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KRISLAI
“Nauja šluota” 
Jau dvi klaidos 
Jo dešinioji ranka 
Tyla prieš audra? 
Kaip kokios širšės

A. BIMBA
Žmonės sako, kad “nauja 

šluota geriau šluoja.” Tiesa. 
Bet viskas priklauso nuo 
šlaviko.

Jau turime naują vyriausy
bę. Jos galva — prez. Jimmy 
Carter. Jis yra tas šlavikas. 
Bėda su juo yra ta pati, kokia 
buvo su Nixonu ir Fordu. Jo 
jėgos labai limituotos, nes jis 
atstovauja tiems patiems ka
pitalo interesams, kaip ir 
anie. Jis vadovauja partijai, 
kuri taip pat yra jiems dedi
kuota.

Bet, žinoma, tas dar nereiš
kia, kad prezidentas, ir su 
visais tais ribotumais, yra 
bejėgis pravesti tam tikras 
reformas, labai naudingas ir 
plačiosioms liaudies masėms. 
Jis gali būti geru “šlaviku.” 
Milijonai piliečių, kurie už jį 
balsavo, kaip tik to iš jo ir 
tikisi.

□
Mums atrodo, kad naujasis 

prezidentas, vos koją įkėlęs į 
Baltuosius Rūmus, jau pada
rė dvi klaidas ir tuo daugelį 
piliečių jau suvylė. Jis pa
skelbė Vietnamo karo prie
šams amnestija, bet nevisuo
tiną. Jis amnestavo tik tuos, 
kurie vengė drafto, bet kurių 
esą tik apie 10 tūkstančių. 
Bet “pamiršo” visus kitus, 
amerikiečius, kurie dėl opozi
cijos tam karui turėjo pabėgti 
į užsienius arba nueiti į 
pogrindį. Tokių esą daugiau 
kaip 100 tūkstančių!

Kita klaida: Nepaisant jo
kių protestų ir reikalavimų 
ypač iš juodųjų žmonių pu
sės, prezidentas paskyrė ži
nomą rasistą Mr. Bell valsty
bės prokuroru. Juk galėjo 
paklusti jų balso ir surasti 
tinkamesnį žmogų tai labai 
aukštai ir atsakingai vietai.

Mūsų naujasis prezidentas 
savo vyriausiu patarėju esąs 
pasirinkęs dar jauną, tiktai 
32 metų Hamilton Jordan. 
Tai būsianti prezidento “deši
nioji jo “ranka.”

Reikia pripažinti, kad Mr. 
Jordan tokį Jimmy Carter 
pasitikėjimą yra pilnai užsi
pelnęs. Tik dabar sužinome, 
kad jis anais metais buvo 
Carterio rinkiminės kampani
jos direktoriumi, kai jis kan- 
ditavo į Georgia valstijos 
gubernatorius. Dabar vėl, 
jam kandidatuojant į prezi
dentus, tas pats Mr. Jordan 
buvo jo rinkiminės kampani
jos direktoriumi, ir vėl Car
ter laimėjo!

Mūsų prezidentas, matyt, 
mano, kad Hamilton Jordan, 
nepaisant jo jauno amžiaus, 
yra pilnai kvalifikuotas padė
ti jam šalies reikalus vairuo
ti.

Jau gerokas laikas nebesi
girdi audringų įvykių Vidurio 
Rytuose. Atrodytų, kad san
tykiai tarpe žydų ir arabų 
pasitaisė, kad pagaliau šiame 
pasaulio kampe jau taikos 
saulė pradeda nertis iš už 
debesų.

Bet, kaip žinia, ten niekas 
pamatiniai nepasikeitė.

Ar tik nebus “tyla prieš 
audrą”?!

Gal nesuklysiu pasakęs,

PREZ. CARTERIS UŽ UŽDRAUDIMĄ VISUR VISU ATOMINIŲ BANDYMŲ

Pasaulinės taikos kovai 
prieš karo kurstytojus

Prez. Carter iškilmingai 
padarytas didelis pažadėjimas

Sausio 14-16 dienomis Ta
rybų Sąjungos sostinėje 
Maskvoje įvyko istorinis pa
saulinės taikos šalininkų są- 
skrydys, vadinamas Taikos 
forumu. Jame dalyvavo iš 
115 šalių įvairių 220 masinių 
organizacijų atstovai. Jame 
buvo gerai atstovaujamos ir 
Amerikos taikos jėgos. Ame
rikos atstovų tarpe buvo ir 
kalbėjo Cambridge, Mass., 
miesto majoro pavaduotoja ir 
Massachusetts valstijos legi
slatures narė Sandra Gra
ham. Ji sakė:

“Mes turime padaryti spau
dimą į mūsų naująjį preziden
tą, kad jis prisidėtų prie 
pasaulio jėgų už taiką ir 
nusiginklavimą. Mums, Ame
rikai, reikalingos lėšos sku
biems socialiniams porei
kiams, mums reikia taikos 
biudžeto sukūrimui devynių 
milijonų naujų darbų. Mes 
turime atsižadėti gaminimo 
bomberio B-l, ir tuos 50 
bilijonų dolerių pavartoti sta
tybai. Mūsų visi miestai gi
liausioje krizėje. Mums reikia 
atstatyti mūsų tautą. Mums 
reikia taikos visame pasauly
je.

Amerikietės kalba buvo da
lyvių palydėta audringais ap
lodismentais.

Taikos jėgų sąskrydyje da- 

kad iki šiol joks Tarybų 
Lietuvoje išleistas leidinys ir 
jo autorius nebuvo susilaukęs 
iš Amerikos lietuvių reakci
niu nacionalistų spaudos to
kių karštų “sveikinimų”, ko
kiais jinai pasitiko pernai 
pasirodžiusį veikalą “Išda
vystės keliu.” Kaip iš paju
dinto lizdo išlėkusios supyku- 
sios širšės puola ir kanda, ką 
tik pamato, taip dabar mūsų 
nelaimingi “vaduotojai,” di
deli ir maži, gerai žinomi ir 
negirdėti, puola knygą, puola 
autorių, puola visus Lietuvos 
veikėjus ir vadus, ir, žinoma, 
neaplenkia “vargšų” rusų.

Mat, kaip žinia, šioje kny
goje yra demaskuojami ne tik 
taip vadinamo “Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komite
to” kūrėjai bei buvę ir esa
mieji jo vadai, bet taip pat ir 
visi kiti vadavimo raketo 
šulai. Parodoma, kad jie yra 
lietuvių tautos atplaišos ir 
išdavikai. Ir demaskuojami 
ne plikais žodžiais, bet doku
mentuotais parodymais.

Mums tik tenka palinkėti, 
kad knyga “Išdavystės keliu” 
patektų į kiekvieno tos reak
cinės spaudos skaitytojo ran
kas. Ji daugeliui jų atidarytų 
akis.

lyvavo ir tik paleistas iš 
kalėjimo ir pribuvęs į Maskvą 
Čilės liaudies žymusis vadas 
Luis Corvalan. Jis išreiškė 
giliausią padėką pasaulio 
žmonėms už solidoravimą su 
Čilės liaudimi, kovojančia 
prieš fašistinį teroristinį Či
lės režimą.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Taikos forumo prezidentas 
Romesh Chandra.

Pasaulinės taikos jėgų su
važiavimas priėmė ir paskel
bė komunikatą arba atsišau
kimą į visą žmoniją su ragini
mu stiprinti detentę, kovoti 
už tautų ir valstybių taikų 
sugyvenimą, prieš ginklavi
mosi varžybas, už nusiginkla
vimą, už pastovią pasaulinę 
taiką.

“Taikus valstybių ir tautų 
sugyvenimas (detentė),” sa
koma atsišaukimo pabaigoje, 
“sukuria naujas palankias są
lygas socialinei pažangai ir 
pilnam naudojimuisi ekono
minėmis, socialinėmis, civili
nėmis, politinėmis ir kultūri
nėmis laisvėmis ir teisėmis, 
ir panaikinimui visokios for
mos rasizmo, Tautinės, reli
ginės ir lytinės diskriminaci
jos. Tolygiai, kiekviena tose 
srityse pažanga stiprina pa
saulinę detentę.”

Reikia tikėtis, kad iš kon
greso sugrįžę delegatai per
duos jo nutarimus ir dvasią 
savo šalių žmonėms ir visur 
žymiai sustiprins pasaulinės 
taikos jėgas.

Roma. — Italijos parla
mentas priėmė aborcijų rei
kalu įstatymą. Jam priešinosi 
Vatikanas ir Krikščionių de
mokratų partija. Sis įstaty
mas bene padaro Italiją libe
rališkiausia aborcijų klausi
mu šalimi.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė planuoja žymiai pa
didinti vartojamų daiktų pro
dukciją, kad nereikėtų kainas 
pakelti ir susilaukti žmonių 
protesto.

Kanadoje įvesta 
metrinė sistema

Nuo 1977 metu sausio 
1-osios Kanadoje įvede met
rinė matų sistemą. Tai ypač 
keblu transporte: nuotoliai 
kelių ženkluose žymimi ne 
myliomis, o kilometrais (1 
mylia — 1,609 km), benzinas 
pardavinėjamas ne galonais, 
o litrais (1 galonas — 4,546 
litro). Pereinamasis laikotar
pis, kurio metu bus žymimos 
abi matų sistemos, baigsis 
1980 metais.

Metrinės sistemos įvedimą 
paspartino firmų, dirbančių 
eksportui, reikalavimai.

Vyks Afrikon 
“apsidairyti”

Washingtonas. — Prezi
dento Carterio paskirtas 
Amerikos delegacijos Jungti
nėse Tautose pirmininkas 
Andrew King greitu laiku 
vyksiąs Afrikon. Jis nori 
susipažinti su Afrikos kovo
jančiais žmonėmis už savo 
teises.

Prezidentas taipgi žada 
siekti greito susitarimo 

su Tarybų Sąjunga
Washingtonas. — Praeitą 

pirmadienį, sausio 24 d. pre
zidentas Jimmy Carteris da
vė pirmą interviu dviejų di
džiųjų žinių agentūrų — The 
Associated Press ir United 
Press International — repor
teriams. Šiame interviu jis 
išdėstė savo planuojamus žy
gius branduolinio ginklavi
mosi klausimais.

Prezidentas pareiškė, kad 
jis sieks susitarimo tuoj už
drausti visur visų branduoli
nių ginklų bandymą. 1963 
metais buvo susitarta su 
Tarybų Sąjungą nebandyti 
branduolinių ginklų atmosfe
roje, bet ne požemyje. Ir iki 
šiol požemyje bandymai buvo 
atliekami.

Prez. Carteris taipgi sakė, 
kad jis sieks greito susitari
mo su Tarybų Sąjungą dėl 
strateginių ginklų apriboji
mo. Šiuo svarbiu klausimu 
jau seniai vedamos derybos 
buvo nutrauktos dėl mūsų 
prezidentinių rinkimų. Dabar 
jos būsiančios tuoj atnaujin
tos.

LLD pasisako dėlei Bražinskų
Lietuvių Literatūros Draugijos Centro Komitetas pasiun

tė sekamą telegramą Imigracijos Biurui Washingtone:
U.S. Immigration & Naturalization Service
Dept, of Justice
Washington, D. C.

With the unanimous consent of more than 3,000 members 
and their families, the American Lithuanian Workers 
Literary Association, Inc., sincerely asks you not to give 
asylum to the two hijackers and murderers Pranas 
Bražinskas and son who arrived in the USA illegally from 
Venezuela. These two men, while pretending to be political 
exiles have never been involved in politics but they have 
spent much time in prison for various criminal activities. 
Their last and most serious crime was the killing of a 
stewardess and permanently injuring a pilot while hijacking 
a plane from their Fatherland. We sincerely ask you to 
abide ,by the international agreement to return hijackers to 
the country where they committed the hijacking.

K. PETRICK, President
E. MIZARA, Secretary
P. VENTA, Treasurer

Mes patariame visiems LLD nariams siųsti ir nuo savęs 
telegramas. Telegrama gali būti maždaug tokio pobūdžio:

z “U. S. Immigration & Naturalization Service 
Dept, of Justice 
Washington, D. C.

As a citizen of the United States, I wish to register my 
protest to giving asylum to hijackers and murderers Pranas 
Bražinskas and son. I believe this is in policy with the laws 
of the USA.”

S ignature____________________

LLD Centro Komitetas

Švedijos komunistai prieš monarchiją
Stockholm — Švedijos par

lamentas susideda iš 349 
narių. Iš jų 17 yra komunistų, 
kurie reikalauja, kad monar
chija, kaipo demokratijos 
priešas, būtų panaikinta. Jie 
sako, kad karalius Carl Gus
taf turi susirasti kitą, pelnin
gą užsiėmimą.

“Monarchija yra priemonė 
stiprinimui konservatiškiau- 
siu kapitalistinės santvarkos 
idėjų, idėjų, kurios yra prie
šingos demokratijai,” jie sa
ko.

Įdomu, kad Švedijos social
demokratai, kurie savo pro
gramoje nuo 1890 metų turi 
punktą už monarchijos panai-

PREZ. JIMMY CARTER

Prezidentas taipgi pažadė
jo sumažinti šios šalies ginklų 
pardavimą užsieniuose.

Prez. Carteris sakė, kad jis 
tikisi Tarybų Sąjungos prie
lankaus atsinešimo jo šiems 
ir kitiems ėjimams.

Reikia pripažinti, kad in
terviu iškelti šie ir kiti klausi
mai yra didelės reikšmės. 
Reikia tikėtis, naujoji vyriau
sybė nepaliks jų tiktai paža
dais, kad bus rimtai siekiama 
juos įvykdyti.

kinimą, tačiau per paskuti
nius 44 metus turėdami val
džią savo rankose, nė kartą 
nėra bandę monarchiją panai
kinti.

Gimsta nesveiki
Bostonas. — “New Eng

land Journal of Medicine” 
paskelbė atradimus apie kū
dikius, kurių motinos buvo 
naudojusios gimdymo kon
trolės piliukes bei hormonus. 
Jeigu 7.8 procento kūdikių 
gimsta su defektyvėmis širdi
mis tų motinų, kurios nevar
tojo tokių piliukų arba hor
monų, kurios juos vartojo. 
Tai didelis skirtumas.

Praeitos savaitės ketvirta
dienį, sausio 20 dieną, su 
nepaprastai didelėmis ir 
triukšmingomis ceremonijo
mis Jimmy Carter tapo inau
guruotas (įvesdintas) į Jung
tinių Amerikos Valstijų pre
zidentus. Užimdamas tą 
aukštą ir nelengvą postą, jis 
pasakė kalbą, arba, gal ge
riau, padarė kreipimąsi į 
Amerikos ir viso pasaulio 
žmones. Tokia jau labai sena 
šios šalies tradicija, pasikei
čiant vyriausybėms, naujam 
prezidentui užimant vietą.

Prez. Carterio kalba, kaip 
ir daugumoje pirma jo buvu
sių mūsų prezidentų pana
šiais atsitikimais pasakytos 
kalbos, susidėjo beveik išim
tinai iš sentimentališkų, pa
triotinių gražiai skambančių 
frazių. Pavyzdžiui:

“Mokykimės kartu, šypso
kimės kartu, ir darbuokimės 
kartu, melskimės kartu, pasi
tikėdami, kad ant galo kartu 
mes laimėsime.tiesoje.

Amerikinis sapnas yra iš
tvermingas. Mes ir vėl turi
me pasitikėti mūsų šalimi ir 
vienas kitu. Aš tikiu, kad 
Amerika gali būti geresnė. 
Mes galime būti stipresni, 
negu buvome.”

Bet savo kalboje mūsų 
naujasis prezidentas padarė 
vieną pareiškimą, kuriuo tu
rėtų susidomėti, ir veikiausia 
susidomės, visas pasaulis. Jis 
pasakė:

“Pasaulis tebėra įsivėlęs į 
masines ginklavimosi lenkty
nes, kad užtikrinti jėgų lyg
svarą tarpe potencialių anta
gonistų (priešų). Mes pažada
me mūsų pasiryžimą ir išmin

Ir prez. Carterio 
amnestija 
nepakankama

Ant rytojaus po inaugura
cijos, sausio 21 dieną, mūsų 
naujasis prezidentas Jimmy 
Carter paskelbė besąlyginę 
amnestiją vyrams, kurie 
Vietnamo karo metu išvengė 
drafto į militarinę tarnybą. 
Tuoj susilaukė smarkios kri
tikos nuo visų pilnos amnesti
jos šalininkų. Jie sako, kad 
prezidentas ištesėjo tiktai da
lį savo pažado, sudėto per 
rinkimus. Jie tikėjosi besąly
ginės amnestijos visiems 
Vietnamo neteisingo, agresy
vaus karo priešams. Ši am
nestija neapima tų, kurie jau 
draftuoti pabėgo iš ginkluotų 
jėgų. 0 jų, kaip dabar paaiš- 
ki, buvo tūkstančiai ir tūk
stančiai.

