architek
tūra, ar liaudies menas, ar 
muzika.

Pirmadienis 7. 7.
Pirmąją dienos pusę pralei

džiame kaip kas panorime.
Žvalgausi po parduotuves, 

juk negrįši namo tuščiomis 
rankomis? Galime įsigyti tau
tinius drabužius su prijuoste 
ir kyku, kurie kainuoja maž
daug 450 IM ir daugiau. 
Įvairių išmierų ir skirtingų 
.kainų austos staltiesės, pa
puošalai iš gintaro, odos ir 
medžio dirbiniai, knygos 
(taip pat ir vokiečių kalboje), 

ma pamiršti Balio Cėliaus, 
kuris globojo visą laiką, dar 
gyd. Jalovecko ir kt. Ratke
vičius prisimena: bučiavau 
ten negro vaiką ir dar šian
dien prisimenu, kaip jis ver
kė .. . Ne, mes ten nejutome 
jokio antagonizmo, niekas ne
smerkė mūsų, atvykusių iš 
Tarybų Sąjungos. Visur buvo 
reklamose pažymima, kad 
mes, tai — “Gran compania 
de Lituania”.

Iš viso kauniečių lėlių spek
taklius L. Amerikos šalyse, 
“Zuikių mokyklą” ir “Velnių 
malūną” matė apie 25,000 
žmonių, Bolivijoje publikoje 
buvo ir diplomatinis korpu
sas.

Man įdomu, o kaip tie akto
riai sugebėjo kalbėti ispanų 
kalba? — klausiu. — Ruošė
mės ilgai, vid. mokyklos mo
kytojos dirbo, ruošė mūsų 
aktorių kirčiavimą, buvo ypa
tingai naudojamas magneto
fonas.

Teatras dirba ir ruošiasi 
naujiems pastatyinams. Jau 
minėjau, kad neseniai jie pa
statė “Laikrodį su gegute”. 
Pasirodo, talkino spektakliui 
dailininkė J. Stąuskaitė-Bi- 
čiūnienė ir vilnietis kompozi
torius V. Paltanavičius. Kiti 
menininkai mielai skuba į 
talką kitiems pastatymams.

O štai tik 1975 m. pusmečio 
teatro pasiekti laimėjimai: iš 
viso surengta 26Q'spektaklių, 
juos matė 77,100Jaunųjų žiū
rovų. Daug vaidinimų vyksta 
mokyklose, rajonuose, teat
ras bendrauja su Bialystoko 
(Lenkijoje) ir Varnos, (Bulga
rijoje) tokiais teatrais. Jie į 
ateitį žvelgia su gražiomis 
viltimis.

iliustraciniai leidiniai. Kiek
vienas gali išsirinkti ką nors 
pagal savo skonį ir kišenę. Po 
pietų užsuka palydovė. Pės
čiomis ir su visuomeniniu 
transportu (kas man visiškai 
nauja) vykstame į Lietuvių 
kalbos ir literatūros Institu
tą. Sutinka ir aprodo patal
pas pats profesorius Kostas 
Korsakas. Padovanojame 
jam knygą, o jis savo ruožtu 
mums įteikia keletą informa
cinių leidinių su savo parašu 
ir pakviečia apsilankyti jo 
vasarnamyje.

Vidury pušyno pamatome 
puošnią vilą su sodu. Iki 19 
vai. leidžiame laiką malonioje 
profesoriaus Korsako ir jo 
šeimos draugijoje. Mes labai 
norėtume už tokį gražų vai
šingumą atsilyginti kada nors 
tuo pačiu.

Antradienis 8.7.
Prieš akis ilga kelionė, ku

rios tikslas — Klaipėda. Už
sukame į Kauną, aplankome 
rotušę su neseniai atidarytu 
požemiu, gėrimės miesto pa
norama. Nemuno ir Nėries 
santaka. Malonius įspūdžius 
papildo ekskursija po Čiurlio
nio muziejų, kur kruopščiai 
apžiūrime kiekvieną ekspo
natą. Skaniai papietaujame 
“Tulpės” kavinėje. Pakeliui 
taip pat aplankome IX fortą, 
neleidžiantį pamiršti žiaurios 
praeities, “šimtamečio van
dens šaltinį”, ant žalio kalne
lio prieš mėlyną dangų susi
mąsčiusią Motiną., Poškos 
Baublį, kur išskaptuoto storo 
medžio kamiene sutelpa 6 
žmonės, medines Ablingos 
memoralinio ansamblio 
skulptūras, kurios įspėjančiai 
primena tragišką likimą. Šią 
dieną netgi per daug įvairių 
įspūdžių. Jau vėlai vakare 
pasiekiame Klaipėdą. Prava
žiuojame naują gyvenąmąjį 
rajoną. Viešbutyje sutinka su 
gėlėmis. Gausi vakarienė ap
vainikuoja šitą ilgą, turiningą 
dieną.

(Bus daugiau)

LAIKAS IR ŽMONĖS

Prie Juodosios jūros

Krymas. Uola “Burė”. V. Narkevičiūtė.

Einame per kruopščiai pri
žiūrimą parką, nedideliuose 
tvenkiniuose plaukioja van
dens paukščiai. Pasukame 
link jūros. Valandėlę gėrimės 
saulės ir vandens malonėmis. 
Nors Baltijoje tik 12 laipsnių 
“šilumos”, bet mes išsimau
dome! Aplink verda kurorti
nis gyvenimas. Įrengta daug 
vietų, kur poilsiautojai gali 
linksmai ir naudingai praleis
ti laiką, atsipalaiduoti, pakal
bėti. Kas nenorėtų čia paa
tostogauti ilgesnį laiką? De
ja, mes turime būti patenkin
ti šitų trumpu atsilankymu. 
Grįžtame į Klaipėdą. Mūsų 
laukia vakarienė specialiame, 
žuvies restorane, kur nuotai
ką praskaidrina varjetė pro
grama. Kaip ir visas dienas 
einame miegoti tiktai vėlai 
vidurnaktį. “Išsimiegoti Jūs 
galite ir pas save Vokietijoje” 
taip sakydavo mūsų draugai 
Lietuvoje. Todėl, kas liečia 
miegą, mes “nereiklūs”!

Jau beveik penkiolika metų 
alytiškė Vlada Narkevičiūtė 
gyvena Kryme, Jaltoje. At
vyko tuomet, kai, gydytojų 
nuomone, jos sveikatos būklė 
buvo beveik beviltiška. Ne
bent padėtų kalnų oras, jūra, 
švelnus klimatas. Ir iš tikrų
jų, šiltas Krymo pajūris, gai
vinanti žaluma per keletą 
metų padėjo pasveikti, atsi
stoti ant kojų.

