
LAISVĖ
Weekly 

102-02 Liberty Ave.
Otone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered aa second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 6, 1974 OZONE PARK, N. Y. ★★★★★★

LAISVE—LIBERTY
S av altinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje   ..............     $10.00
Kitur užsienyje  .......................... 12.00
Jungtinėse Valstijose ._................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

■ . ■.. . . ■ ... ■ ■ .............................——4

PRICE 10c

NO. 49 METAI 63-IEJI

KRISLAI
Nepateisinamas apsileidimas 
Nei karo, nei taikos 
Kissingeris išsigandęs 
Ginčai dėl vitamino 
Naciško chuligano balsas 
Jeigu jie vėl valdytų

A. BIMBA
Neturi ir negali turėti jokio 

pasiteisinimo tie piliečiai, ku
rie nedalyvauja rinkimuose. 
Tai nepaisymas savo pilieti
nių pareigų.

O tokių piliečių daug, be 
galo daug, daugiau negu pu
sė! Antai, praeituose svar
biuose rinkimuose nedalyva- 
vavo nė pusė turinčių teisę, 
kvalifikuotų balsuoti piliečių. 
Balsavo tik du iš penkių!

Tiesa, dauguma jų, sako
ma, nusivylę demokratais ir 
republikonais, todėl nusispio- 
vė ant rinkimų. Betgi buvo ir 
daugiau partijų. Pav., dauge
lyje vietų ir valstijų buvo 
Komunistų Partijos kandida
tai. Kodėl palyginti jie mažai 
balsų tesurinko ir nė vienas į 
jokią vietą nebuvo išrinktas?

U
Gerai, kad Jungtinių Tautų 

Saugumo Taryba nutarė dar 
šešiems mėnesiams palaikyti 
pasaulinės organizacijos ar
miją tarp Izraelio ir Sirijos. 
Jos ten buvimas užtikrina 
paliaubas.

Bet kaip ilgai tokia nei 
karo, nei taikos padėtis tarp 
Izraelio ir arabiškų kraštų 
išsilaikys? Abi pusės ne tik 
kalba apie atsinaujinimą 
ginkluoto konflikto, bet jam 
ir įkaitusiai ruošiasi.

Derybos yra nutrukusios ir 
nesimato, kad jos greitoje 
ateityje atsinaujintų. Izraelis 
dar vis griežtai priešinasi 
pripažinimui Palestinos Iš
laisvinimo Organizacijos, o 
arabai reikalauja, kad bet 
kokiose Vidurio Rytų klausi
mu derybose dalyvautų ir 
PIO.

Švelniausiai pasakius, pa
dėtis labai nesveika, nepasto
vi, pavojinga.

Žymusis buržuazinės spau
dos kolumnistas Jack Ander
son sako, kad vientik kalbos, 
jog net keliuose NATO kraš
tuose į jų koalicines valdžias 
gali būti įtraukti ir komunis
tai, nebeduoda mūsų valsty
bės sekretoriui Henry Kissin- 
geriui naktimis miegoti. 
Pav., jeigu komunistai pasi
rodytų Italijos, Portugalijos 
bei Ispanijos vyriausybėse, 
kaip ilgai tos šalys ištikimai 
šoktų pagal mūsų Washingto- 
no muziką? Didelė, gili, pa
matinė NATO organizacijoje 
krizė pasidarytų neišvengia
ma.

Nors sakoma, kad baimė 
turi dideles akis, bet negali
ma sakyti, kad šiems mūsų 
valstybės sekretoriaus dūmo
jimams nėra nė mažiausio 
pagrindo.

Tai prasidėjo prieš keletą 
metų, kai dr. Paulingas para
šė ir išleido knygą apie vita
miną C. Jis sakė ištyręs ir 
suradęs, kad didelėmis vita
mino C dozėmis galima pui
kiai apsiginti nuo visokių slo
gų arba “šalčių”. Na, ir mili
jonai mūsų tapome šio vita - 
namo karštais patriotais.

Bet sukilo kiti gydytojai. 
Prasidėjo tikras karas tarp 
vitamino C šalininkų ir jo 
priešų. Ir dabar jis tebesitę
sia. Žmogus nebežinai, kuo 
tikėti.

