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KRISLAI

Didžiulis nuostolis 
Pagerbsime draugą 
Per visą pasaulį 
Jautrios širdies aktorius 
Nenori atsilikti 
Ir Suomijoje

— A. Bimba —

Vasario 28 dieną Tarybų 
Lietuvoje mirė įžymusis rašy
tojas Augustinas Gricius. Tai 
labai didelis, skaudus lietuvių 
tautai ir visai žmonijai nuo
stolis.

“Mirus Augustinui Griciui,” 
skaitome TSR Rašytojų Są
jungos, Kultūros Ministerijos, 
Kinematografininkų Sąjungos, 
žurnalistų Sąjungos ir Teatro 
Draugijos pareiškime, “res
publikos rašytojų, žurnalistų, 
kultūros darbuotojų šeima ne
teko vieno labiausiai mėgiamų 
ir mylimų savo narių. Pasi
traukė iš gyvenimo kruopštus 
plunksnos darbininkas, reto 
dvasinio skaidrumo žmogus. 
Jo šviesius bruožus, kaip ir 
geriausius kūrybos puslapius, 
visada saugosime savo atmin
tyje.”

Savo ilgamete veikla ir kū
ryba velionis pasistatė nei lai
ko, nei audrų nesugriaunamą 
paminklą.

Mūsų giliausia užuojauta 
Augustino artimiesiems, ben- 
d r a d a r b i ams ir bendražy
giams.

Ateinantį sekmadienį Lais
vės salėje gražiai pagerbsime 
mūsų įžymųjį kultūrininką 
Joną Jušką jo 85-ojo gimta
dienio proga. Ir to gražaus 
amžiaus sulaukęs mūsų Jonas 
smarkiai tebejuda. Jį maty
si Chore, jį matysi visose mū
sų organizacijose, be jo neap- 
seis joks susirinkimas arba 
parengimas.

Nuoširdžiai ir karštai palin
kėsime mielajam draugui il
giausių veiklių ir kūrybingų 
metų.

“Mes kupini nepalenkiamo 
pasiryžimo išsaugoti tvirtą 
taiką pasaulio tautų tarpe,” 
skaitome neseniai Paryžiuje 
įvykusios taikos jėgų konfe
rencijos priimtoje rezoliucijo
je. Konferencijos dalyviai ir 
visas karo priešų ir taikos ša
lininkų pasaulis ruošiasi balan
džio mėnesį demonstracijo
mis ir eisenomis priversti 
baigti Vietnamo karą ir pa
daryti galą Amerikos agresi
jai Indokinijoje.

Tokios demonstracijos įvyks 
visuose Amerikos didmiesčiuo
se. Lietuviai jose skaitlingai 
dalyvausime.

Vietnamo karas yra visų 
mūsų baisiausia nelaimė. Jis 
turi būti nutrauktas.

šiomis dienomis daug ką 
labai maloniai nustebino 
filmų ir televizijos mažo ūgio 
gamtos apdovanotas nepapras
tais gabumais aktorius Sam 
Davis, Jr. Los Angeles mies
te jis suruošė parengimą ir 
jo visą pelną paskyrė komu
nistės profesorės Angela Davis 
gynybai. Ar žinote, kiek to 
pelno buvo? Net 38 tūkstan
čiai dolerių!

Kaip žinia, teismas jau pra
sidėjo. Eina džiūrės sudary
mas. Teismas tęsis keletą mė
nesių. Pareikalaus milžiniškų 
lėšų. Sam Davis tai supranta. 
Jis nesibijo viešai už tą drą
sią kovotoją pasisakyti ir jai 
padėti apsiginti. Jis nesibijo, 
kad jį reakcininkai apšauks 
“raudonuoju.*’

Tiria Nixono administracijos 
ryšius su telegrafų -1 e 1 e f on u 
kompanija ir $400,000 dovaną
Washingtonas. — Senato-kompanijai kaltinimą anti

nai tyrinėja Nixono admi
nistracijos ryšius su Inter
national Telegraph & Tele

phone kompanija. Buvęs 
generalinis prokuroras Mi
tchell ir jo pavaduotojas 
Kleindienst besiaiškindami 
įsivėlė į kontradikcijas ir 
negali išsiteisinti.

Pasirodo, kad jiedu turė
jo nemaža pasitarimų su 
minimos kompanijos virši
ninkais, kurie pažadėjo pa
aukoti Republikonų parti
jai $400,000, jeigu Justici
jos depąrtamentas ištrauks

Kompartija gavo 40,000 parašų 
Pennsylvanijos valstijoje

Philadelphia, Pa. — Ko
munistų Partija pasiekė di
delį laimėjimą Pennsylvani- 
jos valstijoje. 40,000 pilie
čių pasirašė ant peticijų 
Kompartijos kandidatams. 
Tai bus 4,000 daugiau, negu 
dabar reikalaujama šioje 
valstijoje.

Antikomunis t in i s 1951 
metų įstatymas draudžia 
priimti komunistų kandida
tų peticijas. Jeigu valstijos 
sekretorius atsisakytų įra

Mainieriai reikalauja 
pakelti 39% algų

Washingtonas. — Jungti- 
tinė mainierių unija prida
vė reikalavimus kietosios 
anglies pramonės kompani
joms. Mainieriai reikalau
ja pakelti algas 39 procen
tais, kiek gavo minkštosios 
anglies mainieriai prieš 
metus laiko.

Mainierių sutartys su 
kietosios anglies kompani
jomis baigiasi kovo 31 d. 
Jeigu laiku nebus pasirašy
tos sutartys, tuomet mai
nieriai paskelbs streiką.

Mokytoj as nusižudė
Flint, Mich. — 26 metų 

negras mokytojas Cabell 
nusišovė. Paliko raščiuką, 
kad jis nepakenčia rasizmo 
ir nori rasinės harmonijos.

Australija, kuri taip pat per 
dvidešimt metų čiang Kai-šeko 
kliką Formozoje laikė visos 
Kinijos valdžia, staiga pradė
jo ieškoti ryšių su’ Kinijos 
Liaudies Resp u b 1 i k a . Jos 
premjeras McMahon siūlosi 
Mao Tse-tungui, kad jis jį pa
sikviestų į svečius. Jeigu mūsų 
prezidentas Nixonas apsivertė 
aukštyn kojomis, tai kuo blo
gesnis ponas McMahon?!

Suomijoje po ilgų, bergž
džių partinių derybų vyriausy
bė susidarė iš vienų socialde
mokratų. Buvo manyta, kad 
gal susidarys koalicija iš kelių 
kairesnių partijų, kurių tarpe 
būtų ir Komunistų partija, bet 
niekas iš tų pastangų neišėjo. 
Parlamente iš 200 atstovų so
cialdemokratai turi tiktai 55. 
Todėl vargiai jų vyriausybė 
galės ilgai ant kojų išsilaikyti. 

trustiniam įstatymui prasi
žengimo.

Kompanijos ryšininkė su 
senatoriais, tarpininkavusi 
pasitarimams su Mitchelliu 
ir Kleindiėnstu, staiga su
sirgusi širdies ir proto li
gomis. Jos daktaras Liszka 
sako, kad Mrs. Dita Beard 
negalinti dabar liudyti. 
Liszka ir jo žmona, taipgi 
daktarė, 1956 metais pabė
gusieji iš Vengrijos, dabar 
kaltinami Medicare sukty
bėse.

šyti komunistų kandidatų 
vardus į rinkimų sąrašą, 
tuomet bus užvestas teis
mas prieš valstijos valdžią.

Katalikai demonstravo
Tyrone, Šiaurės Airija.— 

Tūkstančiai katalikų čia 
sudarė demonstraciją. Rei
kalavo panaikinti demons
tracijoms ir . kitoms suei
gos draudimą ir sulaikyti 
terorą prieš katalikus.

Dvasiškiai bešališko 
teismo prašo

San Jose, Calif.—10 dva
siškių lankėsi teismabutyje. 
Jie prašė Angelai Davis 
“bešališko ir teisingo” teis
mo. Apgailestauja, kad re
liginės grupės prisideda 
prie antikomunistinės iste
rijos ir tuo apsunkina An
gelos Davis gynimą.

Kitą dieną teisme dalyva
vo Moterų Tarptautinės 
Taikai ir Laisvei Sąjungos 
atstovės.

Suomijos universitetas 
kviečia Davis mokyti
Helsinkis/*1— Tamperės 

universiteto socialinių mok
slų departamentas kviečia 
Angelą Davis mokyti filo
sofijos.

Universiteto profesoriai 
pripažįsta, kad Angela Da
vis gali daug prisidėti prie 
mokslinių ir filosofinių dar
bų. Universitete mokosi 
daugiau kaip 200,000 stu
dentų.

Ginklu gina kaucija 
ir savo šeimą

I’resno, Calif. — Rodger 
McAfee, uždėjęs savo far- 
mą už Angelos Davis kau
ciją, dabar įsigijo šautuvą 
savo šeimos apgynimui.

Reakcionieriai prieš jį 
siunta. Jis buvo paleistas 
iš darbo, žmona apmušta, 
vaikai mokykloje apstum
dyti. McAfee sako, kad jis 
kitos išeities nemato, kaip 
tik šautuvu apginti šeimą.

Nuotraukoje: groja Vilniaus politechnikumo moksleivių 
. pučiamųjų orkestras. (M. Baranausko nuotrauka)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Sociologų konferencija
Tris dienas Vilniaus uni

versitete vyko respublikinė 
konferencija “Šeima ir so- 
cializacija,” kurios metu pe
dagogai, filosofai, medikai, 
juristai svarstė individo 
perėjimo iš šeimos priklau
somybės į visuomenę, jo pa
sini ošimo savarankiškai 
veiklai, asmenybės ugdymo 
bei kitus klausymus.

Konferencijoje buvo per
skaityti trisdešimt du pra
nešimai.

Sparnuotieji pagalbininkai
Kiekvienais metais Lietu

vos civilinės aviacijos lakū
nai ateina į pagalbą Anykš
čių rajono žemdirbiams.

Šiemet rūgščias dirvas 
aviatoriai kalkina “Atei
ties,” “Puntuko” kolūkiuo
se. Lakūnai, vadovaujami 
Algio Moisiejaus, jau pa
kalkino 176 hektarus.

Sparnuoti e j i žemdirbių 
pagalbininkai Anykščių ra
jono kolūkiuose pakalkins 
2,500 hektarų rūgščių dirvų.

R. Gikys

Ispanijos vyskupai kovoja už 
politines ir socialines reformas
Madridas. — Kardinolų ir 

vyskupų konferencija dide
le dauguma balsų atmetė iš 
Vatikano atsiųstą popie
žiaus Pauliaus laišką, ku
riame jis pataria sulaikyti 
kovą už reformas Romos 
katalikų bažnyčioje ir Ispa
nijos valdžioje.

Konferencija vėl išrinko 
pirmininku kardinolą Ta-

72 mietus vedę
West Liberty, Ky. — Jo

seph ir Frances Henry jau 
vedę 72 metus, bet meilė 
pas juos nesumažėjusi. Vy
rui jau 99 metai, žmonai — 
88.

Pastatai projektuotojams
Daugelyje senų atvirukų 

su miesto vaizdais galime 
pamatyti nedidelį pastatą 
miesto centre prieš Dramos 
teatrą. Tai buvo senasis 
Šiaulių paštas.