Per tą laiką Vlada Narkevi
čiūtė pamėgo šį kraštą, žmo
nes. Ypač patinka darbas 
garsiojo Nikitos botanikos so
do fotolaboratorijoje. Čia 
jai tenka iliustruoti visus bo
tanikos sode paruoštus moks
linius leidinius, rengti tema
tinius gėlių, vaismedžių, re
tųjų augalų fotostendus, 
siunčiamus į įvairias užsienio 
šalis.

Botanikos sode dirba gau
sus būrys mokslininkų. Kiek
vienai disertacijai fotolabora
torijos darbuotojai paruošia 
apie 300 ir daugiau iliustraci
jų, vaizduojančių kiekvieną 
naujai išvedamos veislės vys
tymosi fazę nuo daigelio iki 
brandaus vaisiaus.

Vladai Narkevičiūtei pati
kėtos savotiškos botanikos 
sodo fotometraštininko parei
gos. Sodas — TSRS Liaudies 
ūkio pasiekimų parodos nuo
latinis dalyvis. Kasmet tenka 
atnaujinti stendus, paruošti 
naujus leidinius. Nikitos bo
tanikos sodas yra ir viena 
seniausių mokslinio tyrimo 
įstaigų mūsų šalyje. Jo var
das žinomas ir toli užsienyje. 
Todėl čia labai dažnai lankosi 
įvairių šalių mokslininkai, 
specialistai. Rengiamos kon
ferencijos, simpoziumai.

Pamažu kaupėsi patirtis, 
plėtėsi akiratis. Vlados Nar

kevičiūtės nuotraukos pasiro
dė srities laikraščiuose 
“Krymskaja pravda”, “Ku- 
rortnaja gazeta”. Pernai Ki
jeve, respublikinėje fotopa- 
rodoje gamtos tema jos nuo
traukos pripažintos geriau
siomis. Atskiri nuotraukų ci
klai yra pasirodę JUNESKO 
periodiniame leidinyje “Kur- 
jer”, žurnaluose “La culture1 
et vie”, “Ukraina”.

Darbščios fotomenininkės 
darbais iliustruota trylika bu
kletų, kelionių vadovų, kitų 
populiarių knygelių. Štai ir 
dabar vienoje Kijevo leidyklų 
guli paruoštas spaudai dide
lės apimties albumas, skirtas 
specialiai Nikitos botanikos 
sodui. Jį papuoš daugiau kaip 
200 spalvotų nuotraukų, ku
rių autorė — Vlada Narkevi
čiūtė.

Taip ryžtas ir valia įveikė 
ligą bei negandas, o pomėgis 
džiaugtis kiekviena akimirka 
tapo ne tik profesija, bet ir 
giliai prasminga, teikiančia 
nuoširdaus džiaugsmo kūry
ba.

Pagrindinė Vlados Narke
vičiūtės darbų tema — spal
votos medžių, krūmų, vijok
lių, gėlių žiedų fotografijos. 
Nikitos botanikos sode yra 
apie 28,000 augalijos atmai
nų, hibridų, rūšių, vien rožių 
kolekciją sudaro 2,000 rūšių. 
Neretai spaudoje, parodose 
pasirodo ir V. Narkevičiūtės 
darbų, išreiškiančių publicis-. 
tinį, filosofinį požiūrį į žmo
gaus ryšį su gamta, žmonių 
tarpusavio santykius.

Tomas Šarkus 
Krymo sritis.
Jalta

Auga studentų 
miestelis

Vilniaus universiteto stu
dentai atšventė dar vienas 
džiugias įkurtuves Antakal
nyje.

Originalios architektūros 
pastate — penkios amfiteat- 
rinės auditorijos, šimto vietų 
skaitykla su talpia knygų 
saugykla, valgykla, rūbinės. 
Visose auditorijose įrengta 
kino projekcinė aparatūra, 
katedros su elektros pultais 
šviesai bei ventiliacijai regu
liuoti. Naujajame korpuse 
gali mokytis 800 studentų.

Šiemet studentų miestelyje 
bus atiduotas naudoti dar 
vienas laboratorinis-moko- 
masis korpusas, kurio šeimi
ninkais taps Inžinerinio sta
tybos instituto studentai. 
Bus užbaigti trys bendrabu
čiai su buitinio aptarnavimo 
kompleksu, įrengtas sporto 
aikštynas. Pradėta universi
teto fizikos fakulteto korpuso 
statyta.
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SVEIKATOS LABUI

MEDICINOS MIESTELYJE

Operacinėje. J. Kacenbergo nuotr.

Šauliečių nekantriai laukta 
naujoji poliklinika jau priima 
lankytojus.

Per pastaruosius metus 
Šiauliuose gerokai ūgtelėjo 
medicininių įstaigų miestelis. 
Ne taip seniai naujuose rū
muose įsikūrė psichoneurolo
ginis bei onkologinis dispen- 
seriai. Į naujas patalpas per
sikėlė fizkultūros medicinos 
dispanseris. Lieporiškiai 
džiaugiasi gavę gražių vaisti
nę, iškilo “Galeno” laborato
rijos pastatas.

Naujoji poliklinika taip pat 
neeilinė — viena didžiausių 
priima 750 pacientų, po jos 
stogu — 3,5 tūkstančio kva
dratinių metrų naudingo plo
to. Polikliniką projektavę 
šiauliečiai architektai V. Še
putis, L. Ramoška ir G. 
Šumskienė pasistengė, kad 
čia būtų patogu ir personalui, 
ir lankytojui, kad kiekvieną 
maloniai nuteiktų interjeras.

Pirmas žingsnis į poliklini
ką — registratūra. Siekiant 
išvengti gaišaties, eilių, čia 
pagausėjo darbuotojų, į talką 
pasikviesta technika. Ligonių 
kortelėms nugabenti į kitus 
aukštus įrengtas specialus lif
tas, sumontuota vidaus auto
matinė telefono stotis.

Gydytojas M. Žukas nesle
pia džiaugsmo, aprodydamas 
savo valdas — rentgeno kabi
netą. Čia šiuolaikinė techni
ka, o naujas elektrorentgeno- 
grafas — paskutinis jos žo
dis. Šis aparatas kaulų lūži
mų nuotraukas daro ant pa
prasto popieriaus, sugaišda- 
mas vos 15 sekundžių.

Šiuolaikinė aparatūra tobu
lina diagnostikos, gydymo 
metodus. Bet ne mažiau svar
bu ir kita — ji taupo ir 
gydytojo, ir paciento laiką.