Taigi, kova už pilną, visuo
tinę visiems to karo priešams 
amnestiją turi tęstis ir tęsis 
toliau. Taip sako tokios am
nestijos šalininkai.

Beje, sakoma, kad prezi
dentas Carteris tokių karo 
priešų reikalą dar pastudijuo
siąs ir padarysiąs reikalingas 
išvadas. Liaudies spaudimas 
turi priversti prezidentą pa
skubinti besąlyginę amnesti
ją visiems.

Cairo. — Egipto vyriausy
bė puola komunistus, kaltina 
juos už darbininkų pasiprieši
nimą maisto kainų pakėlimui. 

tį mūsų pastangose apriboti 
pasaulio apsiginklavimą iki to 
laipsnio, koks tik yra reika
lingas kiekvienai šaliai jos 
pačios vidiniam saugumui. 
J&u šiemet mes pradesime 
žygį link mūsų galutinojo 
tikslo — pašalinimo visų 
branduolinių ginklų iš šios 
žemės.

Mes raginame visus kitus 
žmones susivienyti su mumis 
šiose pastangose, nes pasise
kimas gali reikšti gyvenimą 
vietoje mirties.”

Jau seniai ant Jungtinių 
Tautų stalo guli Tarybų Są
jungos konkretūs pasiūlymai 
tam dideliam, garbingam 
tikslui pasiekti. Mūsų naujoji 
vyriausybė turėtų juos užgir- 
ti. Didžiausių dviejų pasaulio 
jėgų bendros pastangos lai
mėtų.

Tik lai šis mūsų naujojo 
prezidento pažadas nebūna 
pamirštas, nepasilieka dar 
viena gražia fraze ant popie
riaus.

Carterio kalba 
sutikta prielankiai

Maskva. — “Tass” reporte
ris turėjo pasikalbėjimą su 
Georgi A. Arbatov, specialis
tu Amerikos reikalais. Jo 
buvo klausta, kaip tarybinė 
vadovybė pasitiko Jimmy 
Carterio kalbą, pasakytą lai
ke jo inauguracijos. Arbato
vas atsakė: “Prielankiai.” Ta
rybiniai vadai tikisi, kad 
prez. Carteris sieks toliau 
praplėsti ir pagerinti santy
kius tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos.

Kritikuoja 
valdžios agentūrą

Sen. Edward Kennedy
Washingtonas. — Jau se

niai kalbama, kad chemikalai 
“leptophos” arba “Phos Vėl” 
yra pavojingi darbininkų, ku
rie dirba jų gamykloje, svei
katai. Bet valdiškoji Aplinkos 
Apsaugos Agentūra nesiėmė 
priemonių prieš jų gamintoją 
didžiulę Velsicol korporaciją.

Prieš kiek laiko Senatas 
sudarė komisiją su senatoriu
mi Edward Kennedy prieša
kyje šiam reikalui ištirti. 
Dabar ta komisija paskelbė 
savo atradimus. Ji surado, 
kad iš tikrųjų tų darbininkų 
sveikata pažeista. Komisi
ja kaltina minėta agentūrą už 
nepaisymą darbininkų svei
katos.
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Bet vistiek pakilo, 
o ne nupuolė

Kainų reikale jau turime valdiškus duomenis už visus 1976 
metus. Ta pati istorija: kainos pakilo 4.8 procento. Valdžios 
žmonės džiaugiasi ir ragina mus visus kartu džiaugtis. 
Girdi, juk galėjo pakilti daug aukščiau, gal net iki virš 
dešimties procentų, o nepakilo nė visais penkiais procentais!

Tiesa, džiugu, kad kilimas buvo žymiai sulėtintas, 
palyginus su keleriais pirmesniais metais. Bet ar tuo galima 
pasitenkinti? Bet koks kainų kilimas sunkina plačiausioms 
masėms gyvenimą. Centas kitas daugiau už svarą mėsos 
nieko nereiškia tiems, kurie gyvena pertekliuje. Bet kaip su 
tais, kuriems reikia verstis iš algos, kuriems tenka 
prisotinti ne tik savo pilvą, bet net kelis kitus iš mizernos 
algos? Kaip su milijonais pensininkų, kurie neturi pašalinių 
pajamų ir gyvena tiktai iš valdiškos pensijos? Jiems labai 
daug reiškia net ir penkiais procentais kainų pakilimas.

Kainos jau ir taip yra iškilusios iki dausų. Jau seniai 
Amerikos pažangieji žmonės yra iškėlę reikalavimą pradėti 
kovą už kainų atstūmimą atgal. Jie sako, kad kainoms kilti 
nėra jokio pateisinimo. Kainas iki dausų iškėlė ir tebekelia 
monopolistai, trustai, didieji pelnagrobiai. Juk nėra jokia 
paslaptis, kad su kainų kilimu paraleliškai kyla ir 
monopolistinių korporacijų pelnai. Nėra jokia paslaptis, kad 
kaip tiktai 1976 metais tos korporacijos pasidarė rekordi- 

- nius pelnus. Kodėl valdžia joms neužkirto kelią? Juk taip 
padaryti ji galėjo.

Dabar jau turime naują prezidentą ir visą vyriausybę. Ar 
bus geriau? Ar tuoj bus imtasi priemonių kainų kilimą 
sulaikyti, jau nekalbant apie priemones jas atstumti atgal? 
Būtų stebuklai, jeigu imtųsi, o mes stebuklais netikime . . .

Amerikiečiams mokytis 
iš egiptiečių?

Egipto valdžia šiomis dienomis buvo sugalvojus pakelti 
maisto kainą. Bet liaudies masės parodė tokį kovingą 
pasipriešinimą, jog prezidentas S adatas buvo priverstas to 
žygio atsižadėti.

Egiptas priskaitomas prie tebesivystančių šalių. Tai gan 
biednas kraštas. Tačiau Egiptas, kaip ir daugelis kitų 
biednų šalių, smarkiai ginkluojasi. O moderniški ginklai 
labai brangūs. Prezidentas Sadatas manė lėšas paimti iš 
žmonių, pabrangindamas jų maistą.

Šiuo klausimu amerikiečiams nebūtų pro šalį iš egiptiečių 
pasimokyti. Pas mus jau kelinti metai sistematiškai maisto 
kainos keliamos, bet iki šiol griežtas pasipriešinimas iš 
liaudies masių pusės niekur nėra pasireiškęs. Pasitenkina
ma tiktai nusiskundimais bei zurzėjimu.

Mes turime apie 20 milijonų gerai organizuotų darbininkų. 
Tai didelė jėga. Bet jinai nepanaudojama kovai prieš kainų 
kilimą. Valdžiai, korporacijoms ir kompanijoms paliekamos 
laisvos rankos.

Vis tos liaudies sąskaita
New Yorko valstijos gubernatorius Hugh Carey jau turįs 

sudaręs ateinantiems finansiniams metus, kurie prasidės su 
balandžio mėnesiu, biudžetą. Jis nori sutaupyti valstijai 27 
milijonus dolerių . Kaip? Ogi nutrauks mokėjimą pašalpos 
40,000 vargšų, kuriems ta pašalpa yra vienatinis pragyveni
mo šaltinis. Jis taipgi sumažins arba visiškai atims daugeliui 
žmonių medicininę pagalbą.

Kitas pavyzdys. Jis nori sutaupyti 150 milijonų dolerių. Iš 
kur juos paims? Ogi iš viešųjų mokyklų fondo. Ir taip toliau, 
ir taip toliau. Vis darbo liaudies sąskaita.

Kodėl neuždėti didesnių mokesčių ant turčių? Negalima, 
nes reikštų išstojimą prieš jų interesus. Kas kita su liaudies 
interesais. Ponas gubernatorius mano, kad jis gali su jais 
elgtis kaip nori. Iš jos griežto pasipriešinimo nesigirdi ir 
nesimato . . .

“Tėviškės” draugijos pirm. Petronio 
žodis į Amerikos lietuvių jaunimą

“Tėviškės” draugija nuošir
džiai rūpinasi mūsų tautiečių, 
gyvenančių užsienyje, kultū
riniais ryšiais su lietuvių 
tauta ir kviečia juos aplanky
ti savo ar tėvų kraštą. Mes 
labai gerai suprantame, kad 
daugelis išeivių vaikų jau 
silpnai kalba lietuviškai. Kad 
toks jaunimas pasitobulintų 
lietuviškai kalbėti, mes ir 
ateityje visokeriopai padėsi
me organizuotoms jaunuolių 
grupėms, vykusioms į Lietu
vą, turiningai ir įdomiai pra
leisti savo viešnagę. Tiems, 
kurie nori rimtai pasitobulin
ti lietuviškai kalbėti, pataria
me atvykti 6 savaitėms į 
lituanistinius kursus, kasmet 
vasarą organizuojamus Vil
niaus V. Kapsuko universite
te. O tiems mokyklinio am
žiaus jaunuoliams, kurie nori 
trumpai pasipraktikuoti lie
tuviškai kalbėti ir susipažinti 

su savo tėvų žeme, siūlome 
susiburti į grupes po 15-20 
žmonių ir, iš anksto susitarus 
su “Tėviškės” draugija, vasa
rą atvažiuoti 15-20 dienų į 
Lietuvą. “Tėviškės” draugija 
sudarys sąlygas pagyventi 
Lietuvoje, pasitobulinti lietu
viškai kalbėti ir susipažinti su 
Tarybų Lietuvos gyvenimu.

Išeivijos jaunimui laikas 
pačiam susivokti, kas ir kaip 
gali jam padėti išlaikyti lietu
viškumo bruožus, atskleisti 
lietuvių tautos dvasios loby
ną ir padėti įsisavinti savo 
tautos kultūrines vertybes, 
išmokti lietuvių kalbą, na, ir 
praturtinti lietuvių tautą sa
vo asmenišku talentu ir nau
jais pasiekimais mokslo ir 
kultūros srityse.

(Iš Prano Petronio kalbos 
1976 m. lapkričio 7 d. per
Vilniaus radiją. — Red.)

Kas ką rašo ir sako
GRIEŽTAI SMERKIA 
AUKSO. TEISMĄ

Pažangiųjų amerikiečių 
dienraštis “Daily World’’ 
(sausio 18 d.) savo vedamaja
me “The Threat of Death’ ’ 
labai aštriai kritikuoja Aukš
čiausiojo Teismo pasielgimą 
nuteisto mirti žmogžudžio 
Gary Gilmore reikale. Kaip 
žinia, Teismas atsisakė nu
teistojo ir Civilinių Laisvių 
Sąjungos advokatų prašymą 
nužudymą sulaikyti, bet vi
sos pastangos buvo veltui ir 
Gilmore buvo sušaudytas.

Dienraštis labai teisingai 
pabrėžia, kad Gilmore reika
las nebuvo tiktai jo vieno 
likimo klausimas. Jo nužudy
mas, pirmas bėgyje pastarų
jų dešimties metų, plačiai 
atidarė duris sugrąžinimui 
mirties bausmės visoje šaly
je.

Už mirties bausmės panau
dojimą, nurodo “Daily 
World,” stoja visos šios šalies 
reakcinės jėgos. Kodėl? To
dėl, kad mirties bausmę 
jinai panaudoja prieš liaudies 
reikalus. Daugelis mūsų dar 
gerai atsimename, kaip val
dančioji klasė buvo pasimo- 
jus vakaruose žymų veikėją 
Tom Mooney nužudyti kartu
vėse, ar elektros kedėje. Ji 
siekė suduoti smūgį darbinin
kų pastangoms susiorgani
zuoti į uniją ir kovoti už 
geresnes darbo sąlygas ir už 
aukštesnes algas. Jo gyvybė 
buvo išgelbėta tiktai masi
niais liaudies protestais:

Puikiai atsimename nužu
dymą Sacco ir Vanzetti ir 
vėliau Ethel ir Julian Rosen- 
bergų.

“Mirties bausmė,” sako 
“Daily World,” “yra rasisti
nis antidarbininkiškas įran
kis. Ta neapsakoma skuba, 
su kuria reakcinės jėgos sie
kė sugrąžinti mirties baus
mę, parodo, kaip svarbu yra 
pradėti dar tvirtesnę kampa
niją už mirties bausmės pa
naikinimą visose šios šalies 
valstijose.”

. Pilniausiai sutinkame su 
“D. W.” redakcijos nuomone 
ir išvadomis.

DAR IR BOMBA BUVO 
GRASINTA?

Vladas Ramojus, kuris aną 
dieną kunigų “Drauge” pla
čiai aprašė naujieniečių chuli
ganų užpuolimą ant Jaunimo 
Centro ir jo direktoriaus 
kung. Algimanto Kezio už 
leidimą centro salėje rodyti 
Lietuvoje suktą filmą apie 
Maironį, dabar papildomai tai 
apibūdina Kanados “Tėviš
kės žiburiuose (sausio 6 d.). 
Tarp kitko, ten sakoma:

“Kitą dieną Jaunimo Cen
tre direktorius kun. A. Kezys 
čia rašančiam papasakojo, 
kad policija turėjo peržiūrėti 
visą Jaunimo Centrą, nes 
gavo įspėjimą apie Jaunimo 
Centre padėtą bombą. Ir už 
ką? Ar už tai, kad Jaunimo 
Centro salėje buvo parodytas 
filmas apie didįjį tautos dai
nių Maironį?”

Dar apie tą chuliganų siau
tėjimą gruodžio 5 dieną:

“Kai kun. A. Kezys dėstė 
ant altoriaus liturginius reik
menis, staiga į galeriją suėjo 
apie 10 vyrų, beveik visi 
vyresnio amžiaus, apsupo ku
nigą ir rūščiai pradėjo reika
lauti, kad filmai iš okup. 
Lietuvos nebūtų rodomi. 
Kun. A. Kezys atsakinėjo 
savo argumentais, bet atvy
kusieji jų nesuprato ar neno
rėjo suprasti. Pokalbis darėsi 
vis piktesnis ir pagaliau ko
ne apsistumdyta prie alto
riaus paruošto mišių aukai. Į 
Mišias susirinkę skautų vado
vai ir tėvai, pamatę, kad kilęs 
sąmyšis gali prieiti iki mušty
nių, sudarė frontą kun. A. 
Kezį ginti. Tada atvykusieji 
pagrąsino, kad Jaunimo Cen

trui gali būti išdaužyti lan
gai, įvyko Kun. A. Kezys 
buvo tiek sujaudintas, kad 
Mišių metu nebegalėjo sakyti 
pamokslo.”

“Naujienų” redaktorius 
Martynas Gudelis, žinoma, 
sušilęs vėl gina tuos chuliga
nus, vadindamas juos “gerais 
katalikais,” ir smerkia Ramo
jų. Girdi: “Ramojus gali žiba
lą pilstyti į ugnį, bet naudos 
iš to nebus jokios” (“N.”, 
sausio 12 d.).

LIETUVOS STUDENTŲ 
DARBINGAS ĮNAŠAS 
Į GROŽĮ, Į LAIMŲ

Kalba Bernardas Šaknys, 
Lietuvos TSR nusipelnęs mo
kytojas, susižavėjęs Šiauliais 
ir jų K. Preikšo pedagoginio 
instituto studentais. Jo šilti, 
nuoširdūs žodžiai jaudina ir 
mus, gyvenančius toli nuo 
gimtojo krašto. Jis savo laiš
ką Vilniaus dienraščiui “Tie
sa” sausio 11 d. baigia:

“Išėjęs iš instituto, pasu
kau į Vilniaus gatvę, pėsčiųjų 
bulvarą. Daug išminties, gro
žio į jį įlieta. Pažįstamas 
sakė: “O pavasarį, gėlėms 
pražydus, kaip čia būna gra
žu!” Graži ši gatvė ir dabar, 
sušvelninanti žiemos šaltį, 
išblaškanti niūrią nuotaiką. 
Žvelgi į menininkų darbus ir 
nejauti vėjo rūsčio. Prisimi
niau Šiaulių miesto Vykdo
mojo komiteto pirmininko Vi
liaus Kazanavičiaus žodžius: 
“Be profesionalų dailininkų ir 
architektų mums rimtą para
mą suteikė K. Preikšo peda
goginio instituto studentai, 
nepagailėję jaunatviškos iš
monės, kuriant reklamą, įvai
rias kompozicijas."