Šiomis dienomis čia pra
sidėjo statybos. Senojo paš
to vietoje statybos valdy
bos Nr. 2 kolektyvas iškels 
modernius pastatus, ku
riuose įsikurs miesto pro
jektinės organizacijos. Ben
dra statybos sąmatinė ver
tė—apie pusė milijono rub. 
Statyba truks 18 mėnesių.

• ■ •

Lietuva — Lenkija
Tarybų Lietuvos Mokslų 

akademija Varšuvoje ba
landžio viduryje suruoš lie
tuviškos mokslinės knygos 
parodą. Joje bus eksponuo
jama beveik 1,000 pavadini
mu leidiniai, 

u

Taip pat numatyti platūs 
kultūriniai mainai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Tarybų 
Lietuvoje, pavyzdžiui, ma
tysime Lenkijos grafikų 
parodą. Ją žadama sureng
ti Vilniuje birželio mėnesį. 
Rudenį įvyks lenkų litera
tūros dekada.

ranconą, reformų judėjimo 
vadą. Taipgi nutarė ragin
ti du Vatikano konservato
rius, kurie griežtai prieši
nasi reformoms, rezignuoti, 
kad negalėtų reformoms 
trukdyti.

Kardinolas Taranco n a s 
nurodo, kad Ispanijoje rei
kalingos pažangios politi
nės ir socialinės reformos.

Puola partizanus
Lon Sak. — Tailando 8,- 

000 kareivių smarkiai kovė
si su kalnuose įsitvirtinu
siais partizanais. Amerikos 
lėktuvai taipgi bombardavo 
partizanų įsitvirtinimus.

V aisty bes sekretorius R o gers 
priešinasi peržiūrėjimui tam 

tikru sutarčių prieš Kiniją
Washingtonas. — - Valsty

bes sekretorius Rogers, kal
bėdamas Senato užsienio 
reikalų komitete, griežtai 
atmetė senatoriaus Church 
siūlymą peržiūrėti militari- 
nes sutartis su kai kurio
mis Azijos valstybėmis.

Church nurodo, kad ge
rinant santykius su Kinijos 
Liaudies Respublika būti
nai reikia pertaisyti tas su
tartis, kurios taikomos prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ka. Viena tų yra Pietryčių 
Azijos Sutarties organiza
cija, sukurta tikslu atremti 
ir sulaikyti “komunistinę

Indokinijos moterys sveikina 
JAV prieš karę kovotojas

Hanojus, Šiaurės Vietna
mas. — Indokinijos mote
rys prisiuntė sveikinimą 
Jungtinių Valstijų kovojan
čioms prieš karą moterims 
Tarptautinės Moters Dienos 
proga. Kartu jos sveikina 
ir Angelą Davis ir linki jai 
laimėti.

Pietų Vietnamo revoliu
cinės valdžios užsienio rei
kalų ministrė Binh dėkoja 
Jungtinių Valstijų mote
rims, reikalaujančioms iš

Bombardavimas penkis 
karius padidintas

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų militarines koman
dos rekordai rodo, kad šie
met Šiaurės Vietnamo bom
bardavimas yra penketą 
kartu didesnis už 1971 me
tu bombardavimą. L.

Dabar bombų numetama 
penkis kartus daugiau, ne
gu buvo numesta 1971 me
tais ant Šiaurės Vietnamo.

Skurdžiai valstiečiai 
grobia turčių žemes
Santo Domingo. — Domi

nikos respublikoje šimtai 
bežemių valstiečių pasigro
bė turtingųjų žemvaldžių 
žemes ir įsitaisė pašiūres 
gyventi.

Dienraštis “El National'’ 
nurodo, kad tokiu atsitiki- 
mų Lotynų Amerikoje ne
mažai. Negaudami niekur 
darbo, valstiečiai tai daro 
iš skurdo.

Unijos kaltina faną
Washingtonas. — AFL- 

CIO pridavė kongresui savo 
pareiškimą, kuriame kalti
na prez. Nixono finansinę 
ir fiskalinę programą, kaip 
visos šalies ekonomikos au
gimo stabdžius.

Pareiškime nuro d o m a, 
kad dėl tos nevykusios pro
gramos darbininkai dau
giausia nukenčia. Darbinin
kų šeimoms pasidaro daug 
sunkiau verstis.

akcija” Pietryčių Azijoje.
Senato užsienio reikalų 

komitetas turi teisę ir pa
reigą peržiūrėti tokias su
tartis, taipgi siūlyti jas pa
taisyti ar visai panaikinti.

K a ha ne negavo leidi mo
Washingtonas. — Tary

binė ambasada nedavė lei
dimo teroristų žydų vadui 
rabinui Kahanei vykti į Ta
rybų Sąjungą. Kahane ban
dė susisiekti su valstybės 
sekretorium Rogers, bet ir 
ten jam buvo durys uždary
tos.

traukti Amerikos militari- 
nes jėgas iš Indokinijos ir 
baigti karą. Binh nurodo, 
kad. karas galima baigti 7 
punktų plano pagrindu.

Mokytojai streikuoja
Bogota, Columbia. — Mo

kytojų streikas uždarė 600 
aukštesniųjų mokyklų. Rei
kalauja pakelti algas 50 
proc. Gaudavo nuo $100 iki 
$400 į mėnesį.

Vėliausios 
Žinios

Bomba užmušė lietuvius
Maspeth, N. Y. — šešta

dieni kas nors mete bombą 
į namą ant. Grand Avenue, 
kuriame gyveno Jonas Am
brose (lietuvis) ir jo žmona. 
Namas sudegė, o Ambrosai 
žuvo. Liko sūnus. Ambrose 
buvo apie 30 metų amžiaus.

Gary, Ind. — Sekmadienį 
baigėsi tris dienas tęsėsis 
pirmas nacionalinis politi
nis juodųjų žmonių suva
žiavimas. Dalyvavo 4,000 
delegatų. Suvažiavimas ne- 
užgyrė ne vieno pretenden
to į prezidentinius kandida
tus. Sudarė nacionalinę iš 
400 narių asamblėją vado
vauti ateities kovoms. Suva
žiavime buvo smarkių gin
čų del taktikos ir politinių 
tikslų.

Londonas. — Anglija nu
tarė at,steigti su Kinijos 
Liaudies Respublika pilnus 
diplomatinius ryšius.

New Delhi. — Indijos rin
kimuose Kongreso partija, 
premjerei Mrs Gandhi va
dovaujama . laimėjo apie 
70 proc. visu halsų. Tai reiš
kia, kad Indijos vadovybė 
pasilieka nepakeista.

Maskva. — Tarybų Są
junga pasirašė ekonomines 
sutartis su Libija ir Bang
ladešu. Iš Libijos buvo at
vykusi 25 žmonių delegaci
ja-
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Dar apie tą komunikatą
AMERIKOS spaudoje dar vis plačiai tebeina kalbos 

ir diskusijos apie tą prezidento Nixono ir Chou En-la- 
jaus pasirašytą bendrą komunikatą. Veikiausia dar jos 
negreitai ir nutils.

Spaudos redaktoriai ir bendradarbiai ieško atsaky
mo į aibę klausimų: Ką šis komunikatas reiškia? Ar 
viską jis pasako? Ko nepasako? Kuo jis skiriasi nuo 
kitų komunikatų, išleistų ir paskelbtų po valstybių gal
vų susitikimo ir pasitarimo?

Pirmučiausia gal reikia pripažinti, kad šis JAV ir 
Kinijos komunikatas labai nuo kitų komunikatų skiriasi 
savo forma. Paprastai, po tokių valstybių galvų pasita
rimų komunikatai bendromis frazėmis išdėsto, jog pasi
tarimas įvyko, buvo draugiškas, naudingas abiems pu
sėms ir t. t. Bet šiame komunikate pirmiausia kiek
viena šalis atskirai išdėsto savo nusistatymą įvairiais 
klausimais. Antai, Jungtinių Valstijų pusė pabrėžia,

dieji miestai, kuriuose yra 6 
procentai bedarbių, vadina
mi “aukšto lygio nedarbo” 
miestais. 1969 metais tokių 
miestų buvo 6, o dabar “In
ternational Herald Tribune” 
duomenimis — ,62. Neseniai 
buvo kalbama, kad buvęs 
Appalachian anglies baseinas 
—- depresijos rajonas su ne
paprastai aukštu nedarbo ly
giu.

Prieš pora metų Amerikoje 
plačiai pasklido teorija, kad 
bedarbiai Jungtinėse Valstijo
se yra tik tie žmonės, kurie 
netinka pramonei dėl menko 
išsilavinimo, o depresijos mies
tu ar rajonu tegali būti pase
nusios (pramonės vieta. Dabar 
amerikietis nebenustemba, jei
gu bedarbių eilėse sutinka 
kosminės, radioelektroni k o s , 
elektrotechnikos, lėktuvų sta
tybos pramonės speccialistą. 
Bedarbių eilėse užregistruo
ta apie 156 tūkstančius kva
lifikuotų inžinierių ir moks
lininkų, beveik 2 milijonai 
aukštos kvalifikacijos darbi
ninkų.

Bedarbių pagausėjo visose 
“tradicinėse” grupėse. Jauni
mo bedarbių skaičius išaugo 
iki 17, negrų — 10, demobi
lizuotų kareivių — 13%.

kad taika Azijoje ir taika visame pasaulyje reikalauja ““~~
pastangų sumažinti įtempimą ir pašalinti konflikto prie- PRASIBLAIVO, 

Na, ir Jungtinės Valstijos kaip tik to ir siekiau- SUSIPRANTA 
Viename “’ 

žinti reikalingi ryšiai tarp kraštų su skirtingomis ideo- laikraštyje k o respondenci- 
logijomis. Štai kodėl ši prezidento kelionė į Kiniją, joje iš Omaha dejuojama: 
Jungtinės Valstijos siekiančios, kad Indokinijos žmo-j 
nėms būtų duota galimybė patiems nuspręsti savo liki-Į 
mą. Todėl jos pasiūlė š. m. sausio 27 d. aštuonių punktų j ant 
planą užbaigimui Indokinijoje konflikto. Jungtinės Vals-' 
tijos toliau remsiančios Korėjos Respubliką, tai yra Pie
tinę Korėją, bet taipgi darbuosis, kad nesantaika tarpe 
abiejų Korėjų būtų sumažinta. Jungtinės Valstijos sto
jančios už tęsimą paliaubų tarp Indijos ir Kinijos ir rei
kalaujančios, kad visos militarinės jėgos būtų ištrauk
tos iš užimtų teritorijų.