— Pirma turėjome tik vie
ną elektrokardiografijos ka
binetą, o dabar — jau tris. 
Vadinasi, tiek pat kartų pa

Scena iš S. Gedos pjesės “Pasaka apie stebuklingą 
berniuką”.

Labai populiarūs Vilniaus jaunųjų žiūrovų tarpe “Lėlės” 
teatro spektakliai. Praėjusių metų pabaigoje teatras gavo 
naujas patalpas restauruotame architektūros ansamblyje 
Tarybų Lietuvos sostinės senamiestyje su 250 vietų žiūrovų 
sale, originaliai išspręstu interjeru.

Be vaidinimų teatro rūmuose, kolektyvas kiekvieną 
savaitę ruošia lėlių spektaklius sostinės vaikų darželiuose.

V. Gulevičiaus nuotrauka

spartėjo ir pacientų aptarna
vimas, — pasakoja vyr. gy
dytojo pavaduotojas A. Mar
kauskas.

Naujojoje poliklinikoje dir
ba 140 gydytojų. Specializuo
toms medicininėms tarny
boms įrengta daugiau kaip 
penkiasdešimt įvairių kabine
tų. Modernus traumatologi
nis skyrius su chirurginę pa
galbą teikiančių gydytojų ka
binetais, tvarstomaisiais, 
operacinėmis. Ypač išplėstas 
terapinis skyrius.

Dabar šiauliečiai naujojoje 
poliklinikoje turi ir gydomojo 
purvo, ir vandens procedūrų 
skyrius. Yra 240 vietų susi
rinkimų salė, valgykla poli
klinikos personalui ir lanky
tojams. O senosiose patalpo
se triūsia remontininkai — 
numatyta įrengti gydomosios 
mankštos, išplėsti fizioterapi- 
nius bei procedūrinius ir ki
tus kabinetus.

— Užbaigus šiuos darbus, 
turėsime ištisą medicininės 
profilaktikos, diagnostikos ir 
ambulatorinio gydymo kom
pleksą, kuris per pamainą 
aptarnaus 1200 lankytojų, — 
sako respublikinės Šiaulių li
goninės vyr. gydytojo pava
duotojas poliklinikos reika
lams J. Valantinas. — Beje, 
po poliklinikos stogu greitai 
įsikurs ir nauja greitosios 
medicininės pagalbos stotis.

Šiaulių poliklinikoje kas
met atliekama daugiau kaip 
5,5 tūkstančio įvairių fiziote- 
rapinių procedūrų. Jos gydy
tojai pernai gavo 30 tūkstan
čių iškvietimų į namus, 4 
tūkstančiams, šiauliečių, dir
bantiems su žalingomis me
džiagomis, patikrino sveika
tą, konsultavo daugiau kaip 6 
tūkstančius pacientų, atvy
kusių iš septynių aptarnauja
mos zonos rajonų.

Bronius Surgautas
Šiauliai

Keletas pastabų apie 
mūsų šeimą

Menininkė ir kovotoja už 
šviesesnį žmonijai rytojų

Daugelį metų bedirbdama 
mokykloje, stebėdama kaimo 
ir miesto jaunąją kartą noriu 
pasidalinti prisminimais apie 
auklėjimą šeimoje, apie savo 
žmones, tėvus, brolius ir se
seris.

Kas mūsų liaudyje žadino 
kilnius jausmus tėvynei, pa
siaukojimą savo kraštui, mei
lę darbo žmogui, kovą už 
šviesesnę ateitį?

Ir, gal būt, nesuklysiu pa
sakius, kad kilniausius jaus
mus žadina ir ugdo pirmiau
sia šeima ir tik šeima, jei taip 
galima išsireikšti, yra pirmoji 
tų gerųjų jausmų ugdytoja, 
skiepytoja, žadintoja “Šitaip 
reikia, kitaip negalima”, — 
sakydavo mūsų tėvai.

Negaliu be susijaudinimo 
šnekėti, kai mūsų giminaitė 
Ona Eidukaitienė netekusi 
pirmomis Didžiojo Tėvynės 
karo dienomis vyro Prano 
Eidukaičio (jis buvo LTSR 
aukščiausiosios tarybos de
putatas) ir dviejų sūnų Ser- 
giejaus ir Jonuko, likusiems 
savo sūnums ir dukroms pa
reiškė: “Vaikai, mes turime 
stoti į kovą su okupantais ir 
kovoti iki pergalės”.

Taip O. Eidukaitienė ir jos 
vaikai kovojo tarybinių parti
zanų eilėse, sulaukė pergalės 
ir dabar motina džiaugiasi 
savo vaikais, anūkais ir kles- 
tėjančia Tarybų Lietuva.

Sunkiausia, žinoma, šnekė
ti apie savuosius: mamą, tėtį, 
brolius ir seseris. Užaugome 
7 vaikai, dabar esame likę tik 
4 seserys — Onutė, Viktori
ja, Birutė ir aš, Elena, vy
riausioji.

Kas gi tėvai? Tėvai, kaip 
tūkstančiai kaimiečių, kniso 
žemelę, augino derlių, gimdė 
ir auklėjo savo vaikus, kad jie 
būtų naudingi Tėvynei, vi
suomenei, kad būtų tvirti 
morališkai, geri darbininkai 
sąžiningi, dori visuomenės 
nariai. Tėvas — pažangus 
valstietis, 1905 metų revoliu
cijos ir 1935 metų Suvalkijos 
įvykių aktyvus dalyvis. 
Tėvams, ypač mamai teko 
pergyventi daug negandų: ir 
revoliucijų, streikų, karų, ne
tekti savo vaikų . . .

Liaudyje sakoma, kad geri 
žodžiai pamoko, o pavyzdžiai 
patraukia. Be žodžių ir pamo
kymų neapsieisi, bet ne tik 
tėvai, bet ir visi suaugusieji 
turėtų visuomet atminti, kad 
juos girdi ir mato vaikai, o 
vaikai smalsūs, kartais pada
ro labai teisingas išvadas mū
sų, suaugusiųjų, adresu.

Mūsų šeima buvo draugiš
ka, ir visi ir visuomet vieni 
kitais rūpinomės, visur daly- 
vaudavom, artimai drauga
vome su kaimynais ir gimi
nėms.