Vadinasi, tęsiamos gražios 
tradicijos, kurios susikūrė 
nuo pirmųjų instituto gyveni
mo dienų. Kaip šia proga 
neprisiminti pirmųjų šios Al
ma Mater studentų pasiauko
jamo darbo, atstatant mies
tą. Tik per vienerius metus 
instituto auklėtiniai statybo
se atidirbo 24 tūkstančius 
valandų. Nyko griuvėsiai, ki
lo miestas. Pirmieji instituto 
komjaunuoliai po paskaitų 
vyko į kaimus, nešė liaudžiai 
partijos žodį, kovojo su klasi
niais priešais. Jie padėjo 
kurti kolūkius, šefavo juos, 
rūpinosi žemdirbių bibliote
komis. Visur, kur reikėdavo 
jaunų rankų, karštų širdžių, 
siųsdavo šio instituto auklėti
nius. Ir ne tik šio instituto, 
bet ir visų respublikos aukš
tųjų mokyklų studentų pa
siaukojamas darbas išgražino 
mūsų gimtinę. Ir nūnai kiek
vieną vasarą, rudenį mes 
sutinkame studentus svar
biausiose statybose, ūkių lau
kuose. Visuose darbo baruo
se, kur reikalingos jaunos 
rankos, ryžtas.

Prisiminiau studentų sva
jones apie miestą be tamsių 
užkaborių, be šiukšlių, be 
piktų žmonių veidų. Tikėjau 
jomis, nes šie jaunuoliai drą
siai įgyvendina svajones. Jie 
— kūrėjai, po metų kitų 
įsilies į mūsų tarpą. Tik 
teneužgęsta energija, ryžtas, 
komjaunuoliškas polėkis.”

NE TŲ
IEŠKO. . .

Kunigas Prunskis paleido 
per “Draugą,” “Keleivį” ir 
kitus tokio kalibro laikraščius 
prašymą, kad atsilieptų tie, 
kurie padėjo Lietuvoje žy
dams išsigelbėti iš hitlerinių 
nagų karo metu.

Mes manome, kad kunigui 
būtų didesnė garbė, jeigu 
prašytų atsiliepimo iš tų, 
kurie padėjo hitlerininkams 
žudyti ir kankinti žydus bei 
kitus dorus savo Tėvynės 
mylėtojus ir pabėgo. Tie, 
kurie padėjo žmonėms gelbė
tis iš hitlerininkų, saugiai sau 
gyvena, kaip ir gyveno, savo 
tėvynėje.

Didesnio ginklavimosi šalininkams vyriausybei ir Kongre
sui: “Daugiau lėšų reikia skirti ne mokykloms, kolegijoms, 
ligoninėms bei senų žmonių priežiūrai, bet štai kam, kad 
pasaulis mus gerbtų ir mūsų klausytų.”

Kam naudingas šis triukšmas?
Abu faktai gerai žinomi 

mūsų skaitytojams: tarptau
tinės visuomenės, ypač — 
socialistinių šalių — spaudi
mu iš fašistinės Čilės kalėji
mo buvo išvaduotas didelis 
savo šalies patriotas Luisas 
Karvalanas ir beveik tuo pat 
metu iš Tarybų Sąjungos 
buvo išprašytas taip vadina
mas disidentas Vladimiras 
Bukovskis.

Vakarų buržuazinė spauda 
sukėlė didelį triukšmą, jos 
puslapiuose pasipylė “atradi
mai” apie tai, kad Tarybų 
Sąjunga būk tai “išmainiusi” 
Bukovskį į Karvalaną — ir 
panašiai, ir taip toliau.

Kaip gerai žinoma, ši per
kama ir parduodama spauda 
nieko nedaro šiaip sau ar 
atsitiktinai. Taip buvo ir šį 
kartą: pigios sensacijos prie
dangoje mėginama užmas
kuoti tikruosius įvykio fak
tus, iškreipyti jų esmę.

Kaip paprastai tokiu atve
ju, lietuvių buržuazinių na
cionalistų spauda ištikimai 
perpasakojo klastotes ir pra
simanymus. Bet kaip buvo iš 
tikrųjų?

Po fašistinio perversmo Či
lėje buvo nužudyti, kalėji
muose kankinami pačiais ne- 
žmoniškiausiais būdais perse
kiojami tūkstančiai geriausių 
šio krašto žmonių. Tarp tų, į 
kuriuos nukrypo bukas fašis
tinės reakcijos kerštas, buvo 
ir vienas Čilės darbo žmonių 
vadų — Luisas Karvalanas. 
Jis buvo perdaug gerai žino
mas, kad reakcininkai būtų 
išdrisę su juo iš karto susido
roti: Čilės patriotas buvo 
uždarytas į kalėjimus, kurių 
baisumą ir nežmoniškas sąly
gas labai iškalbingai liudija 
daugelio tarptautinių komisi
jų ir organizacijų aktų bei 
protestų.

Luiso Karvalano gyvybei 
grėsp pastovus pavojus, ne
žmoniškos kalėjimo sąlygos 
palaužė jo sveikatą — tai 
buvo gerai žinoma plačiąjai 
pasaulio visuomenei. Dauge
lyje pasaulio valstybių vyko 
protesto mitingai, L. Karva
lano likimu ypač rūpinosi 
socialistinės šalys, ir, visų 
pirma Tarybų Sąjunga.

Kaip žinia, tarp kitų prie
monių, kurių ėmėsi Tarybų 
Sąjunga vaduojant iš fašisti
nio kalėjimo L. Karvalaną, 
buvo ir diplomatinės: tuo 
klausimu buvo palaikomi ry
šiai su Jungtinių Amerikos 
Valstijų, kitų kraštų oficia
liais atstovais, per juos sie
kiant išgelbėti Čilės tautos 
patriotą.

Kaip vystėsi įvykiai pasta
ruoju metu?

Tada, kai klausimas apie L. 
Karvalano paleidimą jau bu
vo praktiškai išspręstas, kai 
priartėjo lemiamas šio reika

lo etapas, buvo dirbtinai ir be 
jokio pagrindo iškeltas klau
simas apie “disidento” Vladi
miro Bukovskio deportaciją 
iš Tarybų Sąjungos.

Tarybinės vyriausybės at
sakymas buvo aiškus ir ne
dviprasmiškas: atsisakė 
svarstyti bet kokius politi
nius reikalavimus Tarybų Są
jungos adresu, pareikšdama, 
kad klausimas apie V. Bu
kovskio deportaciją spren
džiamas nepriklausomai ir 
atskirai nuo L. Karvalano 
likimo klausimo ir — tik 
Tarybų Sąjungos vidaus įsta
tymų pagrindu. Tačiau tary
binė vyriausybė, atsižvelgda
ma į tai, kad derybos su 
oficialiais JAV atstovais gale-1 
jo užsitęsti, o tolesnis buvi
mas kalėjime galėjo nepatai
somai pakenkti L. Karvalano 
sveikatai, paspartino V. Bu
kovskio išsiuntimą iš Tarybų 
Sąjungos.

Tai buvo padaryta remian
tis tarybiniais įstatymais, at
sižvelgiant į jo paties pagei
davimą, prisilaikant Helsin
kio susitarimų dvasios.

Tiems, kurie mėgsta šaukti 
apie žmogaus teisių “suvar
žymą,” “asmeninės laisvės” 
persekiojimą Tarybų Sąjun
goje, norime priminti, kad V. 
Bukovskis iš savo šalies, 
kurią jis šmeižė ir šmeižia, 
buvo išleistas su motina, 
seserimi, sergančiu giminai
čiu, kad jam buvo palikta 
tarybinė pilietybė.

Verta pažiūrėti ir į tai, ką 
samdoma Vakaru buržuazinė 
spauda, jos propogandos or
ganai bando padėti ant vienų 
svarstyklių su savo, šalies 
patriotu Luisu Karvalanu — 
V. Bukovskį.

Jis priklauso kitai — abso
liučiai priešingai — žmonių 
kategorijai: nemažą savo gy
venimo dalį šis žmogus (vie-. 

KAZYS INČIŪRA

aule merkias

Debesų laivynai grąžos —
Lingo,

Saulė merkias — viskas dingo —
Lingo, lingo.

Žvaigždės didelės ir mažos —
Lingo,

Žemėj ir dangui ruiminga—• 
Lingo, lingo.

Paukščių Kelio koks šviesumas! — 
Lingo.

Šiąnakt žiedlapiais vien sninga — 
Lingo, lingo.

Tartum pasakiškuos rūmuos
T a tyla ir tas ramumas, —

Lingo.
Tu... Šviesybės... Ko gi stinga? — 

Lingo, lingo.

nas iš labai mažyčio kiekio 
tokio tipo žmonių) paskyrė 
šmeižtų, pagaliau — nusikal
stamai, įstatymų baudžiamai 
veiklai, nukreiptai prieš savo 
šalį. Jis surado, aišku, dau
gybę gynėjų Vakaruose — 
juk Bukovskio veikla buvo 
nukreipta prieš Tarybų Są
jungą, prieš jos darbo žmo
nes, prieš jos įstatymus. 
Tokie, kaip Bukovskis, labai 
parankūs ir tiesiog nepakei
čiami tiems, kurie negali 
pakęsti Helsinkio susitarimų 
dvasios, to, kad tarptauti
niai įvykiai neišvengiamai te
ka geresnio tautų savitarpio 
supratimo vaga.

Taip, V. Bukovskis buvo 
tarybinio teismo nuteistas 
kalėti kalėjime, nuteistas ne 
dėl politinių pažiūru, bet dėl 
nusikaltimų savo šalies įsta
tymams. Beje, už panašius 
nusikaltimus jis atsidurtų už 
grotų ir daugelyje kapitalisti
nių šalių. Juk savo veiklos 
tikslu jis statė esančios vy
riausybės smurtinį pašalini
mą, turėjo atvirus teroristi
nius kėslus ir mėgino tuo 
tikslu įsigytą ginklą — prieš 
įstatymą, aišku. Kaip buvo 
tardymo organų nustatyta, 
V. Bukovskis labai aktyviai 
talkino svetimų valstybių 
agentams ir organizaci
joms . . .

Dabar jis Vakaruose, ta
čiau tęsia tą patį darbą: toliau 
šmeižia savo šalį, stengiasi 
jai pakenkti — dabar jau iš 
toli.

Mes, lietuviai, taip pat 
turime keletą panašių “did
vyrių” — bėglių iš savo 
Tėvynės, paprasčiausių kri
minalinių nusikaltėlių, leng
vos duonos iš lengvatikių ar 
Tarybų Lietuvos priešų ran
kų ieškotojų. Kaip žinia, jų 
duondaviams neilgai teko 
džiaugtis kudirkomis, sevru- 
kais, bražinskais — smulkus 
niekšelis ar eilinis nusikaltė
lis čia, Amerikoje, jokia rete
nybė ir netokią jau didelę 
paklausą turinti prekė. Be 
jokios abejonės: ne kitaip bus 
ir su V. Bukovskiu — to 
pavyzdžių irgi labai daug.

. . . Taip, vos žvilgstėjus į 
keletą pagrindinių šios istori
jos faktų, nebekyla jokių 
abejonių, kas naudingi, kieno 
sugalvoti prasimanymai, ne
turį jokio pagrindo: socializ
mo, tarptautinio įtempimo 
mažinimo (detentės) priešų.

Kaip ir kiekvieno prasima
nymo, nežiūrint, kiek plačiai 
jis būtų reklamuotas, šio 
amžius bus taip pat labai 
trumpas.

IŠ LAIŠKŲ
Brangi Ieva,

Duodu žinoti, kad smagiai 
leidžiu laiką Floridoje ir ma
nau pabūti čia apie mėnesį 
laiko.

Mes atvykome keturiese: 
Urbonienė, jos dukra ir žen
tas ir aš. Manome aplankyti 
daug vietų.

Bučiuoju,
Julia Šimkus
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Restauruotame senųjų universiteto rūmų kampelyje. 
Freskų autorius — dailininkas R. Gibavičius.

Atsinaujinęs, pagražėjęs ruošiasi sutikti savo 400 metų 
jubiliejų Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas.

M. Baranausko nuotrauka

Ką reiškia kaimo kultūrinis 
šefavimas Lietuvoje

Šiandien, džiaugdamiesi 
sparčiu mūsų respublikos 
pramonės ir žemės ūkio kili
mu, pagrįstai didžiuojamės ir 
kultūros įstaigų organizacijų 
bei reiškinių gausumu, išau
gusio saviveiklinio ir profesi
nio meno lygiu, įvairiaspal- 
višku ir intensyviu kultūriniu 
gyvenimu.

Šiuos žodžius patvirtina 
kiekvieną vakarą pilnos teat
rų ir koncertų salės, tai 
primena gausūs muziejų lan
kytojai, tai rodo skaitlingi 
saviveiklos ir profesinio me
no kolektyvai, tai byloja išau
gęs skaitytojų srautas biblio
tekose, tai rodo gausiai su
kurti ir kuriami meno kūri
niai ir kultūros vertybės. Ir 
kad šios kultūros vertybės ir 
reiškiniai taptų dar plačiau 
prieinamais ir suprantamais 
darbo žmonėms, ypač kaimo, 
praėjusio penkmečio pradžio
je atsirado nauja kultūros 
darbuotojų ir respublikos 
žemdirbių bendravimo for
ma, gavusi kaimo kultūrinio 
šefavimo pavadinimą.

Jiems nesuprantamas
Galima drąsiai teigti, kad 

šis mūsų kultūrinio gyvenimo 
reiškinys nežinomas ir, reikia 
manyti, nesuprantamas kapi
talistinių šalių kultūros ir 
meno darbuotojams.

O suprasti, ką reiškia kai
mo kultūrinis šefavimas, rei
kia taip: teatrai, koncertinės 
organizacijos, rašytojai, 
kompozitoriai, dailininkai ir 
kiti meno veikėjai bei kūrybi
nės inteligentijos atstovai pa
sklinda po visos respublikos 
kolūkius, kaimus bei miestus, 
ir koncertuoja, rodo spektak
lius, ruošia paveikslų paro
das, kolūkiuose padeda suor
ganizuoti ir konsultuoja meno 
saviveiklos kolektyvus, apta
ria knygas, kaip reikia su
prasti kultūros ir meno reiš
kinius.

Visa tai atliekama iš esmės, 
nemokamai, vadovaujantis 
kilniu tikslu — pasiekti, kad 
visa, kas sukurta žmogaus 
rankų ir proto, taptų visiems 
prieinama ir suprantama, 
kad kiltų mūsų visuomenės 
kultūros lygis.

Štai pavyzdys
Pavyzdžiui, geras kaimo 

kultūrinio šefavimo tradicijas 
turi Valstybinis akademinis 
nusipelnęs dainų ir šokių 
liaudies ansamblis “Lietuva.” 
Su naujomis programomis 
“Per tėviškėlę” ir “Klonių 
aidai,” skirtomis žemdir
biams ir pritaikytoms nedide
lėms rajonų bei kolūkių kul
tūros namų scenoms, nuo 
1974 m. liepos mėn. iki 1975 
m. liepos mėn. surengė 127 
koncertus, kuriuos žiūrėjo 
apie 50,000 žiūrovų.

Reikšmingą ir įvairiapusiš
ką kultūrinį mūsų Tėviškės 

kaime atlieka valstybinė fil
harmonija. Šešiuose respu
blikos kolūkiuose — Prienų 
rajono Kunigiškių, Radviliš
kio rajono “Draugo,” Pakruo
jo rajono “Pavasario,” Rasei
nių rajono “Tarybinio arto
jo,” Pasvalio rajono “Pušalo
to,” Kapsuko rajono “Pavasa
rio,” Valstybinė filharmonija 
įsteigė visuomeninius savo 
filialus, kur reguliariai kartą 
per mėnesį rengiami įvairaus 
žanro koncertai. Kad geriau 
kaimo žiūrovai suprastų mu
ziką — programas komentuo
ja atlikėjai arba lektoriai 
muzikologai.

Nuo 1974 m. liepos mėn. iki 
1975 m. liepos mėn. Valstybi
nė filharmonija kaimo vieto
vėse surengė 1028 koncertus, 
kurių klausėsi apie 270 tūks
tančių kaimo gyventojų.

Gerai šefuoja kaimą Vil
niaus Valstybinis dramos 
teatras, Klaipėdos dramos 
teatras, Lietuvos kino studi
ja, Valstybinis akademinis 
operos ir baleto teatras, res
publikos muziejai, dailininkų 
sąjunga ir daugelis kitų čia 
neišvardintų kultūros organi
zacijų bei darbuotojų.

1975 metais vyko Respu
blikinė Dainų šventė. Kiek
vienam rajonui buvo patvir
tinta choreografijos, dramos, 
dailės specialistai — vadina
mi šefai konsultantai. Jie 
padėjo rajonų meno saviveik
los kolektyvams pasiruošti 
Respublikinei dainų šventei, 
kurioje ne vienam ir iš jūsų 
teko dalyvauti.