Paskui Kinijos “pusė’’ pasako savo nusistatymą. Ki- 
nija tvirtai rėmė ir toliau rems tautų kovą už išsilais- lankyti 
vinimą ir nepriklausomybę. Kinija niekados nesieksan- das. 
ti diktuoti kitoms tautoms, Kinija tvirtai rems ir pa- dalyvavimo pamaldose or- 
laikys Vietnamo, Laoso, ir Kambodijos kovą už pasieki

žastis. ’
čios. Jungtinės Valstijos, sako, tiki, kad įtampai suma- “ vaduotojų”

Baigiant norisi pastebėti ir 
liūdnokų reiškinių. Dalyvau- 

Vasario 16-tos šventei 
skirtose pamaldose ir matant 
daug pustuščių suolų, piršosi 
klausimas kodėl vis mažiau i 
jas atsilanko mūsų tautiečių. 
Neįtikėtina, kad ši diena dau
geliui mūsiškių jau nieko ne
reikštų. Neįtikėtina, kad gali
ma jau nejausti tautines par
eigos, bent šia proga, atsi- 

į lietuviškas pamal- 
Taip pat pasigesta da-

ganizuoto mūsų jaunimo. Ro-
mą jų tikslų. Ji remianti Liaudies Išsilaisvinimo Fron
to patiektas sąlygas Vietnamo karui užbaigti. Kinija 
remianti judėjimą už abiejų Korėjų susivienijimą. Ji 
griežtai priešinasi ir kovoja prieš Japonijos ekspansiją 
ir japonų-militarizmo atgaivinimą. Ji remianti Pakis
taną jo konflikte su Indija.

Komunikatas sako, kad tokie yra skirtumai tarp 
Kinijos ir Jungtinių Valstijų pozicijų. Nežiūrint to, 
girdi, abidvi pusės stąja už sunormalizavimą santykių 
tarp Kinijos ir Jungtinių) Valstijų. To reikalaują abiejų 
šalių interesai. Nė viena pusė neprivalanti sieketi va
dovybės Azijos-Pacifiko srityje. Nė viena pusė neno
rinti siekti tartis arba kalbėti už “trečią pusę.” Abi su
tinkančios, kad nenaudinga kuriai nors didžiajai šaliai 
susitarti su kita šalimi ar kitomis šalimis prieš kitas 
šalis ir t. t.

dos jų priskaičiuojama kelios 
dešimtys. Taigi, ar nebūtų 
gražu, kad jauni lietuviukai, 
susibūrę ipo tautine vėliava, 
užpildytų pustuščius bažnyčios 
suolus.

Tas tik parodo, kad “va
davimo” raketui ateina su
temos. Jau ir tikintieji lie
tuviai prasiblaivo, nebetiki 
“veiksnių” šmeižtais ir pra
simanymais apie Lietuvą. 
Jie atsisako jų parengimus 
lankyti ir juos savo sun
kiai uždirbtais doleriais šer
ti.

(valstijoje, surenkant trum
pu laiku net 6,000 piliečių 
parašų už komunistų kan
didatus Gus Hali ir Jarvis 
Tyner. Juk Alabamos vals
tija, viena iš pietinių valsti
jų, buvo laikoma bene pa
ti reakcingiausią valstija 
visoje šalyje. Ten surinkti 6 
tūkstančius piliečių parašų 
už komunistų kand i d a t ų 
įtrau k i m ą į prezidentinių 
kandidatų sąrašą?! Dau
geliui atrodė tik sapnas, 
praktikoje, gyvenime nepa
siekiamas tikslas.

Teisingai “Daily World” 
paistebi, jog šis pasisekimas 
parodo didelį politinėje at
mosferoje pasikeitimą į ge
rąją pusę. Piliečiai darosi 
drąsesni. Piliečiai mažiau 
bepasitiki kapitalistinėmis 
partijomis. Jie nebebijo sa
vo vardus ir pavardes pa
dėti ant peticijos už Komu
nistų Partijai teisę turėti 
savo prezidentinius kandi
datus.

Manoma, kad šis pasise
kimas Alabamoje bus pa
skatinimas kitose valstijose 
parašų rinkėjams paspar
tinti savo veiklą.

“Daily World” ta pačia 
proga primena, kad Penn- 
sylvanijos valstijoje surin
kimas 22,000 už komunistų 
kandidatus yra istorinis lai
mėjimas. Tos valstijos reak
cininkai šio pasisekimo išsi
gando ir griebėsi priemonių 
komunistams užkirsti kelią. 
Jie valstijos seimelyje pra
varė bilių, kuriame reika
laujama, kad nauja partija, 
norinti turėti kandidatus; 
ant baloto, turi surinkti net 
36,000 piliečių parašų. O 
pirmiau buvo reikalaujama 
tiktai 9,000 parašų. Padi
dino net keturis kartus. 
Bet manoma, kad komunis
tams pavyks dar gauti 12,- 
000 parašų ir tikrai laimėti 
jų kandidatams vietą ant 
baloto lapkričio rinkimuose.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas drg. Gasiūnai, grįžta sumušti
Besklaidydama praeitų me

tų “Laisvės’’ puslapius, ap
tikau straipsnį apie tūlą 
“Dirvos” bendrad a r b ę E. 
Čekienę, kuri šmeižia mū
sų mažylių auklėjimo san
tvarką. Čia kaip tik neįma
noma nutylėti, net šlykštu 
klausytis apie tokius Lietu
vos atskalūnų samprotavi
mus.

Čia pateiksiu porą fak
tų iš savo vaikystės gyveni
mo. Gimiau ir augau viena
me Žemaitijos bažnytkai
myje, kur dalis pradinėje 
mokykloje baigdavo ketu
ris skyrius, dauguma išei
davo vieną žiemą vardą ir 
pavardę pramokę pasirašy
ti, ir mokslas baigtas. O 
kiek buvo tokių, kurie visai 
nematė mokyklos suolo. 
Mano ateitis laukė tarnau
ti buožėms, nes buvome be
žemiai.

Nuo 1926 metų iki 1928

kruvini, 
marškiniai sudraskyti, nes 
ir jie gatvėje kovoja dėl 
geresnio gatvės kampo, ar
ba kitas iš pavydo sumuša, 
kad tas daugiau laikraščių 
išpardavinėjo.

Tokiais vaikais niekas ne
sirūpina, nei jų sveikata, 
nei jų ateitimi.

Teko lankytis ir jūsų 
krašte, Jungtinėse Valstijo
se. Mačiau, kaip gyvena 
geto vaikai, o labiausiai pie
tuose — Georgijos valstijo
je ir kitur. Jų lūšnos iš
trypusios, vaikai apiplyšę 
ir alkani.

Prieš dvyliką metų grį
žau į tėvynę, gyvenu Vil
niuje ir niekaip negaliu at- 
sidžiav/ ’b kokį mūsų ma
žyliai tu i i gyvenimą! Jei 
tėveliai abu dirba, tai yra lop- 
šeliai-darželiai. Teko man 
čia lankytis. Pavyzdinga 
švara ir geras maistas, au
klėtojos išsilavinusios tai

specialybei, kurios prati
na vaikučius piešti, šokti ir 
dainuoti, o sukakus septy- 
neriems metukams prasi
deda privalomas mokslas. 
Vaikams viskas atiduota: 
menas, sportas, vasarą pio
nierių stovyklos.

Kas mėnuo važinėju pas 
mamą į Telšius. Važiuo
jant, kaip akys užmato, kol
ūkių laukai, ganyklos, gal
vijai, bet piemenėlių niekur 
nesimato. Tarybinėje san
tvarkoje vaikai nebepar- 
duoda vasarų.

Už tai vaduotojai užjūry
je visaip mėgina sujuodinti 
mūsų tėvynę.

Patariu E. Čekienei apsi
lankyti ir savo akimis pa
matyti, kaip fašistiniai 
S m e to no s viešpatavimo 
laikai pasikeitė. Mūsų gy
venimas diena iš dienos ge
rėja, o Lietuva žydi ir kles
ti be ponų ir nuskriaustų
jų.

Filomena
Vilnius

metų vyko maišinė emigra
cija i Pietų Ameriką. Kas 
tada emigravo? Mažaže
miai, bežemiai ir darbinin
kai, su šeimomis ir mažais

Apie žurnalo “Mokslas ir gyveni
mas” redaktorių Joną Karosą

Komunikate nurodoma, kad Kinija Taivaną (Formo- 
zą) laiko Kinijos provincija, o Jungtinės Valstijos pasi
žada Taivano srityje mažinti savo militarinės jėgas. 
Abidvi šalys sutinka, kad būtų naudinga praplėsti tarpe 
Kinijos ir Amerikos mene, kultūroje, moksle bei pre
kyboje bendradarbiavimą. Ryšium su tuo, abi šalys su
tinka, kad reikalingi palaikyti šiuos ryšius “įvairiais ka
nalais, įskaitant aukšto Jungtinių Valstijų atstovo ke
liones kartas nuo karto į Pekiną konkrečioms konsulta
cijoms.” ¥

Tai ir viskas apie komunikatą. Kiekvienam rimtam 
stebėtojui aišku, jog jame ne viskas pasakyta iš prezi
dento kelionės ir pasitarimų su Kinijos vadais. Di
džiosios paslaptys atsidengs ir paaiškės tik laikui bė
gant. Pasauliui tenka palaukti.

Kas ką rašo ir sako
KADA MŪSŲ BEDAR
BIAI Iš TIKRŲJŲ 
ŠYPSOSI?

Tarybinės spaudos kores
pondentas Apolinaras Sin
kevičius savo laiške iš Ame
rikos Vilniaus “Tiesai” (ko
vo 2 d.) rašo:

Sakoma, jog amerikiečiai— 
amžinai besišypsanti tauta. 
Tačiau bedarbiai šypsosi tik 
tada, kai darbo biržoje jiems 
nusišypso galimybė įsidarbin
ti.

O tokių galimybių vis ma
žėja, nes bedarbių gretos gau
sėja. 1969 metais Jungtinė
se Valstijose jų buvo 3.4 pro 
cento, 1970 metais — 4.9, o

praėjusiais metais —5.9. 
Kaip ra š ė “Time,” s u n - 
ku patikėti, ar atsiras naujų 
darbo vietų, jeigu pramonė 
tebedirba 73 procentų pajė
gumu, jeigu biznismenai nau
dojasi “naujosios ekonominės” 
politikos lengvatomis įsigyti 
našesnę techniką, kuri reika
lauja mažiau darbo rankų. 
Užtat nemažai bedarbių, kaip 
praneša JAV darbo ministeri
ja, praradę viltį kada nors 
gauti darbą nustoja registra
vęs! darbo biržoje. Tokie 
žmonės automatiškai iškrenta 
iš apskaitos. Juos priskaičia
vus į bedarbius, jų eilės padi
dėtų iki 7 procentų.

Vyriausybė nustatė, kad

KOMUNISTAI GRAŽIAI 
“APSKUTĘ” 
AMERIKIEČIUS

Chicagos menševikų laik
raščio nuomone, iš Nixono 
kelionės į Kiniją laimėj ę 
tiktai komunistai. Tiesa, 
sako “N,,” Prezidentas Nix- 
onas buvo nusivežęs į Ki
niją didoką būrį gerų pata
rėjų, bet apie propagandą 
tie patarėjai mažai tenusi
manė. Maskvos komunistai 
yra propagandos specialis
tai, reikia manyti, kad ir 
kiniečiai mažai nuo jų atsi
likę. Pekine beveik nieko 
nenutarta ir nei vienu svar
besniu pasauliniu klausimu 
nesusitarta, bet oficialus 
abiejų valstybių komunika
tas labai naudingas komu
nistinei propagandai...”

Ypač menševikai kaltina 
Nixoną pardavimu arba 
atidavimu Kinijai Formo- 
zos su jos Čiang Kai-šeku.