Bet Didysis Tėvynės karas 
visiškai sumušė mūsų šeimą. 
Tėviškėje pasiliko tik vienu 
viena mama, kuri ir pasako
jo: “Užgauginau septynis ir 
per savaitę nė vieno nete
kau”. Galima tik įsivaizduoti, 
kiek iškentėjo motinos širdis, 
kai jos akyvaizdoje vietos 
baltaraiščiai daužė sūnų Vik
torą ir dukterį Viktoriją ir 
išsivarė į kalėjimą, visaip 
grąsindami mamai. Mama vis 
tik nepalūžo ir ėjo su vaikais 
iki laimėjimo. Jos namuose 
rado prieglobstį ir tarybinei 
belaisviai, ir tarybiniai parti
zanai, ir pati kuo galėdama 
padėjo tarybiniams žmo
nėms.

Tolimame Tarybų šalies, už
nugaryje atsidūriau aš, Elena 
mokytoja, su jauniausia sesu
te mokine Birute. Kurį laiką 
gyvenome ir dirbome Sarato
vo srityje, Ciornos-Padinos 
soviete, o po kelių mėnesių 
buvome iškviestos dirbti į 
Lietuvišką mokyklą — inte- 
ruotą Udmurtijos ATSR, De- 
biesų rajoną, netoli Uralo 
kalnų, kur susiformavo ma
žoji lietuviška kolonija, su-

LAISVĖ

spietusi daugiau 300 vaikų ir 
suaugusiųjų, evakavusiųjų iš 
Tarybų Lietuvos.

Slaptai sugrįžo į tėviškę iš 
Kauno Onute, kuri dirbo 
LKP CK organe “Tiesa” laik
raštyje, gydėsi ligoninėje ir 
nespėjo evakuotis. Kai išėjo 
iš ligoninės, buvo fašistų ieš
koma, persekiojama ir turėjo 
slapstytis.

Okupaciniais metais Vilka
viškio apskrityje organizavo 
pasipriešinimo pagrindinę 
grupę ir tarybinių partiza
nus. Onutė Eidukaitytė iki 
1940 metų studijavo Kauno 
V. D. universitete, dirbo uni
versiteto pašto agentūroje ir 
dalyvavo studentų komunis
tų nelegalioje veikloje. TSKP 
narys nuo 1938 metų. Bai
giantis Tėvynės karui, 1944 
metais buvo sužeista, ilgai 
gydėsi ir pradėjo dirbti 
LTSR Mokslų Akademijos 
centrinėje bibliotekoje, kur ir 
dabar dirba. Yra ji LTSR 
nusipelniusi kultūros-švieti
mo darbuotoja.

Po policijos priežiūra buvo 
sugrąžinti iš kalėjimo ir Vik
toras ir Viktorija. Taip pama
žu susibūrė visi Eidukaičiai ir 
kiti prijaučiantys į tarybinių 
partizanų grupę ir vedė kovą 
prieš fašistus-okupantus ir ji| 
pakalikus.

1940-1941 metai atnešė mū
sų šeimai daug įspūdžių, gerų 
naujienų. Tėtis nesulaukė ju 
— mirė 1939 metais, brolis 
Vytautas 1940 metais, mama, 
sulaukusi pergalės, išgyveno 
81 metus ir mirė Vilniuje 
1959 metais. Brolis Viktoras 
Eidukaitis žuvo tarybinėje 
armijoje šturmuojant Berly
ną.

Elena Eidukaitytė nuo 1930 
metų dirbo švietimo ministe
rijos sistemoje; mokykloje, 
pačioje ministerijoje ir vėl 
mokykloje. 1966 metais išėjo 
į pehsiją, TSKP narys nuo 
1946 metų. Nusipelniusi res
publikos mokytoja.

Birutė Eidukaitytė, baigusi 
Vilniaus universitetą, dirba 
LTSR Ministrų Taryboje.

Viktorija Edukaitytė, kolū- 
kietė, vietovės reikšmės per
sonalini pensininkė.

Helena Eidukaitytė 
Vilnius, 1975.VII.25.

□ Teismo vykdytojas ir 
trys policininkai atvyko į vie
ną italų moterų vienuolyną 
nustatyti, kiek pagrįstas 
profsąjungų skundas, kad 
vienuolės nelegaliai siuva 
vietinei firmai drabužius ir 
dėl to neteko darbo nemažai 
darbininkių. Faktai pasitvir
tino, bet paaiškėjo, jog vie
nuolės turi oficialų leidimą. 
Vis dėlto rezultatai buvo ne
laukti: dvasinė valdžia atsky
rė visus reide dalyvavusius 
pareigūnus nuo bažnyčios už 
šventovės išniekinimą.

Žiemos rytas miške
Tingisi kelias saulė 
Iš naktinio miego, 
Raudonai nudažo 
Baltutėlį sniegą.

Nėr rasos lašelių 
Miške pribarstytų, 
Jie šerkšnų pabalo 
Ankstų žiemos rytą.

Verkia putinėlis 
Neseniai žydėjęs — 
Jo dabar šakose 
Supas šiaurys vėjas.

Juokiasi eglutė 
Iš nuogo berželio — 
Ji rūbo nekeičia 
Jis visuomet žalias.

Saulei patekėjus 
Genys sukalena — 
Miškas tyliai ošia 
Savo dainą seną.

Bronė Juškienė
Kaunas

H. FEIFERIENE
Ištikimybė savoms idė

joms, tai vienas iš svarbiau
sių bruožų žmogaus gyveni
me. Yra žmonių, kurie gyve
na be prasmės, be siekių bei 
idealų; jie nepalieka savo 
praeityje nė jokių žymių. Bet 
yra tokių žmonių, kurie savo 
darbais pramina garbingus 
takus ir tais takais eina jų 
vaikai.

Šį pavyzdį galima pritaiky
ti žinomai visuomenininkei 
Adelei Zablackaitei-Pakalniš- 
kienei, gyvenančiai Clearwa
ter, Florida, kuri ryžtingai 
darbuojasi St. Petersburg 
mieste esančiam “Lithuanian 
Senior Citizen” klube. Ji žvi
tri — energinga dainos meno 
puoselėtoja ir darbinga orga
nizacijų veikėja. Jinai nevien 
mokina Dainos Mylėtojų Cho
rą, bet eina LLD 45-os kuo
pos pirmininkės pareigas ir 
atlieka minėto klubo finansų 
sekretorės pareigas. Paklau
sus, iš kur semiasi tas jos 
pažangaus veikimo ryžtingu
mas ir valia, ji atsako, kad jos 
tėvai taip ją išmokė.