Beje, į respublikos rajonus 
ir kolūkius tuomet buvo išvy
kę apie 300 kultūros ir meno 
darbuotojų.

Pastovus reiškinys
Kaimo kultūrinis šefavimas 

— ne epizodinis, ne vienkar
tinis reiškinys.

Daugelis kultūros organi
zacijų ir kolūkių yra sudarę 
tam tikras sutartis, kuriose 
aptarta, kada ir kokius kon
certus spektaklius ir kitus 
renginius surengs kolūkyje 
kultūros darbuotojai, kada ir 
į kokius spektaklius kolūkie
čiai atvyks į miestus ir 1.1.

Jau dabar respublikos kul
tūros darbuotojai paruošė šio 
kilnaus darbo planą visam 
dešimtajam penkmečiui. Tad 
skambi daina, smagus šokis, 
aktoriaus žodis, muzika ir 
ateityje pasieks ir toliausią 
mūsų Tėviškės kolūkį, kai
mą, padės formuoti mūsų 
žemdirbių meninį skonį, tur
tins žmogaus vidinį pasaulį.

St. Grimalauskas

Šiaurrytinėje Brazilijos da
lyje tūkstančiai žmonių krito 
nuo nežinomos ligos, vadina
mos “Chagas.” Ja serga apie 
8 milijonai Lotynąi Amerikos 
žmonių.

TARYBŲ LIETUVOJE
NAUJIEJI METAI 
NAUJOJOJE 
GYVENVIETĖJE

Gražiais pasiekimais visuo
se gamybos baruose sutiko 
Naujuosius metus Radviliš
kio rajono Darbo Raudono
sios Vėliavos ordino “Drau
go” kolūkis. Čia iš kiekvieno 
hektaro praėjusį rudenį gau
ta daugiau kaip po 49 centne
rius grūdų, primelžta daug 
pieno, išauginta gyvulių. Bet 
ypač įsimintini praėję metai 
ūkiui tuo, kad buvo baigtas 
visų kolūkiečių perkėlimas iš 
vienkiemių į gyvenvietes.

Centrinėje kolūkio gyven
vietėje Alksnupiuose dabar 
gyvena 114 kolūkiečių šeimų. 
Jų patogumui — 80 vietų 
valgykla, 100 vietų vaikų 
lopšelis-darželis, pirtis-skal- 
bykla, medicinos punktas, 
aštuonmetė mokykla su uni
versalia sale kultūros ir spor
to renginiams. Gyvenvietės 
pagrindinės gatvės asfaltuo
tos, nutiesta daugiau kaip 
keturi kilometrai vandentie
kio ir kanalizacijos tinklų. 
Baigiamas statyti adminis
tracinis pastatas, kuriame 
įsikurs kolūkio valdyba, kitos 
įstaigos.

“Draugo” kolūkis — dvide
šimt antrasis ūkis Lietuvoje, 
neturintis vienkiemių.

Darbininkų poilsiui
J. Vito kailių fabrike Vil

niuje praeitų metų pabaigoje 
atiduotas naudoti naujas kor
pusas. Čia įrengta didelė 
iškilmių salė, erdvi valgykla, 
bufetas.

Darbininkų poilsio ir bui
ties sąlygų gerinimui šioje, 
kaip ir kitose Tarybų Lietu
vos įmonėse, skiriama daug 
dėmesio. Kiekvieną penkta
dienį, baigę darbą, keliasde
šimt gamybininkų vyksta į 
įmonės poilsio bazę. Ji įsikū
rusi prie gražaus Glūkio eže
ro Dzūkijoje. Poilsiautojų pa
slaugoms — patogūs name
liai, valtys, žiemos sportinis 
inventorius.

Daugiau kaip 300 žmonių 
su įmonės kelialapiais kasmet 
atostogauja Baltijos pajūry
je.

Pasirūpinta ir darbininkų 
vaikais. Visi mažyliai gali 
lankyti lopšelius ir darželius. 
Naujoms ikimokyklinėms 
vaikų įstaigoms statyti kas
met skiriama 20 tūkstančių 
rublių. O iš viso pernai 
darbininkų gydymui, poilsiui 
ir butų statybai panaudota 
beveik ketvirtis milijono ru
blių.

Mokosi žemdirbiai
Apie 30 Joniškio rajono 

Linkaičių kolūkio žemdirbių 
šiemet mokosi neakivaizdinė
je vidurinėje mokykloje. Jų 
tarpe — nemaža vyresniojo 
amžiaus žmonių. Mokytis pa
traukia ištisos šeimos. Antai

Stojo rikiuotėn didžiausias Lietuvoje Šilutės valstybinis kiaulių auginirho kompleksas, 
kuriame per metus bus nupenima 24 tūkstančiai bekonų. B. Aleknavičiaus nuotr.

LAISVĖ

jau kelinti metai mokyklą 
lanko traktorininkai Genovai
tė ir Rimantas Motiejuičiai. O 
į pamokas aštuonmetėje mo
kykloje eina du jų vaikai. 
Septyni linkaitiškiai šiuo me
tu neakivaizdžiai studijuoja 
aukštosiose ir specialiosiose 
vidurinėse mokyklose, nepa
mirštos ir politinio bei masi
nio mokymo formos. 1

Dirbantiems moksleiviams 
ir studentams sudarytos pa
lankios sąlygos mokytis, jie 
skatinami moraliai ir mate
rialiai.

Knygų konvejeris
Keturis kartus padidėjo 

Kauno K. Požėlos spaustuvės 
knygryšyklos cecho galingu
mas, stojus rikiuotėn knygų 
blokų apdorojimo ir įrišimo 
automatinei linijai, kurią at
siuntė VFR firma “Kolbus”. 
Per pamainą ji gali patiekti 
10 tūkstančių knygų kietais 
viršeliais, pakeisdama dauge
lio barų rankų darbą. Spaus
tuvė dabar galės greičiau 
patiekti leidinius, spausdina
mus dideliais tiražais, visų 
pirma — “Lietuviškąją tary
binę enciklopediją.”

Nauja technika apruipinta 
ir kita Kauno poligrafijos 
įmonė — “Giedros” ofsetinės 
spaudos ir popieriaus gami
nių fabrike paleista naši čeko
slovakiška dvispalvė ofseto 
mašina ir montuojama ant
roji. Abi jos per metus duos 
šešis milijonus spalvos at
spaudų.

Žymaus kalbininko sukaktis
Tarybų Lietuvos kalbinin

kai pirmosiomis sausio mėne
sio dienomis pasveikino Vil
niaus Valstybinio universite
to Lietuvių kalbos katedros 
vedėją profesorių Zigmą Zin
kevičių jo gimimo 50-ųjų 
metinių ir respublikos nusi
pelniusio mokslo veikėjo gar
bės vardo suteikimo proga.

Prof. Z. Zinkevičius nuo 
1950 metų dėsto universitete 
lietuvių kalbos istorinę gra
matiką ir dialektologiją. Jis 
parengė K. Būgos “Rinkti
nius raštus”, išleido knygų ir 
paskelbė mokslinių straips
nių respublikinėje, šalies ir 
užsienio spaudoje. Daktaro 
disertacijoje “Lietuvių dia
lektologija” išnagrinėjo lietu
vių kalbos tarmių fonetiką ir 
morfologiją, pateikė 75 dia- 
lektologinius žemėlapius. Už 
šią monografiją mokslininkui 
paskirta Respublikinė premi
ja. Z. Zinkevičiaus palaiko 
glaudžius ryšius su žymiau
siais pasaulio baltistais, jį 
visuomet geru žodžiu mini 
Vilniaus universitete rengia
mų užsieniečiams lituanisti
nių kursų klausytojai.

Nauji lietuviški filmai
Neseniai sukurta nauja 

Lietuvos kino studijos juosta 

“Sodybų tuštėjimo metas” 
bus rodoma visų tarybinių 
respublikų kino teatruose. 
Sis dviejų serijų spalvotas 
vaidybinis filmas — tai to 
paties pavadinimo Lenino 
premijos laureato Jono Avy
žiaus romano akranizacija. 
Scenarijų sukūrė rašytojas 
R. Granauskas, režisierius 
statytojas A. Grikevičius. 
Pagrindinius vaidmenis atli
ko žinomi respublikos teatrų 
aktoriai.

Vilniuje taip pat įvyko kito 
lietuviško kino filmo “Virto 
ąžuolai” premjera. Pagal ra
šytojo Juozo Baltušio tokio 
pat pavadinimo novelę šią 
kino juostą pastatė jaunas 
režisierius G. Lukšas.

V. Petkevičienė

Įvairumai
• Penki airiai ruošiasi per

plaukti Atlanto vandenyną 11 
metrų ąžuoline valtimi, ap
siūta jaučio oda. Norima pa
kartoti kelionę, kurią prieš 
tūkstantį tris šimtus meti) 
atliko “šventas” Brendanas, 
lydimas keleto vienuolių. 
Taip tikimasi įrodyti, kad 
Brendanas Ameriką atrado 
devyniais šimtais metų anks
čiau už Kolumbą.

• Sunday Times paklausė 
Liverpulio moksleivius, kas 
toks buvo Šekspyras. “Neži
nau,” — atsakė vienas. “Jis 
statė filmus,” — tarė antras. 
“Aš manau, kad jis parašė 
“Gulbių ežerą” — apie mirš
tančias gulbes, nes jis buvo 
žymus dramaturgas,” — pa
reiškė trečias.

• Rostovo gyventojas, R. 
Novochatskis ant kairės ran
kos nešioja laikrodžio kontū
ro atspaudą, kuris mena apie 
nepaprastą atsitikimą. Kita
dos rostovietis dirbo Kauka
zo meteorologijos stotyje. 
Kartą jis grįžo į ten iš 
Kislovodsko motociklu. Kely
je užklupo perkūnija. Prieš 
akis stipriai blykstelėjo, ir 
Novochatskis buvo išmestas 
iš sėdynės, neteko sąmonės ir 
liko kontūzytas. Žaibo “auto
grafas” ant rankos liko visam 
amžiui.

• Buenos Aireso pakraštyje 
Argentinos policija aptiko ne
paprastą “mokymo įstaigą” 
būsimiems plėšikams ir ki
šenvagiams. “Mokykloje” 
rasta nemažai vaizdumo prie
monių: lagaminų ir rankinu
kų pavyzdžių, visokiausių už
raktų ir visrakčių jiems, de
talūs universalinių parduotu
vių ir bankų planai. Aptiktas 
ir natūralaus dydžio maneke
nas, madingu kostiufnu ap
vilktas. Kišenėje laikyta pini
ginė su pinigais. Per pamo
kas “mokiniai” privalėdavo 
greit surasti piniginę ir be 
triukšmo ją išimti. Padarius 
klaidą, tablo užsidegdavo 
raudona šviesa.

Įspūdingas Lietuvos TSR Žurnalistų
sąjungos suvažiavimas

Lietuvos TSR Žurnalistų sąjungos V suvažiavime vaizdas 
salėje. Ch. Levino nuotr.

Vilniuje Meno darbuotojų 
rūmuose sausio 12 d. įvyko 
Lietuvos TSR Žurnalistų są
jungos V suvažiavimas. Į jį 
susirinko beveik pustrečio 
šimto delegatų, atstovaujan
čių tūkstančiui respublikos 
Žurnalistų sąjungos narių, 
taip pat respublikinių laikraš
čių ir žurnalų, miestų, rajonų 
ir įmonių laikraščių redakto
riai, televizijos, radijo, tele
gramų agentūros ELTA ir 
leidyklų darbuotojai, centri
nių leidinių korespondentai, 
kūrybinių sąjungų atstovai.

Suvažiavimą pradėjo ir 
ataskaitinį pranešimą padarė 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas Alber 
tas Laurinčiukas.

Diskusijose kalbėjo Žurna 
listų sąjungos “Vilrpjos" kū
rybinio susivienijimo pirmi
ninkas, Uteno" rajono i.iik- 
raščio “Lenino ..ulių” redak
torius S. Račas, laikraščio 
“Sovetskaja Litva” redakto
rius V. Jemelianovas, Kauno 
Radijo gamyklos laikraščio 
“Banga” redaktorė J. Ra

APIE EUROPĄ ŠIANDIEN
• Šveicarijoje — šalyje, kurioje gyvena šeši milijonai žmo

nių — veikia 570 bankų ir bankų fipo finansinių kompanijų. 
Tokių {staigų ,,tankis" čia maždaug penkiskart didesnis, ne
gu JAV.

9 1974 m., kurie buvo laikomi „blogais", 9 iš 15 pagrin
dinių Prancūzijos firmų pelnai palyginti su 19’3 m. padidėjo 
40—156 procentais.

$ Nors maždaug 4 milijonai namų Angį joje neatitinka 
elementariausių sanitarijos normų, 250 tūkstan ių statybininkų 
negali rasti darbo.

O 450-ties metų jubiliejų atšventė seniausias Švedijoje Stok
holmo Karališkojo operos teatro orkestras.
• Mokėjimų balanso deficitas, susidaręs dėl Anglijos ka

riuomenės ir aviacijos junginių išlaikymo VFR (VFR teritori
joje — 65 tūkstančiai Anglijos kareivių ir karininkų), padidės 
beveik iki 600 milijonų svarų sterlingų ateinančiais meteis. Jis 
padidės dar labiau, jeigu ir toliau kris svaro sterlingų kursas.
0 Vien tik per pastaroj dešimtmetį kelių katastrofose 

VFR žuvo 170 tūkstančių ir sužeista beveik 5 milijonai žmo
nių.
• Iš 3 milijonų Italijos sostinės Romos gyventojų daugiau 

kaip 600 tūkstančių prisiglaudę miesto apylinkėse esančiuo
se barakuose. Ten nėra nei vandens, nei elektros nei kana
lizacijos. Daugiau kaip 250 tūkstančių Romos gyventojų ne
turi darbo, tame skaičiuje 100 tūkstančių jaunų žmonių. Mies
to skola pasiekė astronominį skaičių — 4 300 milijardų lirų. .. 
(1000 lirų — 0,87 rublio).

$ Šimto savaičių prireikė 51 metų Anglijos braižytojui 
Džoniui Chafeuėjui kelionei aplink 2emės rutulį. Dviračiu jis 
nuvažiavo 80 tūkstančių kilometrų.

£ Nuo 1974 iki 1975 metų apiplėšimų skaičius Prancūzi
jos sostinėje Paryžiuje padidėjo nuo 33 000 iki 37 000, auto
mobilių pavogimų — nuo 16^000 iki 18 000, užpuolimų gat
vėse ir apiplėšimų, panaudojant jėgą — nuo 5 000 iki 6 000.

S Šiemet Portugalijoje gautas \yieČių derlius 350 tūkstan
čių tonų viršija pastarųjų metų vidutinį derlių. Tai leis šaliai 
vien tik iš grūdų importo sutaupyti inilijardą eskudų.
• Prieš 20 metų Anglija pagamindavo 30 procentų pra

monės prekių, pateikiamų į pasaulinę rinką, šiuo metu jos 
dalis sumažėjo iki 8 procentų. \
• į VFR aštuntojo šaukimo parlamentą (bundesfagą) iš

rinkta 496 deputatai. Socialdemokratai turi 214, laisvieji de
mokratai — 39, KDS — 190 ir SKS — 93 mandatus. Valdan
čioji koalicija turi 10 mandatų daugumą (253 prieš 243).

Daugelyje Europos šalių svarstomas naujos transeuropi- 
nės autostrados šiaurė—Pietūs statybos projektas, kurį patei
kė Lenkija ir Vengrija, ši trasa turėtų eiti iš Gdansko per 
Varšuvą ir Krokuvą į Čekoslovakiją. Čia ji išsiskirs į du spin
dulius — vienas per Vengriją, Rumuniją ir Bulgariją pasieks 
Graikiją ir Turkiją, antras eis į Jugoslaviją ir Italiją. Auto
stradą šiaurė—Pietūs numatoma Austrijoje sujungti su Vaka
rų Europos magistralių tinklu.

f) Ispanijoje iš 13 milijonų darbingų žmonių daugiau kaip 
1 milijonas neturi darbo.

d Palyginti su 1971 metais svaras sterlingų Anglijoje nu
vertintas 45 p/ocenfais.

$$ 53-ejų metų Patrikas Hileris 1976 m. gruodžiu 3 d. tapo 
šeštuoju Airijos prezidentu. Jo kandidatūra buvo vienintelė, 
kai baigėsi kandidatų į prezidento postą kėlimo linas, šis 
postas liko laisvas spalio mėnesį, netikėtai < ' statydinus 
K. O'Doligui.