TAI LAIKOMA
DIDELIU PASISEKIMU

Pažangiečių “Daily World” 
(kovo 3 d.) vedamajame 
“Alabamos didžiulė perga
lė” sveikina Komunistų Par
tijos veikėjus už jų šaunų

di- pasidarbavimą Ala b a m o s

Įvairenybes
Vakarų Vokietijos firma 

reklamuoja žiebtuvėlių pa
vidalo rankines granatas: 
“Šis daikčiukas ant jūsų 
stalo gali žymiai supras
tinti pačias sunkiausias de
rybas.” Ta pati firma siū
lo tanko pavidalo prespap
jė, šratinukus-šovinius, ma
šinėlę pieštukams drožti — 
automatą.

Didžiausias pasaulyje pa
veikslas saugomas Istado 
muziejuje Švedijoje. Jis 
vadinasi: “Dragūnai iš Sko- 
no joja maudytis.” Paveiks
las, kurio autorius — danų 
dailininkas Oskaras Mati- 
senas, yra 50 kvadratinių 
metrų dydžio.

Prieš olimpines žaidynes 
Miunchene atvers duris įdo
mus pastatas — triaukštis 
restoranas, įrengtas milži
niškame betoniniame akva
riume, pripiltame jūros van
dens. Restorano lankytojai 
per iliuminatorių galės ste
bėti jūros augalus ir gyvū
nus (aštuonkojus ir netgi 
ryklius)..

Londono policijos, gaisri
ninkų ir greitosios pagalbos 
automobiliai dabar turi ra
dijo įrenginį, kuris vairuo
tojui leidžia per šimtą me
trų nuo sankryžos įjungti 
šviesofore žalią šviesą. 
Naujiena, be abejo, nau
dinga, bet detektyvai mano, 
kad vagys greitai įmins ra
dijo siųstuvo mįslę. Pamė
gink juos tada pavyti.

Polis Beslėjus iš Kembri- 
džo per 15 min. 10 sek. su
valgė 60 marinuotų svogū
nų/

vaikais. Emigravo į Uru
gvajų, Argentiną ir Brazi
liją. Vykti į Braziliją net 
ir lėšų nereikėjo, nes Sme
tonos valdžia sudarė sutar
tį su kavos plantatoriais- 
fasendieriais, ir d a r n u o 
galvos gaudavo po dolerį 
už garantuotą darbininką, 
kuris dirbs nenu statytą 
laiką be atlyginimo. Pate
kus šeimoms į kavos plan
tacijas, su mažais vaikais, 
kas jų laukė? Vargas ir 
skurdas, mokyklų iš viso 
nebuvo ne tik ateivių vai
kams, bet ir patiems brazi
lams.

Gydytojų, klinikų ir ligo
ninių, tokių pava d i n i m ų 
vietiniai neturtingieji ne
buvo girdėję įsavo gyveni
me.

Nuo didelių karščių be 
medicinos priežiūros vaikai 
sirgo disinterija ir krito 
kaip lapai, retas kuris išli
ko gyvas.

Negeresnė padėtis buvo ir 
Brazilijos didmiestyje Sao 
Paulyje. Aš turėdama dvy
liką metų pradėjau dirbti 
saldainių fabrike “Falchi.” 
Čia dirbo vien nepilname
tės, sukako devyni metukai 
ir gali dirbti, nes ploni vai
kų piršteliai greičiau suge
bėdavo vynioti saldainius, 
negu suaugusių. Nors dar
bas buvo sulyg išdarbio, 
dirbti reikėdavo dešimtį va
landų su valanda pertrau
kos pietums, o atlyginimas 
nepadengė pragyvenimo.

Vėliau pradėjau dirbti 
siuvyklose. Čia irgi nepil
namečių išnaudojimas, po 
12-13 valandų darbo dienos. 
Tada siuvamos mašinos ne
buvo motorizuotos, reikėjo 
minti kojomis. O kaip būda
vo skaudu jaunai širdelei, 
kai matydavau pasiturinčių 
šeimų vaikus lankant mo- 
kylą arba žaidžiant kieme.

Berniukai, sulaukę sep
tynių metukų, negalvoja apie 
mokyklą, o stengiasi išmok
ti susikalti medinę dė
žutę ir eiti į gatvę batų 
valyti, arba gatvėje parda
vinėti laikraščius, nes vie
nas tėvas šeimos negali iš
laikyti, o ištekėjusioms mo
terims, kurios turi vaikus, 
darbo niekas neduoda, nes 
žino, kad jos negali ištemp
ti viso mėnesio, nes vaikai 
su įvairiomis ligomis su
trukdys darbą, o sykiui' ir 
darbdavio pelną.

Tokie vaikai vėlai vakare

(Jo šešiasdešimtojo
Didžioji Jono Karoso gy

venimo dalis susieta su 
Vilniaus miestu: čia jis gi
mė, čia, dar būdamas 16- 
mečiu jaunuoliu, įsijungė į 
revoliucinę veiklą. Vilnius 
yra ir jo žurnalistinės, pub
licistinės, pedagoginės vei
klos pradžia; didelė jo kū
rybos eilučių dalis, ypač 
memuarų knyga “Kalba 
Vilniaus akmenys,” skirta 
šio miesto praeičiai.

Plati J. Karoso visuome
ninės veiklos dirva: nevel
tui jam suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardas. Ta
čiau daugiausia jėgų, ener
gijos ir meilės jis atiduoda 
žurnalistikai. Sunku išskai
čiuoti jo darbus šioje srity
je. Jis nuėjo iš tiesų ilgą 
kelią nuo pogrindinės ko
munistinės spaudos bendra
darbio iki respublikinių žur
nalų redaktoriaus postų.

Nerasi Lietuvos žurnalis
tikos ir kultūros sferose 
žmogaus, kuris nebūtų gir
dėjęs Jono Karoso vardo; 
labai dažnas asmeniškai jį 
pažįsta. Nė stebėtis tuo ne
tenka: jis — ilgametis Lie
tuvos TSR Žurnalistų są
jungos valdybos pirminin
kas. . - . .

Niekad anksčiau Lietuvo
je nebuvo rengiami kvalifi
kuoti žurnalistai - profesiona
lai. Jonas Karosas buvo vie
nas iš pirmųjų žurnalistų 
rengimo entuziastų. Nuo 
1952 m. rugsėjo Vilniaus 
V. Kapsuko univers i t e t e 
buvo įsteigta žurnalistikos 
katedra ir jai nuo pat pra
džių ėmė vadovauti jubili
atas. Šiandien beveik visą 
šios katedros dėstytojų ko
lektyvą sudaro jo buvusieji 
mokiniai.

Man asmeniškai teko pa
žinti Joną Karosą kaip mo
kytoją, o. vėliau kaip kole
gą — dėstytoją. Studentai 
gerbia J. Karosą už jo pla
čią erudiciją, aukštą kultū
rą, principingumą, meilę se
najam universitetui, kuri ne 
tik liepsnoja jo širdyje, bet 
kurią jis moka įžiebti ir 
studentams. Net ir žurna
listikos katedros dėstytojai, 
už kurių pečių neretai pe- 
dagoginio darbą patirties 
dešimtmetis, su malonumu 
klauso jo patarimų, riešku
čiomis semiasi iš jo žinių 
lobyno.

Švęsdamas savo šešiasde-

gimtadienio proga)
šimtmetį, Jonas Karosas 
pažymi ir savo peaagogimo 
uaruo aviuesimuneų. i ai 
irgi reiKsnnnga suKakus. 
jis kaip pedagogas prisidė
jo prie isciso Ldeiuvos žur
nalistų kartos auKiejimo. 
jo moKimų tarpe, Kurie at
sisveikindami su umvensite- 
to auditorijomis išsmese ir 
Jono Karoso erudicijos, pa
tirties, asmenybes švelnu
mą, yra visa eile V. Kap
suko premijos, įvairių tarp
tautinių ir visasąjunginių 
laureatų. Jo studentais yra 
ouvę XoKie žurnalistai, kaip 
A. kaurinčiukas, V. Kaza- 
Kevičius, J. Lukoševičius, 
V. Žilinskaitė, J. Bulota, B. 
Raguotis, J. Lapašinskas, 
E. Uldukis, R. Rakauskas, 
M. Baranauskas ir kt.

Jonas Karosas, nors ir bū
damas ne kažin kaip tvirtos 
sveikatos, savo energija, 
veiklumu nenusileis bet ko
kiam dvidešimtmečiu i žaliu
kui. Užtenka pasakyti, kad 
jis šiuo metu Vilniaus uni
versiteto žurnalistikos ka
tedroje eina docento par
eigas, išrinktas trečią kartą 
iš eilės Lietuvos Žurnalis
tų sąjungos pirmininku ir 
redaguoja vieną populia
riausių respublikoje žurna
lų “Mokslas ir gyvenimas.”

Besišypsančio, sve t i n g o 
Jono Karoso paveikslą išsi
vežė ir dažnas Amerikos 
lietuvis, atvykęs viešnagėn 
į senąją Tėviškę. Jubiliatas 
yra su daugeliu šnekučia
vęs, daug ką mieliesiems 
svečiams išrodęs, paaiški
nęs, padėjęs akivaiz d ž i a i 
įsitikinti, kaip pas įkeitė 
Lietuvos gyvenimas nuo tų 
laikų, kuriuos jie išlaikė 
savo atmintyje.

Stasys Makauskas
Vilniaus V. Kapsuko universiteto 

Žurnalistikos katedros vedėjas

Naudingos iškasenos 
Atlanto vandenyne

Vandenynų atmosferos ty
rimų nacionalinės asociaci
jos mokslininkų grupė du 
mėnesius plaukiojo moks
linio tyrimo laivu ir paskel
bė tyrimų duomenis apie 
gausius vertingų metalų 
klodus Atlanto vandenyno 
dugne į šiaurės vakarus 
nuo Afrikos krantų. Man
gano rūda, nikelis, kobal
tas, varis, auksas ir platina 
guli jūros dugno paviršiuje 
900 iki 4,000 metrų gylyje.
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METAI, PASKIRTI KNYGAI...

Levui Vladim irovui—60 metų
r*

ypač išryškėjo jo, kaip 
mokslin i n k o , organizato
riaus ir visuomenės veikė
jo, talentas. L. Vladimiro- 
vo iniciatyva senoji biblio
teka tapo svarbiu kultūros 
ir mokslo židiniu ne tik Lie
tuvoje, bet ir visoje Tary-

, Šiomis dienomis vienam 
žymiausių Tarybų Lietuvos 
bibliotekininkų, knygos ty
rinėtojų Vilniaus universi
teto docentui Levui Vladi- 

v mirovui sukako 60 metų.
L. Vladimirovas gimė 1912 

m. vasario 27 d. Telšių

Nuotraukoje: L. Vladimirovas viename 
universiteto kiemielių. (A. Jurkšto nuotrauka)

mieste, tarnautojų šeimoje. 
1932-1936 m. studijavo už
sienio kalbas Kauno univer
sitete, o 1937-1940 — eko
nomikos mokslus Kauno ir 
Vilniaus universite tuose. 
Antrojo pasaulinio karo me
tais Tarybinės Armijos gre
tose kovojo prieš fašisti
nius okupantus.

1948 m. L. Vladimirovas 
paskiriamas Vilniaus uni
versiteto direktoriumi. Čia

St. Petersburg, Fla.
Vasario 26 Dainos mylė-pažangių chorų. Dabar jie 

tojų choras atžymėjo savo 
7 metų gyvavimo sukaktį.

Erdvi salė prisirinko pil
nutėlė vietinių ir svečių iš 
tolimų šiaurės kraštų. Pir
miausia mūsų šeimininkės 
pavaišino visus skaniais 
pietumis.