Adelės tėvai, Jurgis ir An
tanina Zablackai buvo gerai 
žinomi pažangiųjų lietuvių 
veikėjai. Abudu paliko Lietu
vos Dzūkijos kraštą 1911 me
tais. Amerikoje juodu susipa
žino Pennsylvania Nanty-Glo 
miestelyje ir susituokė. Ten 
Jurgis Zablackas dirbo ang
lies kasyklose, kur tapo su
žeistas ir buvo priverstas 
persikelti su žmona į Cleve
land, Ohio, kur gimė jų dukra 
Adelė. Tačiau ir čionai susi
darius nepalankioms sąly
goms, 1913 metais Zablackų 
šeima persikėlė gyventi į 
Akron, Ohio, kur juodu pra
dėjo skaityti pažangią spau
dą, įsirašė į ALDLD, įsitrau
kė į bendrą progresyvių lie
tuvių veiklą, kovojo už darbo 
žmogaus geresnę būklę.

Deja, užėjus Palmer reak
cijai Zablackų šeima turėjo 
pasišalinti ir 1922 metais at
vyko į Brooklyn, N. Y. Čionai 
ji vėl įsijungė į pažangiųjų 
lietuvių veiklą, ir savo vai
kus, Adelę ir Vytautą, taip 
mokė. Dėka tėvų pažangio
sios lietuviškos veiklos, pas 
Adelę pradėjo reikštis kultū
rinis ir socialinis supratimas.

Dar gyvenant Akron, Ohio, 
Adelė, būdama tik 7 metų, 
jau deklamavo eilėraščius. 
Atvykus su tėvais į Brookly- 
ną, lankė Ateities Žiedo mo
kyklėlę. Būdama 11 metų ji 
su savo motina įstojo į Aido 
Chorą, kur B. Šaknaitės mo
kytojavimo laikotarpiu, dai
navo mišriam sekstete “Aid- 
balsiai” ir merginų aidiečių 
oktete. Vaidino operetėse ir 
veikaluose. Savo laiku daina
vo ir Maspeth, N. Y. Lyros 
Chore. Nuo pat jaunų dienų 
Adelė žavėjosi daina, ypatin
gai lietuviška melodija, kurią 
jinai puoselėja iki šių dienų.

Adelės meninė veikla rišasi 

su visuomenine veikla. Ji 
darbavosi LDS jaunuolių ko
mitete, važinėdama po kitas 
kolonijas su tikslu pagelbėti 
sutverti naujas jaunuolių 
kuopas. Rašė “Tiesos” angliš
kam skyriuje, vesdama “Gos
sip Column”, pasirašydama 
“Superfine”. Penkerius me
tus dirbo “Laisvės” raštinėje 
buhaltere, sekretoriaudavo 
Spaudos Bendrovės suvažia
vimuose. Virš 20 metų buvo 
aktyvi Brooklyn, N. Y., Aido 
Choro narė.

1946 metais Adelė Pakal
niškienė, jos vyras Pranas, 
jos tėvai ir dukra, persikėlė 
gyventi į Clearwater, Flori
da. Čionai jie taip pat nenuri
mo, nepasitenkino vien tik 
kasdieniniu žmogaus gyveni
mu, be jokių siekių, ir nusita
rė suorganizuoti LLD kuopą 
St. Petersburg mieste.

Steigiamasis LLD kuopos 
susirinkimas įvyko 1947 me
tais, Dr. J. N. Simans bute, 
kur susirinko 7 žmonės: Dr. 
J. N. Simans, Eva Simanie- 
nė, N. Lenigienė, Jurgis ir 
Antanina Zablackai, Pranas 
ir Adelė Pakalniškiai. Taip 
susitvėrė LLD 45-ta kuopa 
Floridoje, kuri šiandien skai
toma didžiausia, turinti apie 
200 narių.

LLD 45-os kuopos susirin
kimai vykdavo skirtingų na
rių namuose. Piknikus reng
davo St. Petersburg ir Tam
pa miestų parkuose. Tačiau 
to neužteko. Lietuviui reikia 
ir dvasinio peno, reikia skar
džios dainos, per kurią lietu
vis išreiškia savo sielą, var
gus, džiaugsmą, meilę ir 
idealus. Susidarė gyvas rei
kalas sukurti pažangiųjų lie
tuvių chorą. Tokiais sumeti
mais 1965 metais susitvėrė 
lietuvių choras, priimdamas 
Adelės vyro Prano Pakalniš
kio pasiūlytą varda “Dainos 
My.Įėtojaį’jp Choro pradžia 
buvo sunki, nes dauguma 
choristų buvo be patyrimo. 
Bet su gerais norais ir ryžtin
gumu iš choristų ir mokyto
jos Adelės Pakalniškienės 
pusės, Floridos pusiasalio va
karinėje dalyje jau 11 metų 
garsiai skamba lietuviška 
daina!

Mokinant chorą, tenka rū
pintis jo dainų repertuaru. 
Adelė dažniausia parenka 
dainas iš lietuviškų plokšte
lių, arba lietuvių poetų eilė
raščius (dažniausia St. Jasi- 
lionio) ir jiems pritaiko popu
liarias amerikietiškas melodi
jas. Tik susitveręs Dainos 
Mylėtojų Choras mokėsi Pa
kalniškių garaže, bet Pranui 
mirus, choro pamokos vykda
vo Rožės Samulionienės na
muose, vėliau pas Joną Stan
čiką, o paskutiniais trejais 
metais, pamokos vyksta pa
togiose Lithuanian Senior Ci
tizens patalpose.

Iš pradžių, neturint piani
no, Adelė mokino chorą per
duodama dainininkams melo-

5-tas puslapis

Dainos Mylėtojų Choro 
mokytoja 

Adelė Pakalniškienė
dijas savu balsu, atskirai so
pranams ir altams, bet pas
kutiniais metais jai į pagalbą 
atėjo buvęs Sietyno Choro 
(New Jersey) mokytojas ir 
kompozitorius Walter Žukas 
ir atvykusi iš Worcester, 
Mass., pianistė Helen Janu
lytė. Abu juodu pasimainyda
mi akompanuoja pianinu cho
rui ir solistams. Reikia pri
minti tai, kad Dainos Mylėto
jų Choras yra dalis LLD 
45-os kuopos ir kiekvienas 
choristas yra taip pat ir kuo
pos narys.

Kiekvieną šeštadienį Lith
uanian Senior Citizens klube 
vyksta parengimai, kuriuose 
visuomet dainuoja Dainos 
Mylėtojų Choras Adelės Pa
kalniškienės vadovybėje. 
Apart choro, retkarčiais pasi
rodo kai kurie Choro solistai. 
Dažnai atvyksta svečių — 
menininkų iš kitų miestų ir 
mielai jie dalyvauja parengi
mų programose. Jie taip pat 
turi praktikuotis dainuoti su 
pianistais Walteriu Žuku ir 
Helen Janulyte, tarpininkau
jant Adelei Pakalniškienei.