□
Paskutiniais laikais lietu

viškoje reakcinėje spaudoje 
labai dažnai ir garsiai skamba 
Broniaus Railos vardas. Ne
seniai jis buvo atsidavęs net į 
Rytus su paskaitomis. Veiks-

( Tąsa 4 puslapy )

Prez. Ford jau pakeitęs savo 
“ekonomines perspektyvas”

“Kils naujas karas Vidurio 
Rytuose, jei nebus susitarta”

PER ŠEŠERIS METUS
SU DIRBTINA ŠIRDIMI

Louis B. Russell Jr.
Jis mirė lapkričio 27 dieną. 

Buvo tik 49 metų amžiaus. 
Jis buvo ilgiausia išgyvenęs 
su dirbtina širdimi, kuri jam 
buvo įsodinta krūtinėje prieš 
šešerius metus.

Pradedant su 1967 metais, 
kai buvo padarytas pirmas 
bandymas žmoguje įdėti 
dirbtiną širdį, vietoje suge
dusios, iki šiol tokių operacijų 
buvo padaryta 253. Visi ga
vusieji dirbtinas širdis mirė 
daug greičiau. Louis B. 
Russell Jr. buvo laimingiau
sias.

GRAIKIJOS KARALIUS 
RUOŠIASI SUGRĮŽTI

Athenai. - Prieš septyne
rius metus militarinio per
versmo nuverstas nuo sosto 
Graikijos karalius Konstanti
nas gyveno Londone. Jis tiki
si, kad ateinantį sekmadienį 
Graikijoje referendumas (vi
suotinas balsavimas) sugrą
žins jam sostą. Bet, žinoma, 
gali prisieiti ir skaudžiai nusi
vilti.

APGAILESTAUJA IR 
PASIŽADA 
NEBENUSIDĖTI

Gen. George Brown

Generolas Brown yra Ameri
kos ginkluotų jėgų štabo vir
šininkas. Aną dieną jis pasa
kė, kad Amerikoje žydai turi 
perdaug įtakos valdžioje. Už 
tai jis susilaukė smarkiausios 
kritikos. Dabar jis apgailes
tauja savo pasakymą, pasiža
da ateityje į jokią politiką 
nebesikišti ir visas savo jėgas 
paaukoti vien militariniams 
reikalams.

DARBŲ PERSPEKTYVOS 
1975 METAIS

Newark, N. J.< - Didžioji 
The Prudential Insurance Co. 
of America sako, kad 1975 
metais šioje šalyje nedarbas 
smarkiai padidėjo ir pasieks 7 
procentus visų darbo jėgų. 
Gal tiktai antroje pusėje me
tų resesija sustosianti ir mū
sų ekonomika pradėsianti 
šiek tiek kilti į viršų.

East Aurora, N. Y.
Fisher-Price Toys Ine. prane
ša, kad firma uždarys ketu- 
rius fabrikus ir išmes iš darbo 
1,500 darbininkų.

Washingtonas. - Iki šiol 
prezidentas Fordas savo kal
bose ir pranešimuose kalbėjo 
tiktai apie kovą su infliacija. 
Jis ją pavadino mūsų “nume
rio pirmo priešu”. Apie eko- 
ominę recesiją (gamybos šlu
bavimą, nedarbo augimą) ne 
tik neprisimindavo, betgi dar 
sakydavo, kad nieko pana
šaus pas mus nesimato.

Bet sakoma, kad dabar pre
zidentas pakeitė savo nuomo
nę. Dabar jis pripažįsta, kad 
mes turime labai rimtą eko
nominę resesiją, kad ji yra 
vyriausia mūsų nūdienė eko
nominė problema.

Kas prezidento nusistaty
mą paveikė arba pakeitė? 
Pirmoje vietoje veikiausia 
jam akis atidarė kasdieniniai 
tūkstančiais darbininkų atlei
dimai iš darbo.

IZRAELIO PREMJERAS 
LABAI NEPASITENKINĘS

Tel Aviv. - Izraelio premje
ras Yitzak Rabin tebetvirti
na, kad tarp prez. Fordo ir 
sekr. esąs padarytas susitari
mas Vidurio Rytų klausimu, 
nors tai viešai užginčija val
stybės sekretorius Kissinge
ris. Izraelio premjeras taip 
pat, matyt, labai nepasitenki
nęs Egipto valdžios užkvieti- 
mu Brežnevo su oficialiu vizi
tu sausio mėnesį apsilankyti 
Egipte. Mr. Rabin sako, kad 
šis vizitas reiškia, jog Egip
tas pradeda tolti nuo Jungti
nių Amerikos Valstijų ir grįž
ti į pilną Tarybų Sąjungos 
įtaką.