Baigiant pietauti A. Alek
nienė paprašė svečius pasi
rodyti. Pokylio dal y v i a i 
sveikino svečius gausiais 
aplodismentais.

Toliau programą vedė 
Jonas Milleris. Jis sakė:

Mes čia susirinkome at
žymėti mūsų choro gyvavi
mo septynmetį, kultūringai 
praleisti popietę. Mes lie
tuviai mylime meną.

Sveikino Dainos mylėtojų 
chorą ir choro vadovę Ade
lę Pakalniškienę ir palinkė
jo ilgai gyvuoti ir dainuoti. 
Yra sakoma, kad žmogus be 
dainos, tai kaip žemė be gė
lių

Po jo kalbos choras iš
stojo su daina.

Pristatytas Valys Bunkus

prasty szadey” (1547). Iki 
antrojo pasaulinio karo bu
vo žinomas tik vienintelis 
šios knygos egzempliorius, 
saugomas K a salia u č i a u s 
universiteto bibliote k o j e, 
kuris, greičiausiai, karo me
tu žuvo.

1952 m. L. Vladimirovas 
pradėjo vadovauti Bibliote
kininkystės katedrai, kartu 
eidamas ir bibliotekos di
rektoriaus pareigas.

Dirbdamas labai atsakin
gą organizacinį ir admi
nistracinį darbą, bibliotekos 
direktorius niekad nepadėjo 
plunsknos į šalį. Jis para
šė apie du šimtus mokslo 
darbų, populiarių straips
nių, recenzijų, informacijų 
bei publikacijų. Darbų te
matika plati ir įvairi. Žy
miausią vietą joje užima 
knygos, bibliotekos ir ap
skritai kultūros isto> rijos 
klausimai. Jo darbuose pa
teikta daug naujų ir moks
lui labai vertingų žinių apie 
lietuvių tautos kultūrą, švie
timą, spaudą ir bibliotekas. 
Šiuo metu L. Vladimirovas 
užbaigė vieną savo stam
biausių darbų — monogra
fiją, skirtą knygos istori
jai.

1964 m., praėjęs didelį 
konkursą, L. Vladimirovas 
buvo išrinktas Jungt i n i ų 
Tautų Dago Hamerš e 1 d o 
biblio t e k o s direktoriumi. 
Šiame labai atsakingame ir 
garbingame poste jis išdir
bo šešerius metus, palikda
mas žymius pėdsakus ir pa
saulin ė j e bibliotekininkys
tėje.

1970 metais rudenį L. Vla
dimirovas sugrįžo į Lietuvą 
[ir vėl pradėjo vado, v a u t i

Philadelphia, Pa.
Bėdos dėl nepriklausomybės' 

minėjimo
Čia prisiminsime ne apie 

lietuviškų veiksnių bėdas ir 
jų minėjimus. 1776 metais 
Amerikos garbingi vyrai 
paskelbė Deklaraciją, atsi
sakančią nuo Anglijos ka
raliaus. Dabar 1976 metais 
sukaks 200 metų nuo Jung
tinių Valstijų nepriklauso
mybės. Dėl to bus rengia
mas minėjimas su pasauline 
paroda “EXPO.”

Čia 1926 m. buvo sureng
tas minėjimas 150 metų su
kakties, irgi su pasauline 
paroda. Bet 50 metų labai 
pakeitė didmiesčių padėtį, 
kad vargas surasti vietą, 
kurioje sutilptų pasaulio 
pramonių paviljonai.

Rengėjų kompiuteriai ap
skaičiavo, kad per 6 mėne
sių laiką parodą aplankys 
virš 40 milijonų žmonių. 
Tam reikės ne tik daug 
duonelės, bet ir kitokių 
reikmenų: kur žmonės su
tilps, kaip privažiuos, kur 
sustos ar pernakvos?

HELP W4NTED-MALE-FEMALB

dainuoja naujas dainas apie 
naują gyvenimą ir naują 
žmogų.

Viktoras J. Valley sveiki
no D ainos. mylėto jų cho rą i r 
mokytoją A. Pakalniškienę 
jo 7 metų gyvavimo proga. 
Sakė: Pamenu gerai, kuo
met choras susiorganizavo. 
Pradžia buvo sunki. Šian
dien mes galime pasidi
džiuoti choru ir mokytoja 
Adele. Linkiu Dainos my
lėtojų chorui dar ilgai gy
vuoti.

Paulina Blaškienė sveiki
no bainos mylėtojų chorą ir 
jo mokytoją, linkėjo chorui' 
dar ilgo gyvavimo.

Adelė Pakalniškienė kal
bėjo angliškai; aiškino šios 
dienos pramogos tikslą ir 
choro gyvavimo sukaktį

Pobūvyje dalyvavo dentis- į 
tė daktarė J. Stepulionienė.! 
Pakviesta sveikino chorą ir j 
pobūvio dalyvius.

KNITTER—MECHANIC
ASSISTANT

to work an Double Knit Machines. 
Must be exp. Position is open.

Night shift. Union Shop.
CARNABY MILLS

25 East Union Ave.
E. Rutherford, N. J. 

201-935-0020
(12-21)

FOREMAN

Set up and supervisory exp. in spot 
welding dept. Familiar with jigs 
and fixtures. Substantial salary 

and company benefits. 
COFFEE-MAT CORP.

251 S. 31st St., Kenilworth, N. J. 
201-241-8400

(17-23)

DAIRYMEN 
needed for general farm work at 
once on 75-cow dairy in Canjohari, 
N. Y. Must have complete know
ledge of every phase of dairy farm
ing. Must have excellent references. 
Beautiful home, all utilities, excel- 
lent pay. Only top men need apply. 
Phone collect (607) 432-0698.

(19-25)

Treasure Island, Fla., svei
kino chorą ir visuis svečius.

Po kalbų ir sveikinimų, 
Dainos mylėtojų choras su
dainavo dar keletą dainų.

bų šalyje. Ypač dideli 
Vladimirovo nuopelnai, 
darant senos lietu v i š k o s 
knygos fondą.

Universiteto biblioteki-,.~- r----- ---------  ---------
ninku pastangomis senos'bibliotekininkystės ir moks- 
lietuviškos knygos, įvairių lines informacijos katedrai, 
karų ir suiručių išblaškytos, Malonu rašyti šias eilu- 
buvo sugrąžintos į bibliote- įes apįe savo bUVusį moky- 
ką. Tarp kitų labai vertingų įoją įr dabartinį šefą. 1950 
leidimų fondas pasipildėbūdamas studentu, aš 

knygai,pradėjau klausytis Levo 
M. Mažvydo 1 Catechismusa Vladimirovo paskaitų. Jo 

skatinamas ir remiamas, aš 
vėliau pats tapau dėstytoju. 
Visi, kam teko, žino, kokia 
karti pradedančio dėstytojo 
duona. Nusivylimo valan-1 
dėlėmis čia kaip tik susi
laukdavau didelės moralinės 
ir dalykinės paramos iš sa
vo vyresniojo draugo.

Daug kas galėtų iš L. 
Vladimirovo pasim o k y t i, 
kaip-reikia dirbti su prade
dančiais mokslininkais. Vi
suomet taktiškas, kupinas 
pasitikėjimo ir optimizmo, 
jis žingsnis po žingsnio ve
da tave į platesnius mokslo 
dirvonus. Visuomet skatina 
ir puoselėja kiekvieną nau
ją mintį, kiekvieną idėją. 
Jis pats daug dirba ir ska
tina kitus nuolat ieškoti vis 
naujų tobulesnių dėstymo 
metodų, pritaikyti šiuolai
kinius mokslo ir technikos 
laimėjimus bibliotekiniame 
ir bibliografiniame darbe.

Sunku būtų suminėti vi
sas respublikines, visasą
jungines bei tarptaut i n e s 
tarybas, draugijas, komisi
jas, kuriuose įrašyta L. 
Vladimirovo pavardė. Su 
savo paskaitomis jis iš
važinėjo visą Lietuvą 
skersai ir išilgai. Dažnai 
jį matome žydruose televi
zorių ekranuose, jo pavar
dę spaudos puslapiuose.

Garbingos ^sukakties pro
ga linkime L. Vladimirovui 
dar ilgai, ilgai išlaikyti jau
natvišką energiją ir entu
ziazmą, daug daug kūry
bingos veiklos metų. J

Jonas Basiulis
Vilniaus Valstybinio 

■ universiteto docentas

su

Malonu rašyti šias eilu-

Nežinau, kada ir kas Phi- pasveikino Dainos mylėto- 
ladelphiją pradėjo vadinti jų chorą ir jo vadovę Ade- 
“Broliškos meilės miestu.” ,lę Pakalniškienę ir linkėjo Viso sudainuota 8 dainos 

dar ilgai gyvuoti. Pakalbę- per du išstojimus, 
jo apie dainos reikšmę ir Koncertas užsLaigė su 
pažangius lietuvių chorus gausiais publikos ap.odis- 
Amerikoje.

Lietuvių chorai yra daug Ąpįe Dainos mylėtojų choro 
nuveikę pažangai ateivių, 
tarpe.

Suruošė dainų festiva-' 
liūs, sukūrė < 
šaukiančių į kovą už žmo- peleje iškilo klausimas LLD 
gaus teises, už taiką. Dar 45 kuopos vardu suorgani- 
Amerikoje gyvuoja keletas zuoti _ chorą. Sumanymui ,

-- ----------------------- ---— pritarė Viktoras J. Valley, į
Adelė Pakalniškienė ir kiti 
kuopos veikėjai.

“Broliškos meilės miestu.” 
Gal ir taip. Bet čia apsi
leidimas nesvietiškas. Iki 
pasaulinės parodos 1926 m. 
čia nebuvo nei vieno tilto 
per plačiąją Delaware upę. 
Susisiekimas su Camden, 
N. J. buvo dviejų geležin
kelių kompanijų pervažomis 
teikimas irgi nepakeičia
mas, nes jiems buvo labai 
pelningas. Pasaulinės paro
dos dėka gavome tiltą. Da
bar turime du. Kadangi 
tuos tiltus valdo kokia ten 
Authority, tai už perva
žiavimą mokama po 50 cen
tų. Kamšatis nesvietiška.

Vietą parodai parinko pie
tinėje miesto dalyje, kur 
Schuylkill upė įteka į Dela
ware upę. Tai prasčiausia 
vieta visoje miesto apylin-

mentals.

Prieš septynerius metus 
daug dainų, mažoje aktyvių draugų gru-

Sumanymui

Worcester, Mass
I Adelė Pakalniškienė suti- 

LDS 57 kuopos mėnesinis ko chorui vadovauti.
- . . 1 Iš pradžių susiorganizavo

WANTED
FOR NEW PLANT

TRICOT MECHANICS
TRICOT KNITTERS

TRICOT THREADERS 
EXPERIENCED ONLY 

(201) 427-3132, Mr. Irnmerman
Paterson, N. J.

(19-25)

MACHINIST, experienced, qualifica
tions : engine lathe, verticle mi lor, 
horizontal miller, lite fabrea itig. 

Full benefits. App^y in person, 
FATERSON MACHINE CO.

130 Furlcr St., Totowa, N. J.
(19-25)

TOOL & DIE MAKERS

1st class.
Progressive dies.