Kartą į savaitę vyksta Dai
nos Mylėtojų Choro pamo
kos. Teko jose dalyvauti ir 
stebėti Adelės Pakalniškie
nės ištvermę ir nuostabų pa
sišventimą dainai. J . būdinga 
lietuviškos dainos skleidėja ir 
užsitarnauja visų pažangiųjų 
lietuvių pagarbą.

1970 metais Adelė buvo 
pakviesta Kultūrinių Ryšių 
su Užsienio Lietuviais Komi
teto aplankyti savo tėvų šalį 
— Tarybų Lietuvą. Ji ten 
dalyvavo Dainų Šventėje 
kartu su grupe JAV pažan
giųjų lietuvių chorvedžių ir 
dainininkų. Be abejo, ji įsigi
jo daug naujų pažinčių, parsi
vežė daug žinių apie savo 
tėvų gimtinės ir tėvynės kul
tūrą.

Praėjusiųjų metų gruodžio 
17 dieną Adelė Pakalniškienė 
atšventė savo 63-ąiį gimta
dienį nusitarė pasitraukti iš 
darbo už buhalterę ir išėjo į 
pensiją. Dabar jinai galės dar 
daugiau pašvęsti laiko meni
nei ir organizacinei veiklai.

Tarptautinės Moters Die
nos proga, sveikiname mielą 
Adelę Zablackaitę-Pakalniš- 
kienę su 63-uoju gimtadieniu, 
linkėdami geriausios sveika
tos, daug saulėtų metų ir 
sėkmingai eiti savo tėvų idė
jos pėdsakais!
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Mirė dramos artistas Stasys Pilka

i. vasario mėn. 5 d. 
u ilgesnį laiką sir- 

dramos artistas, 
teatralas Stasys

k-s lietuvių tarpe, 
v u kartos lietuvių 

Brooklyn© ir Cikago- 
p.ižįštamas nuo 1926 

* 9 m. kada artistas 
u;i alvvko Arneri-

'ilka buvo gimęs 
Sližio 8 d. 1 ’e trapi - 
uliniam Leningra- 

i urnai šv. Kotrynos 
kurią pabaigė su

aukso medaliu ir įstojo į caro 
Karo Akademijos mediciniš
ką mokyklą. Medicinos nebai
gė, o perėjo į Imperatorišką 
dramos mokyklą. Ją pabaigęs 
vaidino rusų teatruose ir da
lyvaudavo lietuviškuose teat
ruose. 1922 m. parvyko Lie
tuvon ir buvo priimtas į lietu
vių Valstybės Dramos teatrą, 
kur vaidino iki 1926 m.

Nuo 1926 iki 1929 m. gyve
no Amerikoje ir lietuvių kolo
nijose ruošdavo vaidinimus. 
Čia jisai turėjo pasisekimą. 
Kartais net ir savo parašytą 
komediją suvaidindavo. Prie 
jo dirbo ir Jonas Valentis, 
kuris paskui buvo Liaudies 
teatro režisieris. 1930 m. jis 
grįžo Lietuvon.

Nuo 1930 metų vėl vaidino 
Valstybės dramos teatre ir 
tenai režisavo kelis veikalus. 
Taipogi iš šalies talkindavo 
visokiom organizacijom ir pa
rengdavo vaidinimus. Suor
ganizavo teatro muziejų.

Karo metu atsidūrė Vokie
tijoj ir tenai lageriuose taipo
gi vaidinimus 
deklamuodavo 
poeziją.

1948 metais
Amerikon ir apsigyveno Chi
cago je. V. V.

ruošdavo ir 
lietuvišką

vėl atvažiavo

WINDSOR, CONN.

Mirus

Jonui Lukštui
jame nuoširdžią užuojautą jo šeimai — dukrai, 

i. uki-i ir pro anūkams, taipgi visiems kitiems

. Klimienė

evičienė

K. Miller
M. Barnett
K. Brazauskas
O. Šilkienė

CHICAGO, ILL.

Mirus

Frances Pakal-
Pakalniškienei

k une gilią užuojautą sūnui Niek Pakai, marčiai 
sesutei Joy Wainoris ir jos Vyrui Ben, anūkei

e seserėčiai Susan Wilham ir jos vyrui Gary; 
-iems kitiems giminėms bei draugams.

kartu liūdime.

JOSEPH, HELEN ir JOE JR. DOBROW
Gulfport, Fla.

NEWARK, N. J.

Mirus

John Skardžius
rnę gilią užuojautą žmonai Wanda, jos mamy
tei Tessie Stočkienei ir visiems kitiems

AIDO CHORAS
Ozone Park, N. Y.

BROCKTON, MASS.

Mirus

Rose Wallen
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Vincent, dukrai 

Aldonu Downing, anūkams ir visiems kitiems gimi
nėms bei draugams.

VL Gutauskas John Stoskus
Anna Ustap Ada White
K, Butkienė K. Cheraska
S. Rainard Al Skirmont
Pauline Kalošas Josephine Skirmont
i va McFadden Lena Smith
.A. Davis Anna Markevich
T. Andrutis P. Orontienė
Suz. Abišala Elz. Stepanauskienė
K. Kalošas Sof. Yodaikis
Ona Klimas Birutė Copp .
S. Sauka Betty Petrick
Ben Sauka J. ir V. Stočkai
Bertha Kasetta F. Miškinis
Martha Baran J. Stastavickas
•L Gutauskas B. Navickienė

Stella Gutauskas

Minėkime Moters Dieną su Niujorko Lietuvių Moterų Klubo narėmis kovo 7 d., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 2 vai. po pietų. Iš Washington© 
dalyvaus TSRS Ambasados Konsuliarinio skyriaus sekretorius R. Mališauskas su žmona 
Nijole, kuri pasakys mums pagrindinę kalbą Moters Dienos klausimu. Taipgi kalbės 
žurnalistė Banga Lukoševičienė, ir dalyvaus programoje Darius Lukoševičius. Aido 
Choras, vadovybėje Mildred Stensler, paruošė meninę programą. Turėsime grąžtų būrį 
svečių iš Lietuvos. Po programos apie 4 vai. bus duodami pietūs. Įėjimo auka $4.

ATSISVEIKINOME SU
EGLE KULVIETIENE

Po dviejų mėnesių apsilan
kymo JAV pas savo vyrą 
docentą Aleksandrą Kulvietį, 
kuris gilina Savo mokslą Bos
tono Massachusetts Techni- 
kologijos institute, sekmadie
nį grįžo namo į Vilnių, kur 
laukia jos dvi mažytės dukre
lės. Docentas Kulvietis pasi
liko baigti terminą iki pabai
gos gegužės mėnesio.