PALESTINIEČIŲ VADAS 
LABAI PATENKINTAS

Maskva. - Čia lankydama
sis palestiniečių vadas Yasir 
Arafat išreiškė pilniausią pa
sitenkinimą, kad Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
generalinis sekretorius Leo
nidas Brežnevas yra pakvies
tas į Vidurio Rytus su oficia
liu vizitu ir kad jis pakvieti
mą yra priėmęs.

Brežnevo vizitas prasidės 
sausio 15 dieną. Be Egipto, 
jis dar aplankys Siriją ir 
Iraką. Šių dviejų arabiškų 
kraštų ryšiai su Tarybų Są
junga yra labai geri.

Leeds, Ala. - Lapkričio 28 
d. automobilių nelaimėje žu
vo šeši vyrai ir dvi moterys, 
kai jų mašina įvažiavo į tiltą.

KOVOJA PRIES TERORĄ 
IR TERORISTUS

Beirut, Lebanonas. - Pales
tinos Išsilaisvinimo Organiza
cijos vadovybė su Arafatu 
priešakyje pradėjo kovą 
prieš terorą ir teroristus. Ji 
suėmė 23 palestiniečius ara
bus ir teis juos už dalyvavimą 
britų lėktuvo užgrobime.

Palestiniečių vadovybė 
priėjo išvados, kad teroristi
niai veiksmai nesuderinami 
su rimta kova Palestinai iš
laisvinti. Jie tiktai pakenkia 
tai kovai.

PRARADO SENATORIAUS 
VIETĄ TIK 10 BALSŲ

Concord, N. H. - Iš naujo 
peržiūrėti lapkričio 5 dienos 
balsavimo rezultatai parodo, 
kad rinkimus į senatoriaus 
vietą laimėjo demokratas 
John A. Durkin prieš repub- 
likonų kandidatą Mr. Wy
man. Bet laimėjo tiktai 10 
balsų dauguma.

Tai reiškia, kad dabar 
Jungtinių Valstijų Senate de
mokratų bus 62, o republiko- 
nų tik 38.

Prezidentas atsakinėja į reporterių klausimus

Prez. Fordas užsieniniais ir 
vidiniais Amer. reikalais

Washingtonas. - Praeitą 
pirmadienį, gruodžio2 d. įvy
ko penktoji prezidento Fordo 
spaudos konferencija. Iš 
anksto buvo skelbiama, kad 
prezidentas mums reportuos 
apie savo susitikimus ir susi
tarimus su Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos genera- 
liu sekretoriumi Leonidu 
Brežnevu Vladivostoke. Bet į 
korespondentų ir reporterių 
klausimus atsakydamas, pre
zidentas palietė ir visą eilę 
kitų klausimų, jų tarpe ir 
naminės politikos klausimų.

Prezidentas Fordas gyrė ir 
šiltai sveikino susitarimus su 
tarybine vadovybe dėl bran
duolinio ginklavimosi lenkty
nių apribojimo. Davė supras
ti, kad tie susitarimai gali 
sumažinti lenktynes ir leisti 
Amerikai nukirsti militarines 
išlaidas. Jis sakė, šiuose pasi-

Londonas. - Parlamentas 
priėmė įstatymą, kuris taip 
vadinama, Airijos Republiki- 
nę Armiją pastato už įstaty
mų ribų, tai yra atima teisę 
jai legališkai gyvuoti. Jos 
nariai bus areštuojami ir kal
tinami net be teismo. Ši airių 
organizacija kaltinama už 
bombomis vedimą teroro 
prieš protestantus.

Mirė
KAZYS INCIŪRA

Vilnius, gruodžio 3 d. - 
Šiandien Tarybų Lietuvos 
sostinės gyventojai į amžino 
poilsio vietą Antkainio kapi
nėse palydėjo rašytoją Kazį 
Inčiūrą.