Salary open.
Overtime.

EEC MFG. CORP.
201-342-2277

(20-22)

1 ST. PETERSBURG, FLA.
1 Mirus

1 Jonui Yukniui
I Mes, LLD 45 kuopos nariai ir jo draugai,
I reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai
I Stefanijai, jo sūnums Edward ir Harold ir jų
I šeimoms, netekusiems mielo gyvenimo draugo.
I sūnums tėvo, anūkams tėvuko. Linkime šeimai
I ramintis ir lengvai pergyventi širdies skausmą.

I V. E. Valley J. Stančikas
1 R. Samulionienė Chas. T. Sholunai
I Wm. O. Stakėnai J. Sluckis
I T. O. Kairiai J. E. Galvan
I A. P. Lukai G. J. Gendrėnai
I P. Steponaitis J. O. Rubai
I A. Petkūnas K. Pakšys
I P. O. Navickas J. P. Brass
Į P. Pučkorius A. Antanavičius
I J. Greblick V. M.. Rapečkai
1 M. M. Rutkauskai M. JasudaviČius
I N. Petronis J. Judickis
1 J. P. M. Milleriai P. Semėnas
I B. Salaveicikas V. V. Bunkai
1 V. Žitaitis J. P. Blaškiai 1
1 J. A. Puishis M. Jankauskas 1
I Chas. M. Puishis A. Pakalniškienė 1
I Jose Vasiliauskienė E. Ecinia 1
1 H. Žilinskienė M. Purvėnienė 1
I W. K. Kelley A. Paleckis' 1
I J. S. Bakšiai J. A. Stokai 1
I J. Andrick J. S. White I
I R. Zaluba L. M. Tvaskai 1
I M. Klishus K. Gurskis 1
I A. A. Jočiai N. Lenigan 1
I D. Kairienė J. A. Stattman 1
1 J. J. White W. Dubendris 1
I T. V. Norwill O. Klimas 1
I Nick Sereika A. M. Raškauskai 1
I J. P. Stančikai V. Petrams 1
I J. Lisauskas J. Garadauskas 1
I B. A. Casper J. Vallance 1
I P. Mockapetris A. Staškus I
1 B. M. Putrimai

i

I susirinkimas įvyks kovo 19 pradžių susiorganizavo 
d. 29 Endicott St. svetainė- maža grupelė dainininkų, 
je. Pradžia 2 vai. po pietų, j Vėliau, dėka Adelės Pakal- 
Kviečiame narius dalyvauti niškienės, choras išaugo iki 
šiame nepaprastame susirin- 30 narių, ir kai užtraukia 
kime. Turime daug svarbių vįsį kartu, tai girdėti net už 
reikalų apkalbėti. Visi na-'vartų, 
riai stenkitės duokles pasi- 
mokėti, kad nebūtumėt su
spenduoti, nes kitas susirin-;
kimas įvyks už trijų mene-'le j e įvyko LLD 45 kuopos 
šių. Visais kuopos reikalais mėnesinis susirinkimas 
kreipkitės pas finansų se-1 Kuopos pirmininkas Jo-

Main St., 
01520..

Iš kuopos veiklos
Kovo 5-tą toje pačioje sa-

WANTED
FIRST CLASS SKILLED 

JIG MILL & JIG BORE 
OPERATORS

2ND SHIFT ONLY
Able to sėt up work from blue 
prints. Work to very close toler

ances & required finishes.
shop,

Good 
D.

Central Ave., Hillside, N. J.
201-355-3500

(14-23)

Job

1217

tool room experience 
desirable.

pay, all benefits.
M. E. CORP.

UPHOLSTERER 
for custom shop.

Must have good knowledge for 
tuftings, cutting and 
Top salary for right 

201-736-1770

kretorę H. Smith, 1348 nas Milleris atidarė susirin- 
Holden, Mass. kimą. Jį pravedė Juozas 

Bakšys.
Pirmiausia minute tylos 

—LLD 11 kuopos susirinki- pagerbtas miręs kuopos na-

International aero- 
visai arti. Būtų 
iš toliau atvyku- 

Bet jų dūmai ir
ramumo nesu-mas įvyks kovo 19 d. toje rys Jonas Yuknys. Toliau 

(pačioje svetainėje, 29 En-jsekė valdybos pranešimai. | 
'j dicott St. Susirinkimo pra-: 
džia 3 vai. po pietų. Kvie- 
jčiame narius dalyvauti šia- 
!me susirinkime. Turime 
daug reikalų apkalbėti. Šie
met turėsime rinkti Centro 
Komitetą dėl atei n ančių 
dviejų metų. Taipgi gausite 
knygų už praeitus metus— 
“Tėvų Žemė.”

“Laisvės” šėrininkų meti
nis suvažiavimas įvyks ba
landžio 16 d. Turėsime šį 
suvažiavimą aptarti ir kar
tu gerų naujų sumanymų 
suvažiavimui pateikti.

J. Jaskevičius 
kuopos sekr.

Kadangi Schuylkill upė te
ka per vidurį miesto ir su
sijungia su Delaware upe, 
tai pakrantėje pristatyta 
daugybė gazolino “refaine- 
rių,” kurių dūmai ir dvo
kimas apdengs visą EXPO. 
Didelis 
dromas 
patogu 
siems.
triukšmas 
teiks...

žada gerlaikį
Parodos rengėjų kompiu

teriai apskaičiavę, kad| 
“EXPO” įrengimai kainuos 
tarp 4 ir 5 bilijonų dolerių. 
Tai būsią daug darbų! Bū
tų gerai ir gražu. Apšva
rintų miestą, pagerintų su
sisiekimą. Numatoma pra
vesti požeminių kelių, pa
statyti tiltų ir t. t. Bet čia 
didžioji bėda, tai privatinė 
nuosavybė, ir tik dėl pelno! 
Didieji pinig u o č i a i visai 
nesužavėti šiuo projektu, 
nes pelno didelio nemato,. 
Miestas ir Pennsylv a n i a 
valstija skolose skęsta. Ša
lies vyriausybė per giliai 
įsiklampojusi į Vietnamą, į 
steigimą karinių bazių, pa
laikymą diktatoriškų val-

Tuo tarpu visokių medžia
gų pabrangimas, infliacija 
bujoja, statyba labai varžo
ma. Korupcija bujoja. Dar
bai dar nepradėti, o jau 
skundžiamasi tuk stančiais 
dolerių dingusių...

Taip tai Jungtinių Vals
tijų nepriklausomybės mi
nėjimas turi labai daug be-i metų... 
dų. Nei nepalyginamai siv

lietuviškų veiksnių bėdo
mis!

Lietuviams irgi labai lauk
tini 1976 metai. Tarybų Są
junga, be abejo, turės puikų 
paviljoną. Ten bus ir Lie
tuvos skyrius.. Nueisime, 
ten sutiksime daug lietuvių, 
pamatysime daug jų dirbi
nių.

Nepaisant kas ir ką be
sakytų, paroda “EXPO” čia 
bus už trejų metų, be šių

Jūžintiškis

fitting.
person.

(20-21)

| NURSES
Protokolą perskaitė se- R.N.-LPN by exam. Full time. 3-11 

1< v ‘p f h Aid Alekniene 11-7, in modem jnvalescent cen-Kietore Alekniene. ter Pleasant working conditions
Kuopos pirmininkas Jo- and benefits, 

nas Milleris, be kita ko, i 
priminė, kad mūsų paren- • 
girnai pasidarė įvairesni.

Iš vasario mėnesio pa
rengimų raportus pateikė

& 11-7, in modern onvalescent cen
ter. Pleasant working conditions

CARNELL HALL 
CONVALESCENT CENTER 

Chestnut St., Union, N. J.
201-687-7800

234

(19-25)

M. Raškauskienė, V. Wil-'Dream 
kauskas ir J. Grėblikas.

Parengimai buvo pasek
mingi, kuopai liko finansi
nės naudos.

Finansų sekretorius J. 
Grėblikas pateikė raportą 
apie kuopos finansų bei na
rių stovį. Ižininkas Jonas 
Rūbas sutiko su pateiktu 
raportu.

Per J. Grėbliką į kuopą 
įsirašė du nauji nariai.

Kuopos narė Stefanija___
Yuknienė prisiuntė kuopai time, 
padėkos laišką už prisiųs
tas gėles jos mirusiam vy
rui Jonui Yukniui. Dėko
jo kuopos nariams už atsi
lankymą šermenyse, Dainos 
mylėtojų chorui ir mokyto
jai Adelei Pakalniškienei už 
padainavimą prie velionio 
karsto, V. J. Valley už pa
sakytą kalbą ir visiems ki
tiems už pareikštą užuojau-

(Pabaiga 4-me psl.)

NURSES 

opportunity to 
and grow with

start from 
a beautiful 
R'N’ 7 to

scratch 
new facility. Openings 
3:30 & L. P. N. 11 to 7.

. Call 20.1-697-7800
(19-25)

COOK—HOUSEKEEPER

Permanent
2 adults. Five day week. 
Must have references and 

transportation.
DEAL, N. J. Area. 

201-531-2901
(20-26)

NURSES—R. N.’s. Full and part 
Openings on afternoon and 

night shifts. No rotation, compet- 
ative salaries.

NEW AND PROGRESSIVE 
NURSING HOME AND E. C. F.

Call 201-233-9700, for Appt. 
1515 Lambermill Rd. 

Westfield, N. J.
(20-22)

Lincoln, Calif. —Autobu
sui nuslydus nuo kelio ir 
atsimušus į medį 3 kelei
viai užmušti, nemažai su
žeistų,



<-tas Puslapis Antradienis, Kovo (March) 14, 1972

Apie kultūr 
kaimo g

Mielas Albinai!
Į laišką įdėjęs emigranti

nio laikraščio iškarpą, klau
si, kiek joje tiesos, kiek 
perdėjimų ir iškraipymų.

Spėju, kad ta iškarpa yra 
iš menševikų dienraščio, 
nes, kiek teko girdėti, kaip 
tik tame laikraštyje gali 
pasirodyti tokie iš piršto 
išlaužti teiginiai.

Iškarpoje rašoma su aiš
kiu noru suniekinti: “Nors 
dabartinis Lietuvos kaimas 
gyvena kiek turtingiau, ta
čiau kultūra smukusi: žmo
nės nusivylę, apsileidę, pa
plitęs girtuokliavimas. Ve
dusieji nebenori a u g i u t i 
vaikų, o jei turi vaiką, tai 
tik vieną. Be pavalgymo ir 
apsirengimo, kaimas neturi 
kitų interesų. Leninizmas 
liko svetimas kaimiečiams, 
jis neįleido šaknų, tik at
pratino juos nuo religijos.”

Prisipažinsiu, kad šios 
iškarpos dvasia tviekste 
tvieksdavo nuo vieno kito 
lietuvio turisto, atvažiavu
sio iš Amerikos pasižiūrėti 
dabartinės Lietuvos. Kaž
koks poniškas pasipūtimas, 
išankstinis lietuvio valstie
čio niekinimas taip ir sty
rodavo lyg yla iš maišo, 
kai tekdavo atsitiktinai pa
sikalbėti. Atrodo, būtų vi
sai natūralu, jei jau tas 
kaimietis “persekiojamas,” 
užjausti jį, iškelti moralinį 
jo taurumą, žavėtis juo- 
Kur tau’ Jis vadinamas 
“kolkozniku,” šiam žodžiui 
suteikiant įžeidžianti, nie
kinama prasmė.