Šeštadienio popiete aidie
čiai susirinko Laisvės svetai
nėje repeticijoms pasiruoši
mui Moters Dienos pobūviui, 
kur jie dainuos. Po repeticijų 
aidiečiai pasikvietę Kulvie
čius, Romaną Krivicką, Lu
koševičius, Salomėją Narke- 
liūnaitę ir Ona Juozėnienę, 
suruošė kuklią atsisveikinimo

puotelę su mieląja Egle. Cho
ro pirmininkas Povilas Venta 
pakvietė keletą aidiečių tarti 
žodį — kitą, o paskiausia 
kalbėjo Eglė Kulvietienė. Be
je, ji dirba Vilniuje prie žur
nalo “Šeima” kaip skyriaus 
redaktorė.

Salomėja ir Onytė Juozė- 
nienė užpereitą savaitgalį bu
vo nuvykusios į Floridą kur 
Salomėja rodė filmus jos pa
čios susuktus Lietuvoje per 
Dainų ir Šokių šventę. Džiau
gėsi abi, kad žmonių, kaip 
Miami taip ir St. Petersburg, 
susirinko daug. Parvežė 
mums visiems daug linkėjimų 
iš draugų, kurie prisimena 
mus. Ačiū jiems.

SVEIKINA
Miela Eva,

Sveikinam visas Klubo na
res Moters Dienos proga. 
Kaip gaila, kad neteks kartu 
su jumis minėti tą brangią 
dieną. Esame tikros, kad ir 
čia Floridoje bus minėta ta 
diena ir mes bandysime daly
vauti.

Labai gaila, kad pas jus 
veik visi serga “flu” liga. Mes 
dar laikomės sveikai. Sve- 
čiuojamės beveik kasdieną — 
turime daug pažįstamų.

I. M-nė

Aidiečiai ir dalis svečių, išlydint į Lietuvą žurn. Eglę Kul
vietienę. Salomėjos Narkeliūnaitės nuotrauka.

Brockton, Mass.
Vasario 22 d. po trumpos 

ligos Woodridge Nursing 
Home mirė Rose Wallan, gy
venus 121 Hovedan Ave. Bu
vo gimus Lietuvoje Mardasa- 
vos kaime, Merkinės apylin
kėje. Į šią šalį, į Brocktoną 
atvyko 1929 m. ir visą laiką 
čia gyveno. Buvo pašarvota 
Yakuvonio šermeninėje, kur 
daug gėlių puošė karstą. Pa
laidota vasario 25 dieną Mel
rose kapinėse šalia savo vy
ro, kuris mirė prieš aštuone
rius metus.

Atsisveikinimo kalbą šer
meninėje ir kapinėse pasakė 
S. Rainardas, trumpai nu- 
piešdamas jos nueitą gyveni
mo kelią. Buvo pažangi, lais
vų pažiūrų moteris su visais 
draugiškai sugyveno. Buvo 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6 kp. narė. Dirbo avalų 
išdirbystėje, pakol išėjo į

pensiją. Liūdesyje liko sūnus 
Dr. Vincent Wallan, Hamp
ton, Virginia, duktė Aldona 
Dawning, Willimantic, 
Conn., trys anūkai, ir daug 
artimų giminių ir draugų.

Visi palydovai buvo pa
kviesti sugrįžti į šermeninės 
svetainę ir tinkamai pavaišin
ti.

Tebūne jai amžina ramybė, 
o jos artimiesiems nuoširdi 
užuojauta. S. Rainard

Nepripažįsta ir 
boikotuoja

United Nations. — Jungti
nės Tautos yra sudarusios 
naują, komitetą studijavimui 
palestiniečių skundų prieš Iz
raelį. Komitetas pradėjo po
sėdžiauti, bet Izraelis jo ne
pripažįsta ir jo posėdžius boi
kotuoja. Nežinia, ką šis komi
tetas darys su tais palestinie
čių skundais.

MN9

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikas Detroitietis
[MIKE MASYS]

Mirė 1973 Metų Kovo 7 Dieną

Jau treji metai, kai mirė musų mylimiausias

MIKAS DETROITIETIS 
[MIKE MASYS].

Kiekvieną dieną jo ilgimės ir mintyse kartojame 
šiuos žodžius:

“Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis,
Amžinu miegu ramiai užmigai, 
Nustojo tau plakusi pailsusi širdis 
Savo mylimą dukrą Stefaniją ir Žmoną Teofilę
Liūdėt palikai...................’’

Ilsėkis ramiai, brangusis, savo nameliuose Woodlawn 
kapinių įsienyje. Mes Tave nuolat lankysime, liūdėsi- 
me ir niekad nepamiršime.

Liūdinti dukra STEFANIJA

Tessie Stočkienė 
Adele Lupsevičienė 
Bronė Ostapuk

St. Petersburg, Fla.
* * *

Didžiai gerbiamos Moterų
Klubo narės,

Širdingiausiai sveikinu
Tarptautinės Moters Dienos 
proga! Linkiu jums asmeni
nės laimės, sveikatos ir ne- 
blęstančios energijos visuo
meninėje veikloje.

Danutė Šumskienė 
Kaunas, LTSR 

* * *
Gerbiamosios:

Priimkite ir mano širdingus 
sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus Tarptautinės Moters 
Dienos šventės proga.

Jonas Jurgaitis
Vilnius, LTSR

Šauniosios laisvietės!
Sveikinu Jus visas, “Lais

vės” skaitytojas, visuomeni- 
ninkes ir rėmėjas Tarptauti
nės moters dienos — Kovo 
8-tosios proga, nuoširdžiai 
linkiu joms laimės, geros 
sveikatos, linkiu visada būti 
vertoms pagarbos ir meilės, 
linkiu visokeriopos sėkmės 
gyvenime.

VLLD. V. Rainys
VFR, 1976.11.14

Tarp Lietuvių
Aidietė Tessie Stočkienė 

pergyveno skaudžią nelaimę. 
Nuvažiavus jai į Floridą, jos 
dukters Wandos vyras Jonas 
Skardžius vasario 12 d. stai
ga mirė nuo širdies smūgio 
sulaukęs vos 57 metų am
žiaus. Liko žmona ir dvi 
dukros iš artimiausių gimi
nių.

Mūsų visų giliausia užuo
jauta mieląjai Tesei ir jos 
dukrai. 

* * *
Girdėjome, kad ir Adelės 

Petraitienės žentas mirė, bet 
kol kas daugiau žinių neturi
me.