3 CIAS PUSLAPIS

kauskienė, Valstybinio leidy
klų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komiteto 
pirmininkas J. Nekrošius, 
Žurnalistų sąjungos Klaipė
dos skyriaus pirmininkas, 
“Tarybinės Klaipėdos” laik
raščio redaktoriaus pavaduo
tojas J. Garadauskas, Žurna
listų sąjungos Ekonomistų 
sekcijos pirmininkas, “Liau
dies ūkio” žurnalo vyriausia
sis redaktorius A. gkripka, 
Valstybinio televizijos ir ra
dijo komiteto pirmininko pa
vaduotojas J. Mitalas, Vil
niaus Valstybinio V. Kapsuko 
universiteto Žurnalistikos 
katedros vedėjas V. Žeiman- 
tas, “Komjaunimo tiesos” lai
kraščio redaktorius V. Cha- 
dzevičius, Žurnalistų sąjun
gos Fotožurnalistų ir spaudos 
dailininkų sekcijos pirminin
kas M. Baranauskas, “Komu
nisto” žurnalo vyriausiasis 
redaktorius G. Zimanas.

Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją ir išrinko sąjungos 
valdybą ir revizijos komisiją, 
delegatus į TSRS Žurnalistų 
sąjungos IV suvažiavimą.
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Aurelija Ragauskaitė — 
ji savo pastatymais 
Šiauliuose nustebino 
Lietuvos teatrų lankytojus

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Gabios moterys, be kurių 
neapsieina teatrai Lietuvoje

Lietuvoje gyvenu pastoviai 
nuo 1972 m. rudens, visą 
laikų gyvai seku kultūrinį 
gyvenimų, pastoviai lankau 
teatrus. Daug kartų gėrėjau
si Lietuvos teatrų pastaty
mais ir ne tik Vilniaus, Kau
no, bet ir kitų teatrų, kaip 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevė
žio.

Kas atkreipė mano dėmesį 
buvo tai, kad visoje eilėje 
teatrų be talentingų aktorių
— moterų, randame ne vie- 
nų-dvi, bet visų eilę moterų
— vyriausiųjų režisierių, de
koratorių, meno vadovių.

Vilniaus operos-baleto aka
deminis teatras džiaugiasi, 
kai jam talkininkauja režisie
rė VI. Mikštaitė, pernai pa
stačiusi Barkausko “Legendų 
apie meilę.“ Vilniaus drama 
turi Bučienę, Jaunimo teat
ras — Tamulevičiūtę, o pats 
“moteriškiausias teatras“ da
bar, tai — Šiaulių miesto. Čia 
kelerius metus vyr. režisiere 
dirbo N. Ogaj (dabar ji 
Vilniaus rusų dramoje), gi 
nuo 1973 m. į Šiaulius persi
kėlė Aurelija Ragauskaitė, 
jau anksčiau pasižymėjusi 
teatruose.

Kai 1975 m. vasarų-rudenį 
Kauno ir po to Vilniaus 
teatrų lankytojai pas save 
pamatė Šiaulių dramos teat
ro Ragauskaitės pastatymus, 
ypatingai Putino “Valdovų“ ir 
pagal B. Sruogų “Pajūrio 
kurortų,“ tai ir nutarė: štai 
kų reiškia toji moteris Ra
gauskaitė, štai kų ji padarė 
su šiauliškiu kolektyvu, kurių 
teatras kurį laikų net buvo 
laikomas smukusiu ... Iš 
tikrųjų, ir publika, ir kritika 
pripažino, kad Aurelija Ra
gauskaitė — tai talentas teat
ro srity, jos pastatymai — 
neeiliniai, išradingi, kūrybin
gi. Atsirado ir nuomonių: na, 
dabar Šiauliai bus “subyti- 
nę,“ nugalėję net žinomųjį 
Panevėžio Miltinio teatrų, 
kuris išties labai vyriškas, 
kur moterų režisūroje nie
kuomet nepastebėsi.
ABI RAGAUSKAITĖS, ABI 

TEATRO “VILKĖS”
Šiaulėnuose, netoli Radvi

liškio gimė dvi seserys Ra
gauskaitės ir abiejų gyveni
mo keliai jas nuvedė į teatro 
glėbį. Vyresnioji, Aldona, 
yra buvusi soliste (sopranu) 
operoje ir muzikiniame teat
re Kaune, porų metų jaunes
nė Aurelija yra buvusi aktore 
ir abi — teatro režisierės, abi 

Didžiausios dailės fondo sistemos įmonės Lietuvoje — 
Vilniaus “Dailės” kombinato dailininkai ir meistrai gamina 
suvenyrus, vitražus, dekoratyvinės taikomosios dailės ir 
meno dirbi*'5 kurie turi gerų paklausų visoje šalyje.

Dailės“ kombinato produkcija ne kartų buvo aukštai 
įvertinta TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodoje, taip pat 
tarptautinėse parodose.

Nuotraukoje- keramikos dirbiniai eksponuojami parodoje, 
skirtoje “Dailės“ kombinato 30-mečiui. V. Gulevičiaus nuotr.

daug dirbo, lavinosi Maskvo
je, abi perėjo eilę meno 
įstaigų, o dabar Aldonos lau
kia pastatymai Kauno muzi
kiniame teatre, o Aurelija 
įsitvirtinusi Šiaulių dramoje. 
Dar neseniai Aurelijai teko 
daug garbės, nes jos pastaty
mai Šiauliuose, ypač ryšium 
su 30 m. Pergalės sukakti
mis, buvo atžymėti visasų- 
junginėmis premijomis.

Šiaulių teatras 1975 m. 
atvyko su savo pastatymais į 
Kaunu. Ten atsilankęs nega
lėjau atsispirti pagundai — 
pasikalbėti su Aurelija, gali
ma tarti, dabartine Lietuvos 
teatrų “karaliene.“

Jau iš seniau buvau girdė
jęs, kad “Valdovas” buvo 
sudominęs žiūrovus. Ir pats 
1973 m. lankiausi Šiauliuose, 
mačiau ten vienų pastatymų 
(dar prieš atvykstant dirbti 
Ragauskaitei) ir ... visai 
nesižavėjau. Buvo ir nuomo
nių, kad Šiaulių dramos teat
ras — silpnokas. Todėl buvo 
įdomu, kų gi čia pasakys 
dabartinė jų vadovė.

Šiaulių teatras — tai 
tipiškas kolektyvas . . .

Aurelija Ragauskaitė su 
manimi kalbėjosi jaukiame 
jos artimųjų bute Donelaičio 
gatvėje. Kai užsiminiau apie 
šiauliečių teatro geresnes ar 
blogesnes puses, ji štai kų 
pažymėjo:

— Argi vis reikia laukti 
pakilimo? Teatro kolektyvuo
se visų turi būti bangavimas. 
Juk atmenat Tvirbuto, Juk
nevičiaus pastatymus? O 
Šiaulių teatras ne kartų yra 
skambėjęs, pvz. jei prisimin
tume kai kuriuos Ogai pasta
tymus. O šiaip tai kolekty
vais, išsiilgęs darbo ir jis 
laimingas, kai gali vykdyti 
kūrybinius uždavinius.

Suprantu, kad einant dirbti 
į teatrų, reikia turėti savo 
credo, savo koncepcijų. O 
toks lozungas pas mus jau 
yra atsiradęs. Tiesa, kai ku
rie režisieriai tiki “žvaigž
džių” jėga, bet aš žiūriu į 
teatro menų, kaip kolektyvo 
menų. O Šiaulių teatras, tai, 
tikėkit manim, yra normalus 
kolektyvas ir jis tipiškas. 
Viskų lemia kolektyvo kūry
binis pajėgumas, potencialas. 
O Šiaulių teatre radau eilę 
gabių, įdomių aktorių, kaip iš 
vyresniųjų — liaudies artistų 
S. Paskų, V. Venckutę, A. 
Petkevičių, iš jaunųjų — 
ypač Pr. Piaulokų, N. Jasins- 
kų (baigusį lituanistikos 
mokslus), visų eilę moterų.

A. Ragauskaitė buvo pa
kviesta į Šiaulių teatrų 1974 
m. pradžioje ir jos pats 
pirmasis darbas ten buvo 
klasikinis Putino veikalas

Aurelija Ragauskaitė

“Valdovas,“ pagal dramų 
“Valdovo sūnūs,” kuris dar 
1932 m. buvo pastatytas tuo
se pačiuose Šiauliuose J. 
Stanulio su L. Truikio deko
racijomis. Dabar Ragauskai
tė paaiškino, kodėl ji pradėjo 
nuo Putino “Valdovo.“

Klasika jai pelnė vieną 
premiją po kitos

— O gi, kai mane pakvietė 
į Šiaulius, tai iš karto pasiūlė 
pastatyti lietuvių klasikų vei
kalų. Pasirinkau Putinų, kiek 
bijojau, nes anksčiau klasikai 
nebuvo man sėkmingi. Bet 
dabar štai publika susidomė
jo, atrodo, jai labai patiko. 
Na, 1975 m. pavasarį veika
las, kaip vienas geriausių 
spektaklių Tarybų Sąjungos 
scenose, gavo ir visasųjungi- 
nę premijų. (Beje, kitas jos 
pastatymas “Kaip žydėjimas 
vyšnios,” apie poetę Sal. 
Nėrį, tais metais buvo premi
juotas Lietuvos teatrų festi
valy, kuris įvyko Klaipėdo
je). Na, kiek vėliau, irgi 1975 
m., visasąjunginiame kon
kurse vienų pirmųjų vietų 
laimėjo “‘Pajūrio kurortas.“ 
Kaip tik su tuo pastatymu 
Šiauliai pasirodė Pabaltijo 
teatrų festivalyje 1975 m. 
rudenį Rygoje.

Tuo metu dar nežinojau, 
kad rudeniui artėjant šiaulie
čiai Vilniuje parodys net 11 
“Valdovo’ ’ spektaklių, kad 
tūkstančiai vilniečių kovos 
dėl bilietų, kad ir aš pats 
skubėsiu net du kartus gėrė
tis pastatymu, žavėtis Piau- 
loko vaidyba pagrindinėje ro
lėje.

O po to sekė lengvas, 
liaudiškas italų spektaklis 
Tuo laiku ivaune būdamas 

nuskubėjau į dramos teatrų
— jame šiauliečiai rodė italų 
Carlo Goldoni komedijų “Ki
virčai Kjodžioje,“ o režisavo
— Ragauskaitė. Pats Goldo
ni, 18 amž. rašytojas, apie tų 
veikalų rašė: “1972 metais 
parašiau venecijietiškų pjesę 
“Kivirčai Kjodžoje.“ Tai pa
prasta ir liaudiška komedi
ja . . .’’ Iš tikrųjų, tai maloni, 
žaisminga komedija. O kodėl 
jų pastatė Ragauskaitė?

— Na, reikėjo atokvėpio 
po “Valdovo,“ norėjosi kažin 
ko lengvesnio, žaisminges- 
nio. Aš žaviuos Mirandeliu ir 
kitais. O žvejai juk žavingi 
koloritu, liaudies motyvais. 
Juk įdomu, net su šypsena, 
žiūrime, kaip šiauliečiai sce
noje įsivaizdavo Italiją. Svei
kinu Aurelijų, nes tie “Kivir
čai“ tikrai žaismingi, malonūs 
akiai ir ausiai, tai gražus 
teatro laimėjimas, nors, aiš
ku, ne tokio masto, kaip 
Putino ar Sruogos veikalų 
.inscenizavimas. Dėl Sruogos 

“Pajūrio kurorto” — tai su
krečiantis spektaklis, nes vi
sas veiksmas vyksta nacių 
Štuthofo koncentracijos sto
vykloje; kur kalėjo ir pats 
Sruoga. Gera vaidyba, bet 
svarbiausia — tai pastaty
mas, kaip sakyta, jau pelnęs 
ir premijų.

Ketvirtis amžiaus 
paskirtas — teatrui. . .

Ragauskaitė, toji mergina 
iš Šiaulėnų, dar vid. mokyk
loje suprato, kad teatras bus 
jos ateitis. Tiesa, ji, kaip 
provizoriaus padėjėja, dirbo 
vaistinėje trejus metus. 1945 
m. ji stojo į Kauno dramos 
teatro studijų, kur dėstė 
žinomieji aktoriai Sutkus, 
Kubertavičius, Petraitis, Fe- 
dotas-Sipavičius, Dineika, o 
drauge mokėsi dabartinis 
vyr. režisierius Vilniuje H. 
Vancevičius, Kauno dramos 
aktorius L. Zelčius. Tų studi
jų ji baigė 1947 m. Su eile 
kitų menininkų Ragauskaitė 
išvyko į Maskvų, į Lunačiars- 
kio teatrinio meno instituą, 
ten mokėsi nuo 1947 m. ir jį 
baigė 1952 m. Grįžusi į Kau
ną, Aurelija buvo pakviesta 
aktore į muzikinį teatrą. Čia 
išdirbo penkerius metus, ligi 
1957 m.

Jauna menininkė — darbš
tumo pavyzdys. Ji panoro 
gilintis režisūroje ir 1957 m. 
išvyko antrą kartą į institutą, 
vadinamą Gitis, kur dirbo 
režisūroje, 1962 m. apgynė 
diplomą režisūroje.

Toliau sekė vis nauji žings
niai ir vis jie daugiau ar 
mažiau siejosi su teatru. Nuo 
1959 m. Ragauskaitė dėstė 
Lietuvos TSR konservatori
joje, 1962-63 m. Kultūros 
ministerijoje — meno reikalų 
valdybos viršininko pavaduo
toja, 1963/65 m. — Radijo ir 
televizijos komiteto, rusų 
teatro režisierė, 1965-69 m. 
vyr. režisierė Jaunimo teatre 
Vilniuje, jau anuomet atkrei
pusi dėmesį “Romeo ir Juli
jos“ pastatymu (1966 m.). 
Nuo 1974 m. pradžios prasi
dėjo Aurelijos Ragauskaitės 
nepaprastai vaisingas darbas 
Šiaulių teatre.

O koks sekantis Aurelijos 
pastatymas, po tų keturių 
deimančiukų?

Tai Vladimiro Majakovskio 
(1893-1930) drama “Misterija 
buffo,’ ’ labai sunkus veika
las, nes biblinio tvano fone 
čia vaizduojama 1917 m. re
voliucija Rusijoje.

Taigi, mūsų moterys Lietu
voje pasižymi ne tik medici
noje, pedagogikoje, kitose 
srityse, bet, kaip matome, ir 
teatre. O Aurelija čia ypatin
gai išsiskiria. Dėl to mums 
belieka tik džiaugtis, jai lin
kėti naujų laimėjimų.

Dideli atstatymo darbai Pažaislyje
J. KUCKAILIS

Pažaislio architektūrinis 
ansamblis — vienas žymiau
siu barokinės architektūros 
kūrinių Lietuvoje. Dar jis 
vadinamas — baroku grynuo
liu, kadangi kitų stilių čia 
kaip ir nebuvo. Ansamblis 
pastatytas 1664-1712 m. Ne
muno dešiniajame krante, 
ant kalvos, kurią dabar iš 
dviejų pusių skalauja Kauno 
marių vandenys. Jo statybų 
finansavo Lietuvos kancleris 
Kritupas Pacas ir šios patal
pos buvo skirtos kamaldulių 
eremitų (atsiskyrėlių) ordi
nui. Statyboms vadovavo ita
lų architektai, puošnius an
samblio, lipdinius sukūrė 
Lombardijos gipsatūrininkai, 
nuostabiomis freskomis pa
puošė italų tapytojas Myko
las Angelas Palonis.

Jau kelinti metai Pažaislyje 
dirba restauratoriai. Jų 
kruopštaus ir rūpestingo, 
daug kantrybės ir žinių reika
laujančio darbo dėka ansam
blis prisikelia naujam gyveni
mui. Laikas daug ką jame 
suniokojo. Neilgai jis švytėjo 
visu savo išoriniu ir vidiniu 
grožiu. 1812 m. ansamblį 
gerokai apiplėšė Napoleono 
kariuomenė. Po 1831 m. suki
limo caro valdžia perdavus 
ansamblį provoslavų vienuo
liams, jis buvo rekonstruoja
mas. 1915 m. kaizerinė ka
riuomenė čia buvo įsirengusi 
karo ligoninę. Buvo išdaužy
tos marmurinės baliustrados 
bažnyčios viduje, nuplėštas 
jos varinis stogas, pagrobti 
varpai.