Šioje iškarpoje yra viena 
naujovė: joje nebekalbama 
apie tikinčiųjų peršfekibji- 
ma, o pripažįstama, kad 
patvs valstiečiai nebeina 
bažnyčion. Tik čia be rei
kalo tiek garbės suteikia
ma leninizmui. Pakanka 
per radiją išgirsti, kad Ro-

“Around The World
In 90 Minutes”

There is a school in Man
hattan called International 
House. About 500 students 
from all over the world 
are studying arts and crafts 
here, mostly performing 
arts.

Performing Arts Foun
dation presented “Around 
The World In 90 minutes” 
at the Queens College re
cently. International song, 
dance, and music was per
formed by members of In
ternational House. The 
show was beautiful. It last
ed one hour and a half and 
represented 20 different 
nations. There were dances 
like Ancient Hawaian Hu
la, Welsh Song and Clog 
Dance, Mexican Deer 
Dance Chinese Ribbon 
Dance, and cetera. The Ja
panese folksong “The Bell 
Rings” was very impressive.

It was a pleasure to 
watch these young artists 
from all over the world. 
They showed great talent. 
It was good to know that 
there is such a place where 
these young people can be 
together, study together 
and learn to know each 
other. The future belongs 
to the young, the saying 
goes, and a place like Inter
national House sure helps 
to make that future bright
er.

Use

ini Lietuvos

moję susirinkę viso pasau
lio vyskupai nerado svars
tymui svarbesnės proble
mos už celibato klausimą, 
ir religingiausią moterėlę 
apninka abejonės kunigėlių 
šventumu. Šekspyro Ham
letas sprendė pagrindinį 
būties klausimą “Būti ar 
nebūti?” atliepdamas tuo
metines žmonijos abejones, 
o kunigai dabar kamuojasi 
su problemų problema : 
“Ženytis ar nesiženyti?”

Iškarpoje teisingai pasa
kyta, žinoma, norint su
menkinti, kad Lietuvos 
žmonės dabar gyvena daug 
turtingiau, negu prieš ka
rą. Su elektra į kaimo na
mus beveik visuotinai atėjo 
radijas, televizija, šaldytu
vai, skalbimo mašinos. Žmo
nės sočiai valgo. Gal kar
tais net per sočiai. Avi ge
ra, kaimui pritaikyta ava
lyne. Vilki drabužiais, ne 
prastesniais už miestiečių 
apsirengimą.

— kaip su kultūra? —- 
jaučiu tavo klausimą, Al
binai.

Prieš a t s a k yda m a s , 
stengsiuosi įspėti, kokios 
kultūros linkėtų iškarpos 
autorius Lietuvos kaimui. 
Be abejo, norėtų matyti 
pilnutėles bažnyčias sek
madieniais, nes bažnyčia 
jam įkūnija pagrindinių 
kultūrinių vertybių sintezę. 
Vienas turistas labai pasi
gedo, neberadęs įspūdingų 
šventos Onos atlaidų, yač 
jos mugės, ūžiančio preky
bininkais miestelio, su kas
pinais išpuoštų, ilgų, kaip 
lazdos, saldainiu. Bažnyčioje 
kokios penkiolikos kunigų. 
Tarsi girdėjau, kaip jis de
javo: “Bolševikai sunaikino 
atlaidus. Dabartinės dainų 
šventės gražios, bet jos — 
ne tas! Neužvažiuosi kur 
i pakermošę alaus išgerti. 
Ne, jos — ne tas!”

Gal iškarpos autorius tu
ri galvoje liaudies dainų 
grožį? Pasigenda, kaip de
šimt vyrų, stoję į eilę, su
prakaitavę varo ingių ba
rą, o vakare užtraukia 
skambią dainą: “Valio, dal
geli!” Dabar gi važiuoja 
b i 1 d ė darni keturi penki 
kombainai, jiems iš paskos 
sėlina sunkvežimiai. Per 
pietų pertrauką tranzisto
rius perduoda operinę pa
geidavimų muziką, o dai
nos, apdorotos talentingų 
kompozitorių, jau ne tas!

Ir vėl ne tas!
Bet aš jaučiu, kad tu, 

Albinai, klausi, kur koncen
truojasi kultūrinis dabarti
nio kaimo gyvenimas.

Pasakysiu atvirai, kad 
dar ne visi kolūkiai turi 
moderniškus, naujai pasta
tytus, su kolonomis švytin
čius kultūros namus. Daug 
kur dar juos pavaduo j a 
šiaip tam tikslui skirtas 
medinis pastatas, o kar
tais — mokyklos patalpos.

Čia, iškilmingoje kultū
ros namų salėje, kolūkietis 
sėdi, kai svarstomi gamybi
niai ūkio laimėjimai, paro
dą, kaip nepaprastai pa
lengvėjo gyvenimas, kaip 
visą sunkųjį darbą atlieka 
šimtai įvairiausių mašinų. 
Gyvulių fermas aptarnauja 
irgi mašinos. Šimtus kar
vių pašeria, pagirdo, pa- 
melžia elektriniai mecha
nizmai. Tačiau visa tai pa
siekta didžių aukų kaina. 
Ant salės sienų, be didžių
jų vadų portretų, kaba at
vaizdai tų pirmininkų, bri

gadininkų ir mokytojų, ku
rie žuvo kolektyvizacijos 
metu nuo pasalūniškų kul
kų. Per iškilmingus minė
jimus aidį Tarybų Sąjungos 
ir Lietuvos himnai prime
na, kad visa tai buvo iško
vota išganingos taut ų 
draugystės dėka.

čia, kultūros namų salė
je, įteikiami ordinai ir me
daliai bei kiti apdovanoji
mai darbo pirmūnams, iš
keliant didvyriško jų triūso 
prasmę. Čia iškilmingai 
žmonės išleidžiami į pensi
ją, padėkojant jiems už jų 
neįkainuojamą indėlį į ūkio 
išvystymą. Čia atšvenčia- 
mos žymesnių žmonių auk
sinės vestuvės. Čia kelia
mos ir komjaunuol i š k o s 
vestuvės.

Čia taip pat vyksta ir 
draugiško teismo posėdžiai, 
kai reikia sugėdinti, per
spėti kokį pasipūtėlį, kuris 
visai nepaiso kolektyve 
prideramos drausmės.

Čia pašarvojami ir mi
rusieji. čia. aidi gedulinga 
muzika, atsisveikinant su 
mirties išplėštais kolektyvo 
nariais.

Kiekvienas kolti k i e t i s 
nuolat ir nuolat lankosi 
šiuose namuose, čia pralei
džia daug laisvalaikio va
landų.

Šalutinėse patalpose vyks
ta saviveiklininkų repetici
jos: dainuojama, šokami 
tautiniai šokiai, grojama 
orkestruose, vaid i n a m o s 
pjesės, lošiama šachmatais, 
sportuojama.

Kas sekmadienis salėje 
vyksta koks nors koncer
tinis pasirodymas. Kai kur 
ne tik vakarais, bet ir die
nos metu. Reguliariai de
monstruojami kino filmai. 
Tame tarne nemaža ir iš 
užsienio, kasmet keletas ir 
amerikiečių. Čia atvykę 
gastroliuoja profesionalūs 
miestu teatrai, simfoniniai 
orkestrai, visokie pagarsė
ję ansambbliai.

Paprastai bibliotekoje ga
lima gauti, be tarybinės li
teratūros, beveik visus pa
saulinės literatūros klasi
kus.

Žodžiu, kultūros namai 
taip organizuojami, kad, 
nanaudoius visas meno rū
šis, sutelkus juose savotiš
ką meno “sinteze.” paten
kinami visi dvasiniai žmo
gaus prigimties poreikiai.

Savaime suprantama, kad 
kultūros namai kolūkio 
centre yra lengvai pasie
kiami, nes i visas puses re
guliariai kursuoja reikia
mas autobų skaičius.

— Bet nebėra žirgelio 
pas mergelę joti, — tarsi 
girdžiu tos iškarpos auto
riaus priekaištą. — Vieto
mis pasitaiką žirgų sporto 
centrai juk yra jau mies
tiškas sportininkų judėji
mas! ■

Klausantis panašių prie
kaištų, norisi tiems turis
tams patarti pasiskaityti 
Žemaitę bei kitus lietuvių 
literatūros klasikus ir įsi- 
kinti. kiek tie dainų žirge
liai figūravo tikrovėje. Gal 
tada tie priekaištautojai 
suprastų, jog į Lietuvą jie 
žiūri sentimentaliai, pro 
jaunystėje susidarytas pa
žiūras, maža ką bendro tu
rinčias su skaudžia tuome
tine realybe.

Teisingiausia iškarpos vie
ta yra apie mažas šeimas. 
Tikrai pastebima tendenci
ja neturėti daugiau vaikų. 
Ir kaip tik dėl noro kuo 
plačiau dalyvauti kultūri
nėje veikloje. Nors ir iš
plėstas vaikų lopšelių ir 
darželių tinklas, bet išei
ginėmis dienomis vaikai

Kaip mane N. 1
Tūlą laiką jaučiau, kad 

man “slaptoje vietoje” kas 
nors nenormalu. Vėliau 
pradėjau jausti kietą skau
dulį, kuris augo beveik prie 
pat paviršiaus.

Nuvykau klinikon, kuri 
randasi ant 15-tos gatvės 
Manhattan’e. Labai drau
giška informatorė paaiški
no, kad reiks gydytis, kaip 
turėsiu piniginę “išlioduo- 
ti”, kad kiekvieną kartą 
įžengęs klinikon turėsiu 15 
dolerių sumokėti, o už su
teiktus atskirus procesus, 
kap pav., exray, teks pridėt 
dar bent dukart tiek. Visa 
tai atlikęs užsiregistruosiu 
ir lauksiu, kol daktaras pa
šauks. Sutikau su viskuo. 
Ir visa tai atlikęs, po trijų 
valandų laukimo jaunas 
daktarėlis pakvietė į savo 
vienute. Surašęs visą “isto
riją” liepė pasiruošti “egza
minui.” Neperilgai užtru
kęs, vistik surado kenks
minga auglį. Pasitaręs su 
nursėmis, laiką paskyrė 
(made appointment) sekan
čia savaitę.

Paskirtu laiku nuvykau.- 
i Pirmiausia užsimokėjau 45 
dolerius, na, ir laukiu, kada 
su tuo nelemtu augliu “at-, 
siskaitvsiu.” Pašaukė, vis-; 
kas paruošta, nursė pasi
ruošus daktarui pagelbėt. 
Daktaras vėl kitas, bet tai 
nieko, suras mano bėdą, 
kaip ir anas, pirmas dakta-

atitenka motinoms ir labai 
apriboja jų įsitraukimą į 
kultūrines priemones.

Kaip tai vertinti?
Aišku, kad yra nenorma

lu, kai du žmonės, perė
mę be galo turtingą aplin
kos patyrimą, po savęs pa
liks tik vieną atžala. Šito
kiu atveju jie pilnai neper- 
teikia gautos gyvybinės ir 
kultūrinės estafetės, pilnai 
neatlieka savo paskirties.