Beje, reikia atsiprašyti mū
sų mielą klubietę Adelę, kad 
jos vardas “Laisvės” numery
je, iš Klubo mitingo aprašy
mo, buvo neteisingai parašy
tas. Tarp narių aukojusių 
tam mitingui buvo pasakyta 
“Adelė Pervilienė”, o tai tu
rėjo skambėti “Adelė Petrai- 
tienė”. 

* * *
Vasario 29 d. staiga mirė 

Saliamonas Bacey-Bacevičius 
sulaukęs 86 metų amžiaus. 
Liko žmona Moterų Klubo 
narė Amelija, sesuo mūsų 
buvusios veikliosios kl.ubietės 
Elenos Siaurienės, kuri da
bar apsigyvenusi St. Peters- 
burge. Taipgi liko du sūnūs 
Algirdas ir Mindaugas, po
dukra Mildred Pares, šešį 
anūkai ir brolis Lietuvoje.

Laidotuvės įvyko kovo 2 d.
Kada Bacevičius buvo svei

kas, tai abu su žmona dažnai 
dalyvaudavo mūsų pobūvio- 
se.

Pramogų kalendorius

KOVO 7 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo Moters Dienos minėji
mas. Bus meninė programa. 
Po trumpos programos bus 
bufetiniai pietūs. Pradžia 2 
vai. po pietų, Laisvės Salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Įėjimo auka $4.

BALANDŽIO 14 D.
“Laisvės” Bendrovės suva

žiavimas 10 vai. ryto. Po 
suvažiavimo, 2 vai. bus duo
dami pietūs. Auka $5.

Happy International 
Women's Day

Miami, Fla.
Aido Choro susirinkimas 

įvyko sausio 16 dieną. Nutar
ta surengt Tarptautinės Mo
ters Dienos minėjimą kovo 17 
d. Bus pietūs ir meninė pro
grama. Įvyks Lietuvių Klubo 
svetainėje, 2610 N. W. 119th 
St. Pietūs 12:30 p. p., o po 
pietų programa.

Choras su Naujausiais Me
tais gerai pradėjo savo meni
nę veiklą. Išpildė meninę pro
gramą per LLD 75 kuopos 
bazarą sausio 28 d. ir vas. 22 
d. Finansiniai prisideda prie 
LLD veiklos ir prie Socialio 
Klubo filmų iš Dainų Festiva
lio rodymo susirengimo. Cho- 
riečiai noriai šiaip su darbu 
padeda.

Kviečiame visus lietuvius 
paremti mūsų chorą ir daly
vauti jo parengime.

Yra su gerais balsais drau
gų ir draugių. Jie galėtų labai 
sustiprinti chorą. Tik gaila, 
kad dėl įvairių priežasčių (toli 
atvažiuoti arba dėl sveikatos 
sušlubavimo) neatsilanko.

Choro pamokos įvyksta kas 
penktadienį 12 vai. L. S. K. 
svetainėje. M. N.

* * *
Ilgamečiai New Yorko ir 

New Jersey gyventojai Izido
rius ir Elena Chalkiai parda
vė namą Somerset, N. J. ir 
persikėlė gyventi Ft. Lau
derdale, Fla. Linkime jiems 
laimingai apsigyventi naujai 
pasirinktoje vietoje.

* * *
Šeštadienį LDS Centro Ko

mitetas posėdžiavo savo rū
muose tuo pačiu laiku kai 
Aidas repetavo.

Gaila, kad nevisus galėjo
me sutikti Centro Komiteto 
narius, bet buvo labai malonu 
pasisveikinti su LDS 
dentu Servit Gugas.

Happy International Wom
en’s Day to all those wonder
ful women who have worked 
in the progressive move
ment. This is our day, a day 
to relax, to enjoy the fruits of 
our work. There are many 
women who have practically 
worked in our organizations 
all of their lives following the 
footsteps of their parents.

It hasn’t been always easy 
to be so steady and many a 
time to face very difficult 
problems. But we have done 
what we can and we can be 
proud of our organizations 
and our newspapers. Future 
belongs to us — the progres
sive people. Use

prezi-
leva

sa-

Baudžiama už 
nepaklusnumų

Žinioje iš Washington©
koma: “Fordo Administracija 
ne tik atidėjo atnaujinimą 
plano teikti Indijai ekonomi
nę pagalbą, bet nutraukė ir 
kitokį kooperavimą su ja, kol 
Indijos premjerė Mrs. Gan
dhi nepasidarys traugiškesnė 
linkui Jungtinių Valstijų”. 
Vadinasi, Indija baudžiama, 
nes laikosi nepriklausomos 
politikos jos tarptautiniuose 
santykiuose.

Addis Ababa. — Šiomis 
dienomis Ethiopijos militari- 
nė valdžia įvykdė plačius 
areštus. Priskaitoma iki dvie
jų tūkstančių suimtų valdžios 
oponentų.

Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės suvažiavimas

kadNorime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, 
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 11 d., 10, 
vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Prašome visus skaitlingai'dalyvauti.

Po suvažiavimo, 2 vai. po pietų, bus pietūs, į kuriuos 
kviečiame ir visus apylinkės lietuvius. Pietų auka $5.

A. RAINIENE, sekretorė

Women in the News
American poetess Emily 

Dickinson could never have 
imagined that her fanciful 
lines, penned in 189£, would 
in 1976 appear in the buses of 
the New York City Metropo
litan Transit Authority. But 
as a Bicentennial project, the 
New York State Bicentennial 
Commission, New York City 
Bicentennial Corporation and 
Poetry in Public Places have 
poems by 12 outstanding 
American artists ready to 
install in 500 buses, where an 
estimated 3 million passen
gers may read the lines of 
rhyme every month as they 
bump ahd sway their way 
across the city.

* * *
For women older than 40, 

the use of oral contraceptive 
pills carries a risk of death 
slightly higher than that as
sociated with childbirth when 
no birth control method is 
used, a new study has found.

* * *
Women have been break

ing into man’s domain in 
growing numbers on the rail
roads, including the craft of 
yardmasters. One of the la
test entries is Cynthia Hur- 
ayt of Woodhaven, Mich., 
who at the age of only 20 has 
become a yardmaster at the 
Penn Central’s Detroit yard. 
Also, she’s one of the newest 
members of the Railroad 
Yardmasters of America.

* * *
Four out of five women 

whose breast cancers were 
detected through a nation
wide screening project were 
found to have an early stage 
of disease with a very high 
chance of being cured, ac
cording to a progress report 
issued recently. Use