Per daugelį metų keičiantis 
ansamblio šeimininkams vėl
gi freskos pasislėpė po storu 
tinko, dažų sluoksniu, kitos ir 
visai sunyko. Restauratoriai, 
kaip pasakojo šių eilučių 
autoriui ansamblio rekon
strukcijos — restauravimo 
projekto autorė architektė 
Stefa Cerškutė, pradėję do
mėtis šiuo architektūriniu pa
minklu, daug ko apie jį 
nežinojo. Teko telktis archy
vuose išlikusią ikonografinę 
ir kitokią medžiagą, vykdyti 
natūros tyrimus.

An Open let ter to 
President Carter 
and the 15th Congress

Dear Mr. President and Members of Congress:

We call on you as the newly elected President and Congress to keep your 
election promises to:

• provide jobs for the unemployed!
• curb inflation! .
• aid the cities in crisis!
• reduce taxes on lower and middle income people and close tax loopholes!
• end discrimination based on race, religion, sex or national origin!
• cut the military budget, freeing funds for human needs!

Many of us supported you, President Carter, in the hope you are a politician 
who keeps promises. We believe the situation is so critical that we cannot wait, but 
must urge you to fulfill your election promises immediately.

Eight million are officially unemployed, with Black and other minority com
munities hardest hit. A whole generation of young people have never had jobs and 
are losing hope. The average family is faced toith rising food, utility and housing 
costs and heavy taxes, and cannot make ends meet. City services such as health, 
public education, day care, senior centers, higher education and mass transit are 
rapidly deteriorating. We cannot live in such conditions in our great and rich country.

We arė concerned by signs of hesitation in the fulfillment of your election 
promises. We expect you to take immediate steps toward substantially improving 
living conditions by late spring. Otherwise the continuing hardships will lead us 
and many others to find new ways to demonstrate our concern.

Sincerely,

(names and identification of several hundred individual signers; organizations listed 
only for purposes of identification)

Sponsored by; Ad Hoc Committee for the Open Letter
160 Fifth Ave., Suite 304 
New York, N.Y. 10010(212)924-7871

Buvusiame svečių name — 
forestoriume, turinčiame 90 
metrų ilgio, darbai jau beveik 
baigti. Viena puošniausių ja
me patalpų — Pacų, arba 
Fundatorių, salė. Jos būta 
dekoruotos, nukabinėtas di
džiuliais paveikalais, su orna
mentuotais langų glefais. 
Virš langų angų angeliukai 
laikė tapytus rėmus, kurie 
čia juosė kabėjusius paveiks
lus. Aptikta dekoratyvinė ta
pyba židinio vietoje.

Bene įspūdingiausiai apie 
restauratorių darbus tuo me
tu, kai lankiausi Pažaislyje, 
liudijo buvusiųjų Šventųjų 
vartų patalpos. Jų dvi: fun
datorių ir vienuolių. Pasta
roji taip išsilaikiusi, kad buvo 
galima beveik ištisai atkurti 
jos buvusį grožį — lipdinius, 
freskas. Surastos dar dvi 
freskos. Tai “Pieta“ — buvu
sioje svetainėje ir šventosios 
šeimos paveikslas — buvu
sioje administratoriaus salė
je. Jos abi restauruotos, ku
rios vietos sunykę, panive- 
liuojamos lygia spalva, atitin
kančia patalpos ir pačių fres
kų tonai.

Kartu dirbama pietinėje ir 
Siaurinėje oficinose, kurios 
su svečių namu ir bažnyčia 
sudarė pagrindinį vienuolyno 
kiemą. Jos ypatingo dekoro 
neturėjo, bet kambariai buvo 
įrengti gražiai. Buvusių ko
klinių krosnių rasti tik frag
mentai, jos pačios išmontuo
tos dar XIX amžiuje. Jeigu 
pietinė oficina, pastebėjo ar
chitektė S. Cerškutė, bus 
pritaikyta kavinukei tai, iš
laikant visą senąją architek
tūrą, bus galima pastatyti 
glazūruotų koklių krosnį, lu
bas atkurti senoviškas, to
kias, kokios buvo anksčiau. 
Siaurinėje oficinoje numaty
tos administracinės patalpos.

Beje, vos tik bus baigti 
restauravimo darbai svečių 
name, jame pradės šeiminin
kauti, muziejininkai. Čia bus 
rengiama senosios dailės kū
rinių, kurių nemažai saugoma 
Lietuvos muziejuose, ekspo
zicija.

Ansamblio restauravimo 
darbų numatyti keli etapai. 
Antrajame jų bus pradėta 
restauruoti pagrindinis pas
tatas — bažnyčia.

— Jos architektūra beveik 
nepasikeis, — pasakojo ar
chitektė S. Cerškutė. — 
Grindys bus įdėtos naujos, 
durys, kurios neišliko,tokios, 
kokios buvo. Bažnyčioje bus 
įvestas kondicionuotas oras, 
šiluma, visi kiti inžineriniai 
įrengimai. O statybiniai dar
bai. vyks abiejuose korpusuo
se, kurie glaudžiasi prie baž
nyčios. Mes žadam gražinti jų 
konstruktyvinę planinę pa
skirtį. Restauruosim visus 
vidaus kiemelius, atidengsim 
XIX a. užmūrytą galeriją.

Dideli darbai laukia tapy
bos ir lipdinių restauratorių.

— Tapyba ir lipdiniai, — 
tęsia architektė, — bus res
tauruojami ta pačia metodi
ka, kaip ir svečių name: 
neatstatinėsim to, kas visai 
sunykę, bet atidengsim, kas 
yra užtapyta ar pertapyta. Iš 
dokumentų mums žinoma, 
kas kur buvo ištapyta ir 
kokio tai turinio freskos, tik 
mums kol kas neaišku, kiek 
jos po apačia sunykę. Ar bus 
galima jas restauruoti pilnai, 
ar tik atidengti fragmenta- 
liai? . . . Bažnyčioje ir prie 
jos besiglaudžiančiuose stati
niuose mūsų laukia labai 
daug darbo.

Po bažnyčios restauravimo 
ateis eilė ūkinio kiemo pasta
tams ir buvusiems atsiskyrė
lių nameliams (beje, viename 
jų ketinama atkurti atsisky
rėlio buities aplinką). Viso 
ansamblyje po restauravimo 
bus 30 pastatų (teritorija 
užima 7 ha). Bažnyčia vėl 
spindės variniu stogu, kiti 
pastatai užsidengs rudomis 
čerpių kepurėmis. Skambės 
varpai. Ir kvies lankytojus. 
Pasigrožėti lietuviškojo baro
ko architektūriniu paminklu. 
Pasigėrėti restauratorių 
kruopščiu darbu. Pasidomėti 
jame esančiomis vertybėmis 
ir eksponuojamais dailės kū
riniais. J.Kuckailis



PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 28,1977

PRISIMINIMAI IŠ
PRAEITIES VEIKLOS

ALEKSAS TARAŠKA
(Pabaiga iš praeito num.)

Gražiai padirbėjome, mūsų 
chorui vadovaujant Birutei 
Ramoškaitei. Jaunutė būda
ma, ji žavėjo mūsų publiką 
liaudies ir kovingomis dekla
macijomis, paaugusi atėjo 
dainuoti chore, o lankydama 
muzikos konservatoriją, mo
kydamasi dainuoti ir piano, 
mūsų kviečiama, ji atėjo kaip 
mūsų mokytoja. Ji gabiai 
vadovavo. Prie jos choras, 
rodos, parengė tris operetes. 
Dalyvavome dainų festiva
liuose, važinėjome į kitus 
miestus su dainomis. Kur tik 
mūsų choras dalyvavo, pa
rengimai buvo sėkmingi fi
nansiškai, naujų narių įrašy
mu į ALDLD, ir progresyvių 
moterų kuopas ir klubus.

Birute Ramoškaite
Aukščiau pažengusi muzi

kos moksluose, Birutė mus 
paliko, o tada kaip tik į 
Hartfordą gyventi buvo per
sikėlęs gabus chorų mokyto
jas Vincas Visockis. Jis mie
lai sutiko mus mokyti. Jis ne 
tik gabiai mokė chorą, bet ir 
suorganizavo jaunuolių stygų 
orkestrą. Chorui dainuojant, 
stygų orkestrui pritariant, 
publika tiesiog nerimdavo, 
aplodismentai nesibaigdavo.

• Bet dėl nesveikatos ir dar
bo sąlygų Visockis mus pali
ko. Tada greitomis pakvietė
me Rasimavičiūtę, bet jai 
tekdavo per toli važinėti iš 
Waterbury, tai susiradome 
vietinę — M. Baltulioniutę. 
Neilgai ir ji buvo. 1944 m. 
gavome prancūzų kilmės mo
kytoją Vilma Hollis, kuri ir 
ligšiol mokytojauna. Ji gra
žiai dainuoja lietuviškas dai
nas ir sklandžiai kalba lietu
viškai.

Dėl solo balsų sumažėjimo 
choras prie Vilmos Hollis 
nerengė operečių, bet turime 
pjesių su monologais, dialo
gais, deklamacijomis. Su to
kia programa plačiai važinė
jome po kitus miestus. 1977 
m. kovo pabaigoje įžengsime 
į 51-uosius gyvenimo metus. 
Viliamės sulaukti tokio jubi
liejaus ir dar su kaupu!”

Daugelio talka
Iš draugių Veronikos Kaz- 

lau ir Onos Šukienės laiškų 
aišku ne tik hartfordiečiams, 
bet ir visos ALDLD trečios 
apskrities nariams, kaip kū
rėsi pažangiųjų lietuvių vei
kimas, ne kokiam vienam, 
bet daugeliui dirbant, talki

“Laisvės” choro mokytojo Vinco Visockio suorganizuotas 
Hartfordo jaunuolių stygų orkestras.

nant. Čia, žinoma, teko apsi
riboti tik pačių svarbiųjų-va- 
dovaujančių asmenų paminė
jimu, nesgi neįmanoma būtų > 
surinkti ir išminėti pavardes 
visų tūkstančių mūsų draugų 
ir draugių.

Betgi pažangiečių veikla 
nesiriboja vien ADLĮ) ir LSS 
— nemaža jų darbavosi pa
šaipiuose draugijose ir buvo 
patekę į valdybas. Tačiau 
ilgainiui tos draugijos ėmė 
mažėti narių skaičiumi ir 
silpnėti finansiškai, retėjant 
vyresnio amžiaus nariams. 
Daug tokių draugijų išnyko, 
o jų pinigai buvo pasidalyti 
tarp likusių narių.

Buvo ir draugijų, kurios 
turėjo nuosavybių, kaip, 
pvz., svetainių, parkų, ar 
pan. Tokių draugijų nariai 
irgi jau pasenę, negalėję jas 
prižiūrėti. Tokiais atvejais 
prie draugijų pradėjo rašytis 
“dypukai”, bet ne tos nuosa
vybes prižiūrėti, o draugijų 
pinigus tvarkyti. Ten, kur 
pažangiečiai buvo stiprūs, 
dypukams nepavyko, bet ki
tur dypukai taip ir užvaldė 
senąsias draugijas. Tokių 
draugijų iždai yra valdiškai 
atskirti į ligos ir pomirtinės 
iždus nuo nuosavybės iždo. 
Suprantama, dypukai amžiu
mi jaunesni, tai, senesnie- 
siems mirus, jaunesniesiems 
ir liks nuosavybė.

Mūsų jaunimas
Dažnai mus klausia, ypa

tingai turistai iš Tarybų Są
jungos ar Tarybų Lietuvos, 
kur mūsų jaunimas. Ir tada 
tenka daug aiškinti. Mes 
gyvename kapitalistinėje ša
lyje, kur nuo pirmų mokslo 
metų vaikai mokomi tik ang
liškai. Mes turėjome savo 
pačių lėšom išlaikomas lietu
viškas mokyklėles, kartą sa
vaitėje. Kur gi čia galėjome 
susilyginti su valdžios moky
klomis, ypatingai dar, kai 
mokyklėles teturėjom tik di
džiosiose kolonijose. Panaši 
padėtis ir su kitomis etninė
mis grupėmis.

Kapitalistinė spauda laukia 
skaitytojo prie kiekvieno gat
vės kampo. Žurnalai, kny
gos, TV, radijas — viskas 
amerikoninimui. Tačiau pa
žangieji laikraščiai, kad ir 
būdami tik maža kruopelė 
prieš kapitalistinį milžiną, vis 
dėlto atranda būdų auklėti 
jaunimą darbininkiškoje dva
sioje.

Tarp kitų čia randame ir 
ALDLD trečią apskritį, lietu
vių moterų klubus ir chorus, 
remiančius ilgametę jaunuo
lių mokyklėlę Yale university 
sostinės mieste New Haven, 
Conn. Nors New Haven ir 
Waterbury miestuose lietu
vių chorai neveikia, bet tuose 
choruose dainavusieji tėvai 
leidžia savo vaikus, o kiti 
vaikai patys lanko Worker’s 
& Youth School of Conn.

Waterbury kolonijoje
Nesunku suprasti, kad pa

žangiečių kultūrinė ir politinė

LAISVĖ

Worker s & Youth School of Connecticut.

veikla centravosi Waterbury- 
je, nesgi ši lietuvių kolonija 
yra ir seniausia, ir ga> tin
giausia šioje apskrityje. Be 
Karaliaus Krasnicko ir Juozo 
Žemaičio (jau mirę), nuo anų 

Juozas ir Liucija Žemaičiai, 
jau mirę prieš keletą metų. 
Abudu buvo veiklūs ALDLD 
kuopoje.

laikų veikia Vincas Jakubo
nis, Juozas Strižauskas (pa
starasis persikėlė gyventi į 
Bridgeportą). Jau mirę vei
kėjai Vincas Krasnickas, so
listas” ir Vilijos operečių 
dainininkas, protarpiais Vili
jos mokytojas; Sabutis; Pet
ras Bokas; Klementina Jan- 
keliūnienė, Kristina Stanislo- 
vaitienė, dr. Stanislovaitis ir 
daug kitų.

Šios buvusios didžiosios ko
lonijos pažangiu veikimu da
bar daugiausia rūpinasi Marė 
Svinkūnienė. Si veikėja į 
pažangiečių veikimą atėjo 
per ALDLD 28 kuopos moky
klėlę, dalyvavo Vilijos Chore, 
Lietuvių Moterų Susivieni
jime. Vilijos choras jau veikė 
prieš 1920 m. Dabar jis jau 
kokie penkiolika metų kaip 
neveikia. Jį mokė Vincas 
Krasnickas, A. Dagis, Kl. 
Strižauskas (J. Strižausko 
sūnus), Br. Rasimačiūtė, G. 
Ulinskaitė. Pastarieji trys 
mokytojai buvo jaunosios 
kartos, pažangių tėvų vaikai.

Waterburio lietuviai ir kitų 
emigrantų vaikai tame mies
te dirbo sunkius darbus prie 
karštų krosnių, prie įkaitusių 
mašinų, nes pagrindinė pra
monė čia yra žalvario, vario 
vielos ir vamzdžių gamyba. 
Visais laikais darbininkai tu
rėdavo įvairių nepasitenkini
mų ir dažnai streikuodavo. 
Lietuviai pasirodė kaip geri 
streikininkai, veiklūs organi
zatoriai ir propagandistai. 
Karalius Krasnickas prie 
dirbtuvių vartų dažnai saky
davo prakalbas, iš dirbtuvių 
išeinančius darbininkus ra
gindamas streikuoti, o jau 
streikuojančius, kviesdamas 
laikytis vienybės.

Jau iš anksčiau čia gyve
nančių lietuvių eiles po II 
Pas. karo papildė nauja emi
gracija, kurioje nemažai da
bartinės Lietuvos santvarkai 
priešiško elemento. Naujųjų 
ateivių sukurtosios organiza

cijos, kaip ir daugelis jų 
pavienių narių, skleidžia me
lą apie dabartinį Lietuvos 
žmonių gyvenimą ir jų pasie
kimus. Tik kažin kaip ilgam, 
nes dabar jau vis daugiau ir 
daugiau lietuvių nuvyksta į 
Lietuvą ir patys savo akimis 
pamato teisybę.
Žymesnieji Connecticut 

valstijos lietuviai
Tarp daugelio dainos ir 

muzikos bei dailiojo žodžio 
saviveiklininkų Connecticut 
valstijoje lietuviai turėjo rim
tas mokyklas išėjusių asme
nų. Labiausiai pagarsėjusios 
yra trys dainininkės.

Viena jų — tai Alice Sala- 
veičiukaitė. Si pažangiečių 
dukra jau nuo savo jaunų 
dienų pradėjo žavėti pažan
giečių publiką savo deklama
cijomis, vėliau dainomis. 
1919 m. ji atvažinėjo į Hart
fordą dainuoti pažangiečių 
chore. Vėliau, dėl Palmerio 
areštų chorui suirus, Alice 
mokėsi Hartfordo muzikos 
konservatorijoje, lavindama 
balsą ir mokydamasi skam
binti. Ji dažnai pasirodydavo 
pažangiečių parengimuose.