O gal pas mus per daug 
susižavėta kultūriniu gyve
nimu ? Pernelyg veržiama
si jame dalyavuti? Juk 
jaunos kartos auginimas 
yra būtinas! Tikrai 
yra nemaža šeimų, kur au
ga tik vienatūriai. Kai kas 
juokauja, kad iš gyvenimo 
dings brolio ir sesers, dėdės 
ir tetos sąvokos.

Ši. problema., be abejo, 
dar iškils. O kol kas mūsų 
žmonės, ilgus amžius ištroš
kę savo talentais pasireikš
ti kultūrinėje veikloje, gal 
atleistinai šeimų auginimą 
kiek atideda i šąli. Pir
miausia jie nori patys įkū
nyti save kultūriškai. Vis 
labiau turtėdami savo dva
sia i save įsiurbdami di
džiąsias pasaulines kitų 
tautų vertybes, jie atskirs, 
kas dabartinėje socialisti
nėje kultūroje yra esmin
giausia, visuotina, būtina ir 
kas antraeiliška, be būtino 
reikalo paveldėta iš praei
ties arba kas prilipė, ne
sąmoningai pamėgdžiojant 
buržuazinius Vakarus, ir 
nuo ko būtu galima atsisa
kyti, nepatiriant didesnio 
nuostolio.

O atskvre, nuo ko galima 
būtų atsisakyti kultūrinėje 
sferoje, jie, laikui bėgant, 
pagalvos ir apie reikalą pa
sirūpinti gausesnės busimo
sios kartos atėjimu į pasau
lį. Bent tokia mano nuo
monė.

Rašyk bet kokiais klausi
mais, Albinai. Kiek įsteng
siu, kiek leis mano žinios, 
mėginsiu viską paaiškinti.

Iki sekančio laiško!
V. Ičius 
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. klinikoje gydė
ras, nors kiek užtrukęs, vis
tik surado.

Paklupdęs ant stalo ėmėsi 
darbo. Po keleto minutų- 
jis man sako, kad jis nieko 
neranda, ir ten jokio skau
dulio nėra!

— O kodėl praeitą sa
vaitę daktaras surado, ir 
aš pats jaučiu ir žinau, kad 
yra? — jam pasakiau.

Na, šiandien vistiek jau 
baigta, taip jau turi būt! 
Turėsiu kitą savaitę atvyk
ti. Taip vyresnė nursė pa
tvarkė. Padėkojęs gerašir
dei nursei, dar pakartojau, 
kad aš noriu to pirmo dak
taro, kuris mano bėdą ži- 
no-surado.

Už savaitės vėl “ceremo
nijas” su slaugėmis atlikęs, 
nuėiau laukai daktaro Pa
šaukė, ir vėl naujas dakta
ras. (Visi daktarai labai 
iauni, atrodo kaip studen
tai.) Šitas nei ne egzami
navo. Permetęs akimis “is
torijos” lapus, pradėjo 
klausinėti, kaip aš žinau, 
kad ten guzas auga, kodėl 
aš noriu jį išimti, ar skau
da, kada skauda? Galop 
nasakė. kad jis nežinąs, kas 
su manim yra ir negalįs 
man padėti.

Na, ką gi, daugiau apoint- 
mentų jau tur būt nebeda
rysimi !.. Šiuo tarpu jau 
nieko nesakęs praslinkau 
pro nursės deską, ir tą pa
čią dieną nuvykau pas kai
myną daktarą. Šis dakta
ras vos pažvelgęs ir palie
tęs nurodytą vietą, tuojau: 
—Aha! Here it is!—tarsi 
pats sau pasakė.—Sėskis, aš 
tau duosiu vaistų. Žiūrėsim, 
gal apseisim be opera vi mo.

Vaistininkas, duoda m as 
vaistus, jau žinojo, kas su 
manim yra, paaiškino, kaip 
vaistus vartoti ir reiškė 
abejonių dėl operacijos.

Šitaip “moderniškai” pas 
mus tvarkomi sve i k a t o s 
r e i k alai. “Medikėrai” ir 
“medikeidai,” skaudžiai žei
džia su žmogaus sveikata. 
Ko nors geresnio tikėtis ir 
“negalima,” “perdaug” kai
nuoja, nėra pinigų, o viso
kiems viso pasaulio velt
ėdžiams, karūnuotiems ir 
nukarūnietiems di k t a to
riams mūsų Dėdė Samas 
greitai turės ir paskutines 
savo kelnes atiduot!

Nežinau, gal “g riek a s,” 
bet man j galvą vis lenda 
mintis ir darau savotiškas 
išvadas: kuri “scena” man 
buvo “vaizdingesnė.” ar ant 
Rvtų unės tilto, kai sutikau 
šešis banditus su peiliais, 
ar klinikoje triiu apoint- 
mentų “apeigose”?..

Jonas iš Ano kiemelio

Graikija spaudžia Kiprą j
Atėnai. — Fašistinė Grai

kijos valdžia, gavusi sutiki
mą iš Jungtinių Valstijų 
suteikti jai militarinių lėk
tuvų, drąsiau reikalauja, 
kad Kipro valdžia būtų 
perorganizuota ir daugiau 
graikų j valdžios aparatą 
į t raukta, taipgi iš Čekoslo
vakijos gautus ginklus pa
vestų Jungtinėms Tautoms 
kotroliuoti. Nixonas pasi- 
žadė j o kasmet suteikti 
Graikijai po 71 milijoną 
dolerių paramos.

Annapolis, Md. — Navai 
akademija išmetė 7 studen
tus už marijuana cigarečių

New Delhis Indija. --Au
tomobiliui susimušus jsu 
sunkvežimiu 9 žmonės žu
vo, 30 sužeidė.

Mieste pasidairius
Rabino Kahanės sekėjai 

žydai teroristai piketavo 
policijos komisionierių 
Murphy, kam jis tyrinėja 
bombos sprogimą sausio 26 
d. Sol Huroko raštinėje, 
kur viena moteris užmušta 
ir 12 žmonių sužeista.

— •

Ant Cross - Bronx Ex
pressway automobilis per
važiavo žmogų, paskui dar 
50 automobilių pervažiavo, 
iki vienas sulaikė toje vie
toje trafiką. Užmuštasis 
buvo neatpažįstamai su
niokotas, '

Manuela ‘Correa kaltina
ma už pasamdymą dviejų 
vaikų padegimui kitos mo
ters namo; Vaikai padegė 
ne tą namą. Gaisre sudegė 
4 metų vaikas. Padegėjai 
areštuoti.

•

Harleme trys jaunuoliai 
panaudodavo savo šunį 
žmonių apiplėšimui. Polici-I 
ja suėmė juos ir jų talki
ninką šunį. * .

Nassau policija areštavo 
buvusį kalinį Frost, kuris 
apsirengęs policisto unifor
ma išgavo iš 11 moterų dau
giau kaip $10,000. .

Tombs kalėjime 8 kali
niai, kaltinami už 1970 m. 
spalio mėn. riaušes, paskel
bė bado streiką. Jie reika
lauja reformų.

—- • *1

Kennedy aerodrome di
džiausias sujudimas. TWA 
kompanijos viename lėktu
ve rasta bomba. Kitas lėk
tuvas buvo gerai išieškotas, 
iškratytas, bet kai jis nu
skrido į Las Vegas ir išlei
do visus žmones, motoras 
buvo susprogdintas.

Kas tai paliko raščiuką 
su reikalavimu pristatyti į 
tam tikra vietą 2 m i Ii jonus 
dolerių. Kitaip, TWA lėktu
vai bus sprogdinami. Dabar 
visi lėktuvai krečiami, visur 
bombų ieškoma.

Rep.

St. Petersburg, Fla.
(Tąsa iš 3-člo pusi.) 

tą liūdesio valandoje.
Niujorkiete Margaret 

Cowl dėkoja 45 kuopai už 
pasve i k i n i m ą jos 75-ojo 
gimtadienio proga.

Urugvajaus paža n g a u s 
lietuvių laikraščio “Darbo” 
leidėjai dėkoja 45 kuopai už 
paramą laikraščiui.

New Yorke balandžio 16 
d. įvyks Lietuvių Kooperati
nės Spaudots Bendrovės da
lininkų suvažiavimas.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti suvaži avimą su 
$300.

New Yorko Aido choro 
jubiliejinis komitetas pri
siuntė kuopai laišką, prašo 
kuopą pasiskelbti Aido cho
ro jubiliejinėje programoje. 
Apdiskusuota ir nutarta 
pasveikinti chorą 60 metų 
gyvavimo sukakties proga.

Kuopos sergantys nariai:
J. ir M. Judžentai, Charles 

Shaliūnas, John Rovat, Ma
ry Adams, Ona Rubienė, 
Jonas Stukas, Marytė Pui
šytė.

Sekančios kuopos pramo
gos:

Kovo 25 pramogėlė, ba
landžio 2-rą kuopos susirin
kimas, balandžio 8-tą pava
sarinis parengimas, balan
džio 22 45 kuopos 25 metui 
gyvavimo sukaktis. j.', g

V.B—ne

Pramogų Kalendorius
Kovo 19 d.

Aido Choras ruošia ban
ketą su muzikale programa 
pagerbimui ilgamečio veikė
jo, Aido Choro nario Jono 
Juškos jo 85 metų gimta
dienio a tžy m ė j imui, Lai s vės 
salėje. Pradžia 1 vai. Įžan
ga $5.00.

Balandžio 16 d.
Lie t u v i ų Kooperaty ves 

Spaudos Bendrovės dalinin
ku suvažiavimas ir banke
tas.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietuvius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

Gegužes 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Nuo vaistų vaikai 
gimsta be rankų

Sydney, Australija. —l)r. 
Wm. McBride išrado nau
jus vaistus, imipramine va
dinamus, kurie greitu lai
ku pasklido po platų pasau
lį.

Šie vaistai mažina depre
siją ir ęavargimą. Dabar 
vaistų išradėjas McBride 
patyręs, kad kai kurios nėš
čios moterys, tuos vaistus 
naudodamos, pagimdo vai
kus be rankų arba sužalo
tus, nenormalius.

Marseilles. — Prancūzi
jos muitinės inspektoriai 
šiame uoste pagrobė 935 
svarus narkotikų, kurių 
vertė siekia $6,370,000. Nar
kotikai buvo paruošti vežti 
į New Yorką.

Moterų Klubo narėms
Trečiadienį, kovo 15 d., 2 
vai. po pietų įvyks Niujor
ko Lietuviu Moterų Klubo 
susirinkimas. Išgirsime ra
portą iš taip puikiai pavy
kusio Moters Dienos minė- 
jimo. u y

Po susirinkimo turėsime 
kavutės ir pyrago. Vaišes 
paruoš h1 v a Mizarienė ir 
Arinė Yakštis.

Valdyba
(19-20)

DICTIONARIES 
WEBSTER

Library size, 1971 edition, brand 
new, still in box. Cost new: $45.00.

Will Sell for $15
Deduct 10% on orders of 6 or more.

Mail to
NORTH AMERICAN 

LIQUIDATORS
1450 Niagara Falls Blvd.

Dept. W-1153
Tonawanda, New York 14150
C. O. D. orders enclose $1.00 good 
will deposit. Pay balance plus 
C.O.D. shipping on delivery. Be 
satisfied on inspection or return 
within 10 days for full refund. No 
dealers, each volume specifically 
stamped not for resale.
Please add $1.25 postage and hand
ling. New York State residents add-x 
applicable sales tax. \
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