Kazys Inčiura mirė lapkri
čio 30 dieną, eidamas 69 
metus. Velionis buvo Lietu
voje plačiai žinomas rašyto
jas ir autorius. Jis išleido 
kelioliką poezijos, prozos ir 
dramos kūrinių, iš kurių pa
minėtini: romanas - “Ant eže
rėlio rymojau”, dramos - “Sa
vanorio duktė”, “Vincas Ku
dirka”, draminė poema apie 
Kauno hidroelektrinės staty
bą, pjesė - “Žemaitė”, parašė 
libretus Karnavičiaus operai 
“Gražina” ir Račiūno - “Trys 
Talismanai”. Dirbdamas ak
toriumi Kauno ir Vilniaus 
teatruose, suvaidino daugiau 
kaip 30 vaidmenų.

Kazio Inčiūros palaikai bu
vo pašarvoti Rašytojų Sąjun
gos rūmuose, kur dvi dienas 
atsisveikinti su velioniu ėjo 
Tarybų Lietuvos kultūros 
darbuotojai, studentai, moks
lo darbuotojai, studentai, 
moksleiviai, visi jo talento 
gerbėjai. V. Petkevičienė 

tarimuose buvo aišku, kad ši 
šalis ir Tarybų Sąjunga su
pranta viena kitos nusistaty
mą, siekius ir reikalus. Jis 
sugrįžęs patenkintas savo 
misija.

Taip pat prezidentas reiškė 
pasitenkinimą, kad šis jo ap
silankymas Japonijoje page
rins santykius tarpe Jungti
nių Valstijų ir Japonijos.

Priėjus prie naminių vidi
nių reikalų, prezidentas pa
reiškė, kad prieš mus šian
dien stovi - trys svarbiausios 
problemos - infliacija, resesi- 
ja,energijos krizė. Bet šiais 
reikalais jis nepasakė nieko, 
kas mums dar nežinoma, ir 
nepateikė jokios naujos pro
gramos kovai su šiomis pro
blemomis. Tik patarė nesia- 
liarmuoti, per daug nesijau
dinti.

NEPAVYKO PAKEISTI 
ATSTOVYBĘ

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų Asamblėjoje 
karštai buvo diskusuojamas 
sumanymas pakeisti Kambo- 
dijos atstovybę pasaulinėje 
organizacijoje. Bet 56 balsais 
prieš 54 sumanymas buvo 
atmestas ir tūlam laikui pasi
lieka senoji fašistinės val
džios atstovybė. Kambodijos 
liaudies bendras frontas jau 
turi užėmęs 90 procentų ša
lies teritorijos su 80 procentų 
gyventojų.

Prieš pakeitimą griežtai 
kovojo Anglija, Jungtinės 
Valstijos ir kitos didžiosios 
kapitalistinės šalys. Jos lai
mėjo.

Gydytojai sako, kad Nixonas dar
negali atvykti ir teisme liudyti

Washingtonas. - Teisėjo 
John J. Sirica paskirti trys 
gydytojai buvo nuvykę į Cali- 
forniją patikrinti buvusio 
prezidento Richardo Nixono 
sveikatą. Jie suradę, kad šiuo 
laiku Nixono sveikata nelei
džia jam atvykti į Washingto- 
ną ir liudyti Watergate bylo
je prieš John D. Erlichmaną 
ir kitus. Taip pat dar negali
ma jo namuose jo apklausinė
ti ir jo parodymus teismui 
raportuoti. Tai bus galima 
padaryti gal tiktai sausio mė
nesį ar vėliau.

Kaip dabar bus su teismu? 
Ar jis bus nutrauktas iki 
buvęs prezidentas galės liu
dyti? Kaltinamieji sako, kad 
Nixono apklausinėjimas teis
me būtinai reikalingas jų ap
sigynimui.

Cairo, Egiptas. - Iš pasita
rimų su arabais ir izraeilie- 
čiais, Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Waldheim 
susidarė pesimistinį įspūdį. 
Karas, girdi, kils ateinantį 
pavasarį arba ateinančią va
sarą, jeigu tuo tarpu nebus iš 
naujo pradėtos derybos.

Jo čia dabar apsilankymo 
tikslas ir buvo atidaryti kelią 
naujoms deryboms. Kaip ir 
kiek jam tos pastangos pavy
ko, sunku pasakyti. Nė jis 
pats nežino.

Arabai esą kantrūs, bet jie 
nelauksią ant visados su klau
simo išsprendimu.

Egipte ir kituose arabų 
kraštuose, tuo tarpu, diplo
matai kalbą, kad Amerikos 
prezidentas Fordas ir Tarybų 
Sąjungos vadas Leonidas 
Brežnevas savo pasitarimuo
se Vladivostoke susitarė dėl 
formulės baigimui konflikto 
Vidurio Rytuose.