Vėliau ji ištekėjo už Kazio 
Steponavičiaus — Stephens, 
tuo metu buvusio Brockton, 
Mass., pažangiečių Laisvės 
choro vedėjo. Persikėlę į 
Chicagą, abu nuo pažangiečių 
veiklos nukrypo, persiskyrė 
ir nuėjo darbuotis kas sau: 
Kazys vedė Pirmyn Chorą, 
ten mirė 1976 m. rugp. 
pradžioje, o Alice mokė vai
kus dainuoti ir skambinti, 
vėliau suorganizavo ir dabar 
vadovauja Aidučių Chorui.

Antra žymi Connecticut lie
tuvių dainininkė — tai Ona 
Katkus-Katkauskaitė (Kas- 
kas), kilusi iš New Britain. 
Jos tėvai buvo pamaldūs ir 
nelabai norėjo, kad jų dukra 
dainuotų pažangiečių paren
gimuose, bet ji nepaisė nei 
jų, nei kunigo draudimo. 
Vėliau ji dainavo Metropoli
tan operoje New Yorke ir 
plačiai garsėjo po visą Ameri
ką. Dabar ji profesoriauja.

Trečia Connecticut lietuvių 
dainos pažiba yra Birutė Ra
moškaitė. Apie tai, kaip ji, 
dar būdama moksleive muzi
kos mokykloje, talkino pa
žangiečių kultūrinei veiklai, 
skaitytojas rado žinių kitoje 
šių prisiminimų vietoje. Da- 
bargi norisi priminti, kad ji, 
jau būdama pilna damininke 
New Yorke, savo atliekamu 
laiku važinėdavo į Worces
ter, Mass., mokė LMS atos
toginės mokyklėlės studen
tus, juos paruošė atlikti pa
žangiečių radio programą ir 
pati dainavo solo. 1970 m. ji 
lankėsi Lietuvoje per Dainų 
ir šokių šventę, ten susitiko 
su Lietuvos dainininkais, dai
navo lietuvių liaudies dainas 
ir operų arijas koncerte. Vė
liau ji buvo Miami lietuvių 
Aido Choro mokytoja (šiuo 
metu jį veda Julius Krasnic
kas), o dabar ji mokytojauna 
vienoje muzikos mokykloje 
Floridoje. Ačiū už šią infor
maciją jos sesutei Adellai.

Tarp pažangiečių profesio
nalų Connecticut lietuviai tu
rėjo gydytoją Joną Stanislo-

vaitį. Jo žmona Kristina buvo 
baigusi ekonomikos/dieteti- 
kos kursą Cornell universite
te. Ji Waterburyje priklausė 
ALDLD 28 kuopai ir buvo 
LLD centro pirmininke pen
kerius metus. Jiedu abu buvo 
veiklūs pažangiečių judėjime. 
Mažėjant ALDLD 28 kuopos 
nariams ir pardavus pažan
giųjų lietuvių vasaros paren
gimų vietą, kuopa savo vasa
ros parengimus rengdavo 
Stanislovaičių sodyboje.

Abudu Stanislovaičiai jau 
mirę prieš keletą metų.

Baigiamosios pastabos
Taip bendrai bruožais atro

dė lietuvių pažangiečių veikla 
Connecticut valstijoje tiek, 
kiek atsimenu. Suprantama, 
vienam asmeniui, kad ir tal
kinamam malonių draugų, 
vistiek ne taip jau lengva 
sukaupti viską, kas būtina, 
jei reikėtų parašyti pilną 
tokios veiklos istoriją.

Tačiau, nors ir iš šios 
trumpos apžvalgos, galima 
susidaryti įspūdį, jog pažan
gieji lietuviai nesėdėjo rankų 
sudėję: jie dienomis sunkiai 
dirbo, kad galėtų pragyventi 
ir šeimą išlaikyti, o savo 
laisvalaikiu rūpinosi savo kul
tūriniais, idėjiniais ir politi
niais reikalais.

Jie puoselėjo lietuvišką žo
dį, dainą ir muziką; jie žinojo, 
kad tik be religinių prietarų 
ir kunigų jie arčiau susipažins 
su pažangiomis darbininkiš
komis mintimis; jiems rūpėjo 
susipažinti su politine padėti
mi tame krašte, kur jie 
gyveno ir problemomis tos 
klasės, kuriai jie priklausė. Ir 
jiems svarbus buvo tas kraš
tas, iš kur jie kilę. Atrodo, 
kad visose srityse tie pažan
gūs lietuviai yra daug nuvei
kę.

Garbingas 
apdovanojimas

Vilnius, sausio 20 d. — 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pir
mininkui Antanui Barkauskui 
sukako 60 metų. Spaudoje 
paskelbtas TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
įsakas, kuriuo už nuopelnus 
Komunistų Partijai, Tarybų 
Valstybei ir 60-ųjų gimimo 
metinių proga, Antanas Bar
kauskas apdovanotas Lenino 
ordinu.

■ Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo ir Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos svei
kinime sakoma:

— Visuose partinio ir val
stybinio darbo postuose Jūs 
atiduodate visas savo jėgas, 
žinias ir patyrimą tolesniam 
mūsų Respublikos ekonomi
kos ir kultūros ugdymui, 
broliškos tautų draugystės 
stiprinimui.

Iš visos širdies linkime 
Jums, gerbiamas drauge An
tanai Barkauskai, geros svei
katos ir tolesnės vaisingos 
veiklos mūsų didžiosios socia
listinės tėvynės klestėjimo 
labui, komunizmo triumfo 
vardan. V. Petkevičienė

5 TAS PUSLAPIS

NAUJOS KNYGOS
IŠLEIDO “VAGA”

Juozas Grušas. Švitrigaila 
(469 psl. L Knygoje sudėtos 
penkios šio autoriaus dra
mos: “Švitrigaila,” “Ugnis,” 
“Smalkės,” “Pijus nebuvo 
protingas” ir “Cirkas.”

Neramios šviesos pasauliai 
(246 psl.). Algio Samulionio 
parengta knyga apie drama
turgo Juozo Grušo gyvenimą, 
kūrybos kelią, jo veikalų 
pastatymus ir 1.1. Iliustruota 
nuotraukomis.

Mane jūs jusite darbe, 
kovoj (312). Knyga skirta 
poetės Salomėjos Nėries gi
mimo septyniasdešimtmečiui 
paminėti. Joje spausdinami 
straipsniai, kalbos, pasisaky
mai, skambėję poetės jubilie
jinėse iškilmėse Vilniuje ir 
Maskvoje. Taip pat aptaria
ma poetės kūryba ir asmeny
bė, pateikiama informacija 
apie S. Nėries septyniasde
šimtmečio minėjimą įvairiose 
respublikose. Iliustruota 
nuotraukomis.

Juozas Karosas. Nueitas 
kelias (304 psl.). LTSR liau
dies artisto, kompozitoriaus, 
dirigento atsiminimų knyga, 
kurioje atsispindi XX a. pra
džios Rusijos, Latvijos ir 
Lietuvos muzikinis-kultūrinis 
gyvenimas. Iliustruota nuo
traukomis.

Antanas Tūly s. Paskutinis 
pasimatymas (199 psl.). Vy
resnės kartos lietuvių rašyto
jo, 1913 metais išvykusio į 
JAV, apsakymų rinktinė. Jos 
pagrindą sudaro 1936 metais 
Lietuvoje išleista knyga “Aš 
bučiavau tavo žmoną.”

Pranas Treinys. Laumės 
juosta (621 psl.). Sakmių 
romanas, kuriame vaizduoja
mas Aukštaitijos gyvenimas, 
pradedant 1940 metais.

Tatjana Rostovaitė. Heroi
ka ir svajonė (266 psl.). 
Kritikos etiudai apie lietuvių 
tarybinę poeziją.

Ričardas Gavelis. Neprasi
dėjusi šventė (107 psl.). Pir
moji apsakymų knyga.

Silvestras Valiūnas. Ant 
marių kranto (240 psl.). XIX 
a. pradžios lietuvių poeto 
kūrybos rinktinė.

Algimantas Baltakis. Prie
miesčio berniokas (188 psl.). 
Siame rinkinyje pateikiami 
geriausieji poeto eilėraščiai 
jaunimo tema. S. Butkienė

Išleido “Mintis”
Petras Griškevičius. 

“TSKP XXV suvažiavimo 
nutarimai ir mūsų uždavi
niai” (80 psl.). Lietuvos KP 
Centro Komiteto pirmasis se
kretorius P. Griškevičius 
knygoje, nušviesdamas de
vintojo penkmečio užduočių 
įvykdymą, nagrinėja Tarybų 
Lietuvos pasiekimus, nurodo 
respublikos pagrindines de
šimtojo penkmečio liaudies 
ūkio vystymo kryptis, didelį 
dėmesį skiria kadrų politikos, 
tarybinių žmonių dorovinio 
auklėjimo ir kitiems klausi
mams.

Konstantinas Surblys. 
“Lietuvos KP veikla, ugdant 
socialistinę darbininkų klasę. 
1940-1975” (359 psl.). Knygo
je glaustai apžvelgiamas va
dovaujantis Komunistų parti
jos vaidmuo, vykdant esmi
nius socialistinius pertvarky

mus Tarybų Lietuvoje ir 
ugdant respublikos darbinin
kų klasę, aktyvinant jos veik- 
ą.

Stasys Samalavičius. “Ba
roko šedevras” (63 psl.). 
Knygoje skaitytojai supažin
dinami su vienu įspūdingiau
sių ir vertingiausių praeities 
architektūros pavyzdžių, di
dingu baroko epochos kūriniu 
— Petro ir Povilo bažnyčia 
Vilniuje. Knyga gausiai ilius
truota nuotraukomis. Serija 
“Sąjunginės reikšmės archi
tektūros paminklai Lietuvos 
TSR.”

Leopoldas Rozga. “Skuo
das” (48 psl.) Šioje nuotrau
komis iliustruotoje knygoje 
pasakojama apie miesto isto
riją ir šiandieną, supažindina
ma su šio rajono garsiais 
kultūros ir visuomenės veikė
jais, nurodoma lankytinos 
vietos.

Ričardas Darškus. “Pietry
čių Lietuvos miškais” (80 
psl.). Knygoje aprašomas 208 
km maršrutas pėsčiomis Pie
tryčių Lietuvos vietovėmis.

Petras Skodžius. “Biržie- 
tiška mozaika” (132 psl.). 
Rašytojo P. Skodžiaus publi
cistikos knyga apie Biržus, jų 
žmones, įvykius, problemas. 
Skaitytojui pateikiama 
straipsniai apie įžymų lietu
vių proletarinį poetą Julių 
Janonį, proletarinį poetą ir 
intifašistą Kostą Snarskį 
(Žvaigždulį), tautosakos rin
kėją Apoloniją Glemžaitę, 
poetą Vaidotą Spudą, “Siūlo” 
fabriko darbininkus ir kitus 
Žmones.

Išleido “Mokslas”
Lietuvos TSR Mokslų aka

demijos Lietuvių kalbos ir 
literatūrą institutas. “Lietu
vių kalbos rašyba ir skyryba” 
(391 psl.). Sis kolektyvinis 
darbas susideda iš dviejų 
dalių: rašybos ir skyrybos. 
Pirmojoje dalyje apibendrin
ta ligšiolinė rašybos prakti
ka; siūloma pakeisti vieną 
kitą raguos dalyką. Antrojo
je dalyje išdėstytos lietuvių 
kalbos skyrybos taisyklės. 
Pateikiamas žodynėlis, kuria
me duodama apie 4000 žo
džių, žodžių samplaikų bei 
junginių, kuo nors aktualių 
rašybai. L. Dockienė

PROTESTUOJA PRIEŠ 
DISKRIMINACIJĄ

Oslo. — Šiuo laiku Norve
gijoje eina parlamentarinė 
rinkimų kampanija. Norvegi
jos Komunistų Partija yra 
legališka partija. Bet gavo iš 
valdžios pranešimą, kad jai 
nebus leista per valdžios 
kontroliuojamus radiją ir te
leviziją reikšti savo nusista
tymą bei agituoti už savo 
kandidatus.

Prieš tokią politinę diskri
minaciją komunistai griež- 
čiatksiai protestuoja. “Tai 
smūgis ne tik Komunistu 
partijai,” jie sako, “bet taip 
pat demokratinėms laisvėms 
ir visai Norvegijos darbinin
kų klasei.”

New Delhi. — Indijos vy
riausybė panaikino spaudos 
cenzūrą ir įsakė įvairioms 
valstijoms paliuosuoti politi
nius kalinius.

San Leandro, Cal.
Naujų Metų proga sveikiname visus gimines, 

draugus ir pažįstamus gyvenančius Amerikoje, 
Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje, taipgi ir “Laisvės” 
personalą.

Visiems linkime daug laimės, sėkmės, o labiausiai 
geros sveikatos.

Lai buna “Taika” visame pasaulyje

VINCENTAS ir URŠULĖ BURDAI
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Perskaičius knygą “Sesi 
dešimtmečiai pažangos keliu”
Rašant apie Toronto LLD 

162 kuopos veiklą, knygos 
157 tam puslapyje sakoma: 
“Tik po 1927-1928 m., kai 
lietuviai masiškai pradėjo 
emigruoti Kanadon, kuopos 
veikla sustiprėjo, joje atsira
do daugiau lietuviškų reika
lų.” Tie, kurie taip rašė, 
matyt, neturėjo gerų infor
macijų apie kuopos veiklą. 
Mat, 1927 metais staiga mirė 
kuopos sekretorius Pranas 
Siaurukas, tai ir visi kuopos 
užrašai žuvo.

Nežiūrint, kad Toronte bu
vo nedaug tautiečių, buvo dvi 
savišalpos draugijos. 
ALDLD 162 kuopa jau turėjo 
gerą dirvą savo veiklai. Plati
no knygas, veikė meno srity
je, buvo gerų entuziastų, iš 
kurių dar ir šiandien tebėra 
gyvi Salomėja Stukienė To
ronte ir Jonas Butkus Detroi
te. Tarpe 1923-1927 buvo 
suvaidinta keliolika veikalų. 
Pažymėsiu tiktai iš prisimini
mo kelius: “Motinos širdis,” 
“Pavogtas kūdikis,” “Ameri
kos lietuvių vestuvės,” “Dė
dė atvažiavo,” “Gudri našlė” 
ir visa eilė kitų.

AR ŽINOTE,KAD:
R. Frolic, 18 metų jaunuo

lis, tapo Canada Pacific kom
panijos atleistas iš darbo, nes 
surado, kad jis serga cukrine 
liga. Nors jaunuolis protesta
vo per spaudą, bet kas paiso 
silpno, sergančio žmo
gaus . . .

* * *
Jungtinių Amerikos Valsti

jų naujas įstatymas sudaro 
Amerikoms kompanijoms ir 
organizacijoms sunkumų lai
kyti konvencijas užsienyje. 
Tas sudavė smarkų smūgį 
Kanadai. Vientik Montrealy- 
je turėjo įvykti 8 konvenci
jos, kurios būtų davusios 7 
milijonus dolerių įplaukų, bet 
neįvyks. O kur Toronto, Van
couver ir kiti miestai, kuriuo
se įvykdavo daug Amerikos 
konvencijų? Šioje santvarko
je stipresnis skriaudžia silp
nesnį.

* * *
Praeitais metais Quebeco 

provincijoje ant kelių buvo 
164,384 automobilių avarijos, 
kuriose prarado gyvybes 
1,893 žmonės ir sužeidė 
51,919. O kiek sunaikinta 
turto . . . Didesnė pusė tų 
avarijų buvo alkoholio vai
sius.

* * *
Truputį įsigėręs neatsar

gus rūkorius, praeidamas ga
zolino stotį, numetė cigaretės 
nuorūką, nuo kurios užsidegė 
automobilis, eksplodavo ga
zolino tanka ir sužeidė 7 
žmones.

♦ * *
Mosha Kelly, 29 metų, 

gerokai paėmęs ant drąsos 
kalėdų rytą, įėjęs į lėktuvą, 
bandė pajuokauti: stiuardei 
pasakė, kad jis šį lėktuvą

TORONTO, ONT., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Stasys Rogers 
[Ragauskas]
mirė 1976 m. sausio 14 d.

Jau vieneri metai praslinko kai staigiai mirė mūsų 
mielas tėvas ir gyvenimo draugas bekasant sniegą 
prie savo namų.