IMPERATORIAUS 
LIKIMAS TEBĖRA 
NEAIŠKUS

Brig. Gen. Tafari Banti

Vėliausiuose iš Etiopijos 
pranešimuose nieko nesako
ma apie nuversto imperato
riaus Haile Selassie likimą. 
Jis laikomas po areštu, bet 
dar nežinia, ar bus teisiamas 
su tikslu nubausti mirtimi, 
kaip kad buvo susidurta su jo 
buvusios valdžios pareigū
nais ir pasekėjais. Jis jau 82 
metų, tai gal bus leista jam 
išsibraukti iš gyvųjų tarpo 
natūralia mirtimi.

Tuo tarpu militarinė junta, 
kuri rugsėjo mėnesį Haile 
Selassie nuvertė ir dabar 
Etiopiją valdo, savo vadu 
išsirinko generolą Banti. 
Apie sudarymą civilinės val
džios kol kas nieko nesako
ma.

Manila. - Filifinų valdžia 
sako, kad ji susekė įmoksią 
nužudyti prezidentą Ferdi
nand E. Marcos. Nurodoma, 
kad nuo 1972 metų buvo ant 
prezidento gyvybės pasikė
sinta septynis kartus.

Richard Nixonas

Taip jis atrodė lapkričio 14 
dieną, kai buvo atleistas iš 
ligoninės ir grįžo į namus;

REAKCININKAI JAU 
PRADĖJO KOVĄ PRIEŠ 
SUTARTĮ

Washingtonas. - Kongrese 
reakciniai demokratai ir re- 
publikonai pradėjo smerkti 
tarp prezidento Fordo ir 
Brežnevo pasidarytą sutartį 
branduolinio ginklavimosi ap
ribojimo reikalais. Grupei se
natorių vadovauja atsižymė
jęs reakcininkas (demokra
tas) senatorius Jacksonas iš 
Washington© valstijos. Jų 
tikslas - neleisti Kongresui 
sutartį užgirti. Be kongreso 
užgyrimo sutartis neveikia.

Vėliausios 
žinios

Maskva. - Tarybinis erdvė
laivis “Sojuz 16” sėkmingai 
skrieja apie žemę. Kosmo
nautai Filipchenko ir Ruka
vishnikov praneša, kad vis
kas tvarkoje ir kad jie labai 
gerai jaučiasi.

Washingtonas. - Kongresas 
didele balsų dauguma atmetė 
prezidento Fordo vetavimą 
veteranams pašalpos pakėli
mo biliaus. Tai trečias prezi
dento pralaimėjimas santy
kiuose su Kongresu.

Washingtonas. - Paskelbta, 
kad Rockefelerių šeima turi 
bilijono dolerių vertės įvairių 
įnvestmentų. Be to, čia neį
skaitomi kiti šios šeimos turi
mi arba valdomi turtai.

Londonas. - Anglijos val
džia paskelbė, kad ji suma
žins savo ginkluotas jėgas. Ji 
uždarysianti militarines ba
zes Singapore ir Hong Kon
ge. Amerikos valdžia turėtų 
jos pavyzdį pasekti.

Washingtonas. - Angliaka
siai balsuoja unijos vadų už- 
girtą naują kontraktą su savi
ninkais. Spėjama, kad sutar
tis bus užgirta, bet tiktai 
labai maža balsų dauguma. 
Opozicija sutarčiai eiliniuose 
unijos nariuose labai tvirta.

Madridas. - Ispanijos val
džia patvarkė, kad jinai leis 
naujoms politinėms ir kito
kioms organizacijos kurtis 
tiktai po jos priežiūra ir su 
jos leidimu. Komunistams ir 
socialistams veikiausia nebū
sią progos viešai veikti.

Paryžius. - Atvyko Angli
jos premjeras darbietis Wil- 
sonas pasitarimui su Prancū
zijos prezidentu Giscard 
d’Estaingu.

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas ir sekretorius 
Kissingeris ragina Kongresą 
užgirti prekybos bilių, ku
riame liečiama prekyba ir su 
Tarybų Sąjunga. Jie sako, 
kad šio biliaus nepriėmimas 
labai pakenktų visai pasauli
nei ekonomikai.