Pasiliekame liūdesyje.
Žmona - KAZĖ
Sūnus — ALFREDAS

KANADOS ŽINIOS

Ta nedidelė kuopa į savo 
parengimus būdavo sutrau
kia 90 procentų visų vietos 
lietuvių. 1925-1926 m. turėjo 
nusisaindžius svetainę ir įsi
steigus estradą. Prie tos 
estrados įrengimo labai daug 
prisidėjo Alena Dobrovol- 
skienė, šešių vaikų motina, 
nuo kurios mirties metinės 
buvo atžymėtos 1976 m. 
gruodžio 4 dieną. Dukterų ir 
Sūnų Draugija buvo suren
gus vakarienę, į kurią susi
rinko 150 žmonių — ne tiek 
pasivalgyti, kiek pagerbti ve
lionės ilgametę veiklą. Jos 
pagerbimui buvo sukelia 
“Laisvei” apie 90 dolerių 
paramos.

Taigi, dar kartą, nežiūrint 
ir mažo skaičiaus lietuvių, jau 
ir tada 162 kuopos veikla 
buvo labai plati.

A. Morkis

Nuo Redakcijos: Apie LLD 
kuopos puikią veiklą vėles
niais laikais, kurią jūs plačiai 
pabrėžiate, jau kitas dalykas, 
nieko neturi su tuo, kas 
pasakyta šioje knygoje. Apie 
tai reikėtų atskirai pakalbėti.

aidžiakina. Tuoj buvo suareš
tuotas ir teismo nubaustas 6 
mėnesius patupėti kalėjime.

* * *
Vienas dvasiškis kalėdų ry

tą per pamokslą pranešė 
klausytojams, kad alkoholis 
gerti nėra nuodėmė, nes 
Kristus pavertė vandenį į 
vyną ir liepė savo pasekė
jams jį gerti.

* * *
II. Lipinski, atvykus iš 

Lenkijos pas dukterį viešna- 
gėn, pasiliko kaip “dypukė” 
(pabėgėlė). Įsidrąsinus vieno
je krautuvėje pavogė daiktų 
už $39. Išėjus laukan buvo 
sulaikyta. Teismas nubaudė 
15 dienų kalėjimu ir $75. 
Teisme vergdama prašė jos 
nedeportuoti, bažinosi, kad 
jinai būsianti gera pilietė.

* * *
C. Doyle, 38 metų, kalėdų 

rytą pabėgo iš kalėjimo. Tai 
pirmutinė moteris pabėgę. 
Iki šiol tiktai vyrams pavyk
davo pabėgti. Komentatoriai 
sako, kad moterys varžosi su 
vyrais visose srityse, nenori 
nuo jų atsilikti.

* * *
Quebeco municipalinių rei

kalų ministeris G. Tardif 
pranešė, kad Olympijados 
skolas turi sumokėti Mon- 
trealio gyventojai, nes per 
daugelį metų jie buvo perser
gėti, kad Mr. Drapeau veda 
miestą pražutin, bet jie vis- 
tiek rinko jį majoru. O pro
vincijai, girdi, užtektinai sko
lų paliko Burasso.

Šita Quebeco nepavydėtina 
situacija turėtų atidaryti ir 
mūs tautiečiams akis, kad 
reikia atidžiau sekti politi
ką.. . B. Kvietinskas

Montreal, Que.
LIGONIAI

P. Januška turėjo operaciją 
Reddy Memorial ligoninėj.

A. Matulytė serga Lachinej 
ligoninėj.

J. Kleiza randasi R. Vikto
rijos ligoninėj. Linkiu vi
siems greit pasveikti.
ATVYKO

Iš T. Lietuvos, Kauno at
vyko daktaras Arimantas 
Dumčius, širdžių specialis
tas, kuris per penkis mėne
sius tęs mokslą Montreale. 
Kai kuriems iš mūsų jau teko 
su juo susitikti. Tai jaunas, 
draugiškas, pilnas energijos 
vyras.

Linkiu Arimantui gero pa
sisekimo.
MIRĖ

Sausio 13 d. Mirė Marcelė 
Vaglikaitė (Jaškiene), 74 m. 
Paliko nuliūdime dukrą Mary 
su šeima, du brolius T. 
Lietuvoje. Kilusi iš Skerme- 
nų kaimo, Jurbarko valsčiaus 
Raseinių apskričio. Į Kanadą 
atvyko 1929 m.

Sausio 14 d. mirė Lidija 
Griniūte (Susevičienė), 64 m. 
Paliko nuliūdime dukrą ir 
artimuosius. Į Kanada atvy
kusi po Antrojo Karo.

Sausio 19 d. po ilgos ligos 
mirė Aldolfas Lapinskas, 76 
m. Paliko nuliūdime žmoną ir 
sūnų, taip pat artimus ir 
pažįstamus. Kilęs iš Satkūnų 
Kaimo, Biržų apskričio. Į 
Kanadą atvyko 1928 m.

Artimiesiems gili užuojau
ta, velioniams lai būna lengva 
Kanados žemelė. J-na

Kovoja už partijos 
legalizavimą

Lotynų Amerikos Domini
konų Respublikos Komunistų 
Partija veda plačią kovą už 
savo veiklos legalizavimą. 
Bet tam griežtai priešinasi 
reakcinės jėgos. Įdomu, kad 
Respublikos prezidentas 
Juan Balaguer stoja už Ko
munistų partijos legalizavi
mą. Jau prieš trejus metus 
jis buvo pasiūlęs tai padaryti, 
bet ir jo pastangos pasirodė 
bejėgės prieš reakcininkus.

Stamford, Conn.
Mirė Mary Zoubra [Burbaitė]

Šių metų sausio 23 d. mirė 
Mary Zoubra, 57 metų am
žiaus.

Mary buvo Amelia Yusko- 
vic.LDS iždininkės,sesuo, ir 
pastaruoju metu pas ją gyve
no. Buvo LDS 99 kuopos narė 
ir taipgi buvo New Yorko 
Lietuvių Moterų Klubo narė.

Buvo pašarvota Bosak Fu
neral Home, o palaidota Pro
vidence, R. L, kapinėse, kur 
palaidotas jos vyras.

STAMFORD CONN.

Mirus

Mary Zoubra [Burbaitei]
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos seseriai, LDS 

Centro Valdybos iždininkei, Amelia Yuskovic, ir 
visiems mirusios artimiesiems.

LDS CENTRO VALDYBA

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kp. susirinkimas 
buvo laikytas pabaigoje lap- 
kričio mėnesio 48 Green St. 
svetainėje. Narių atsilankė 
nemažai.

Susirinkimą atidarė kuopos 
organizatorė M. Ulozienė ir ji 
buvo išrinkta susirinkimo 
pirmininke.

M. Svinkūnienė raportavo, 
kad visi kuopos nariai yra 
užsimokėję duokles už 1976 
metus ir kad visiems nariams 
knygos yra atiduotos už 1975 
metus ir 1976 metus.

Į valdybą 1977 metams 
buvo išrinkti tie patys nariai.

Buvo kalbėta apie surengi
mą Moters dienos minėjimo 
kovo mėnesį, bet buvo palik
ta iki po nauju metu, pamaty
sime, kaip rengėjai jausis po 
žiemos šalčių.

Dabar šaltis vargina mūsų 
apylinkę. Beveik kiekvieną 
rytą gradusninkas nupuola 
žemyn iki zero. Kelios dienos 
atgal lijo ir šalo, visur apledi- 
no, taip, kad net baisu išeiti 
iš namų, ir taip stovi neatšy
la. Senesnio amžiaus ir silp
nesniems žmonėms yra sun
ku pergyventi tuos blogus 
orus. ♦ * *

Vincas Ruginis, mūsų 
L. L. D. 28 kuopos narys ir 
“Laisvės” skaitytojas, sun
kiai susirgo ir buvo išvežtas į 
Waterburio ligoninę sausio 
12 dieną.

Kunigunda Vaitonienė, 
Juozo Vaitonio žmona, nu
puolė žemyn nuo 3 pėdų 
kopėčių savo namuose ir sun
kiai susižeidė, sulaužydama 
du šonkaulius, ir užgavo inks
tą. Buvo nuvežta i Waterbu
rio ligoninę sausio 11 dieną.

Ona Žuraitienė, mūsų 
L. L. D. 28 kp. narė ir 
“Laisvės” skaitytoja, kuri gy
vena, 34 Wagon Wheel Ct. 
viena savo namelyje sunkiai 
susirgo. Gruodžio 25-tą die
ną, kada vaikai nuėjo ją 
aplankyti, rado ją parpuolu
sią ant grindų be žado. Ji 
gavo paralyžių į tiesįjį šoną. 
Buvo nuvežta į Waterburio 
ligoninę. Ten išbuvo apie 
porą sanvaičių, dabar yra 
savo namuose, serganti, dak
taro priežiūroje, bet kalbos 
dar neatgavo.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveiktį.* * *

Gruodžio 18 dieną mirė 
BronisP. Karpovich. Gyveno 
551 Wilson St. Buvo gerai 
pažįstamas Waterburio lietu
viams. Jaunas būdamas už
laikė Brasco Bottling Co., ir 
buvo jos pirmininkas. Dabar 
jau buvo pensionierius.

Buvo pašarvotas Stokes 
Funeral Home, 134 Highland 
Ave. ir buvo palaidotas gruo
džio 21 d. į Calvary Cemete
ry.

Gili užuojauta jo žmonai ir 
kitiems jo artimiem giminėm.

M. Svinkūnienė

Mirė J. K. Alvinas
Praėjusią savaitę mirė De

troito veikėjas J. K. Alvinas, 
kuris gyveno Royal Oak, 
Mich. Draugas Alvinas buvo 
ilgametis “Laisvės” vajinin- 
kas ir rūpinosi “Laisvės” 
reikalais ne tik vajaus laiku, 
bet per visus metus. Jis 
taipgi buvo LLD vietinės 
kuopos iždininkas.

Laukiame iš vietinių drau
gų daugiau žinių apie d. 
Alviną. I. M-nė

Binghamton, N. Y.
SUSIRINKIMAS

Sausio 8 dieną Sokol salėje 
įvyko LDS 6 kuopos susirin
kimas. Siame susirinkime 
daug daugiau narių dalyvavo, 
negu paprastai. Taipgi daly
vavo ir visa valdyba

Kaip ir visados, perskaity
tas praeito susirinkimo pro
tokolas ir pateikta finansinė 
ataskaita. Finansų sekretorė 
išdavė metinį raportą, kuris 
parodo, kad kuopoje viskas 
tvarkoje. Knygų peržiūrėji
mo komisija išdavė raportą ir 
sakė, kad knygos geroje 
tvarkoje. Knygas peržiūrėjo 
O. Kiralis, A. Maldikienė ir 
A. Žemaitienė. Raportai 
priimti.

Kuopos pirmininke pasiliko 
A. Maldikienė, o vicepirm. 
A. Žemaitienė.

L. Repces pasveiko ir jai 
pašalpa atmokėta. A. Mos- 
chalk atsimaldavo nuo pašal
pos.

H. Žukas randasi Nursing 
Home. L. Wasko irgi serga, 
bet gydosi namie gydytojo 
priežiūroje.

Buvo pakeltas klausimas 
apie suruošimą parengimo. 
Palikta ant valdybos rankų.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 5 d. 1 vai. 
po pietų toje pačioje vietoje. 
Prašome visus kuopos narius 
dalyvauti, nes turėsime svar
bių reikalų aptarimui.

Drg. Binghamtonietė

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos pirmas šių 

metų susirinkimas įvyko sau
sio 6 dieną, ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave. Susirin
kimą atidarė kp. pirmininkas 
W. Karson 1 vai. po pietų, 
dalyvaujant gerai grupei na
rių. Visų pirma pirmininkas 
paprašė minutės atsistojimu 
pagerbti mirusį kuopos narį 
Vincą Banešauską. Paskui 
sekė protokolo skaitymas, 
kuris buvo priimtas kaip 
parašytas. Iždininko ir finan
sų sekretoriaus raportai 
priimti, taipgi metinis rapor
tas.

Kuopa neturi ligonių. Taip
gi nariai energingai užgyrė 
kuopos nariams bonus 1977 
metams.

Stasys Kuzmickas, kuopos 
raštininkas rezignavo iš sek
retoriaus pareigų ir trumpu 
laiku su žmona išvyks Flori- 
don apsigyventi.

Besivaišinant po susirinki
mo, kuopos nariai ir valdyba 
draugiškai linkėjo Kuzmic
kams geros kloties Floridoje.

* * *
Miesto šeimininkės ir šiaip 

kavos vartotojai pradės pro
testuoti prieš aukštas kavos 
kainas, jos neperkant, Įdo
mu, kad ir beveik visi super
marketai sutinka šiuo reikalu 
su jų pirkėjais.

* * *
Miesto mero Perk užmačios 

parduoti Municipal Electric 
Plant buvo atmestas miesto 
valdybos narių. Vietos priva
tinė kompanija norėjo pirkti 
ir, aišku, pakelti elektros 
vartotojams kainą.

Pardavimas būtų didelis 
nuostolis piliečiams. Meras 
Perk susirūpinės, kad kaip 
dabar dalykai stovi, iš dirbtu
vės turės būti atleista dalis 
darbininkų ir Perk neteks jų 
balsų ateinančiuose rinki
muose. J. Petraus

Sunkiai serga 
Alekas Velička

K. Rušinskienė pranešė te
lefonu, kad kalbėjosi su drau
ge Domicėle Veličkiene ir 
sužinojo, kad Alekas išbuvo 
ligoninėje dvi savaites, o 
dabar gydosi namie.

Sako jam ligoninėje patarė 
amputuoti kitą koją (viena 
jau seniai amputuota), bet jis 
nusitaręs neleisti operuoti.

Gaila draugo Aleko, kuris 
jau yra netekęs regėjimo ir 
vienos kojos, bet dar vis 
nepaleidžia jį bėdos ir skaus
mai. Taip pat gaila draugės 
Veličkienės, kuri pati nesvei- 
kuodama, turi taip sunkų 
ligonį prižiūrėti.

Draugų Veličkų telefonas: 
516-MA 1-3075. Jų adresas: 
33 Nassau Drive, Albertson, 
N. Y. 11507. Paguoskime 
mūsų mielus draugus bent 
telefonu arba laiškeliu. Ieva

Mirė
Gautas pranešimas, kad po 

sunkios ligos sausio 20 d. 
Milford, Mass., slaudinimo 
namuose mirė ilgametė, veik
li pažangietė Anelė Grybie
nė. Liūdną žinią telefonu 
pranešė jos dukra.

Apie laidotuves ir plačiau 
apie velionę bus parašyta 
vėliau.

Mūsų giliausia užuojauta 
Anelės dukrai ir visiems arti
miesiems.

Paieškau
Moters bei vyro gyventi 

mano namuose Bridgeport, 
Conn. Aš esu senyva mote
ris.

Adresas: 101 Park Ter
race. Telefonas: 579-2884

Limelight on the Soviet Union
An exhibit of pre-Columbian gold has opened in Moscow 

at the same time as gold worked by the Scythians, who 
inhabited the steppes of the Ukraine and Russia in ancient 
times, is touring the United States. Both collections are 
priceless relics of art.

From Scythian exhibit touring USA
Use

Pramogų kalendorius

A AAO A AAAAAAAAAAAA A A W W W W WW Wr V WWvwWWW W W

SAUSIO 30 D.
Hartfordo Namo Bendro

vės šėrininkų suvažiavimas 
įvyks sausio mėnesio paskuti
nį sekmadienį, sausio 30 d. 
Pradžia 1:30 popiet. Prašome 
dalyvauti, nes labai svarbu 
išklausyti raportus iš visų 
metų veiklos ir pasitarti apie 
tolimesnę veiklą. Taipgi bus 
duodami dividentai.

Bus ir skanūs pietūs. Juos 
paruoš J. DeCarli ir Helen 
Carlson.

Vieta: 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Kviečia Komisija

KOVO 6
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas minės Kovo-Aštuntą- 
ją-Moters Dieną, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

“Laisvės” 
direktoriams

“Laisvės” direktorių posė
dis įvyks pirmadienį, sausio 
31 d., 2 vai. po pietų. Visi 
dalyvaukime.

A. Rainienė, sekr.

“Laisvės” reikalai
Iš Windsor, Ont., Kanados 

skelbtose aukose įvyko dvie
jų aukotojų pavardėse klai
dos. Turėjo skambėti seka
mai: Morkūnas ..........$15.00

Valantinas..........2.00
Tai buvo aukos prisiųstos 

per G. Kodį ir vardai tilpo 
sausio 7 d. laidoje.

Atsiprašome.
Administracija