Tokyo. - Japonijos nauju 
premjeru paskirtas “Liberalų 
Demokratų Partijos” lyderis 
Takeo Miki. Jis laikomas 
“pažangiausiu” Japonijos dip
lomatu.

New Yorkas. - Pranešama, 
kad Amerikos Jaunųjų Dar
bininkų Išlaisvinimo Lygos 
suvažiavime gruodžio 13 d. 
Philadelphijoje dalyvaus Či
lės Jaunųjų Komunistų Ly
gos sekretorius Gladys Ma
rin, buvęs Čilės parlamento 
narys.



2-ras puslapis LAISVĖ Penktadienis, Gruodžio (December) 6, 1974

LA V G 17 V* LITHUANIANA i 3 V Ii weekly
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN OOOPEBATIVa 

PUBLISHING SOCIETY, INO.
Published Fridays, except in case of Hollidays 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417 
(Entered as aecond claaa matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ___  $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year .____ .. >10.00
Queens Co., per six months $5.50

Unijos pasiūlymai kovai 
su nedarbu

Kas ką rašo ir sako

Iš visų didžiųjų šios šalies pramonių, automobilių ir 
sunkvežimių gaminimo pramonė yra nedarbo skaudžiausiai 
paliesta. Tik paskutinėmis keliomis savaitėmis beveik du 
šimtai tūkstančių šios pramonės darbininkų tapo atleisti iš 
darbo. Ir nėra jokio užtikrinimo, kad numatomoje ateityje 
reikalai pasitaisytų ir automobilistai būtų sugrąžinti į darbų.

Natūralu, kad tokia padėtimi yra United Auto Workers 
unija labai susirūpinusi. Unijos fondas dėl pašalpos nedarbo 
paliestiems darbįninkams gali labai greitai išsisemti. Kaip ir 
iš ko tada gyventi ypač bedarbiams su didelėmis šeimomis?!

Unijos prezidentas Leonard Woodcock kovai su nedarbu 
siūlo tokį planą:

1. Visoje šalyje įvesti visuotinę nedarbo apdraudą, kuri 
tęstųsi 52 savaites ir lygintųsi 70 procentams darbininko 
gaunamos algos.

2. Išplėsti visuomeninius projektus, tam reikalui skiriant 
federalinio iždo pusę procento.

3. Duoti subsidijas (finansinę pagalbą) tiems farmeriams, 
kurie gamina Amerikoje suvartojamą maistą.

4. Įvesti visos šalies mastu sveikatos apdraudą.
5. Atgal atstumti aliejaus kainą.
6. Uždėti specialius mokesčius ant korporacijų viršpelnio.
Unijos pasiūlymai arba sumanymai gana rimti. Aišku, kad 

jų įgyvendinimas praktikoje palengvintų šalyje situaciją. 
Gerai būtų, kad su konkrečiais planais pasirodytų ir kitos 
didžiosios darbo unijos. Gal tas greičiau priverstų valdžią 
rimtai susirūpinti kova su nedarbu ir resesija.

Skandalas su 
priežiūros namais

Šioje šalyje jau senokai veikia platus taip vadinamų 
“Nursing Homes’’ (Priežiūros Namų) tinklas. Daugumoje jie 
yra privatiško pobūdžio. Bet yra ir miestų bei valstijų 
valdžių priežiūroje. Jų gyventojai daugumoje yra jau 
senstelėję bei pašlijusiomis sveikatomis vyrai ir moterys. 
Juose šiandien rasime nemažai ir Amerikos lietuvių.

Kai kurie priežiūros Namai yra rūpestingai vedami. Į juos 
patekę žmonės džiaugiasi sąlygomis. Betgi daugelyje, gal 
net didelėje daugumoje, gyvenimas yra tiesiog nepakenčia
mas. Jie paremti grynais savininkų pelno sumetimais.

Ir tai nėra mūsų prasimanytas kaltinimas. Jis yra Senato 
komiteto raporto apie Priežiūros Namus faktais pagrįsta 
išvada.

Pasirodo, kad šį svarbų reikalą Senato komitetas studija
vo 15 metų. Savo plačiame raporte jis storai pabrėžia, kad 
milijonai senyvų žmonių, kurie į tas įstaigas patenka, 
negauna žmoniškos, reikalingos priežiūros. Daugelyje namų 
į juos žiūrima su panieka ir pažeminimu. Jie yra pašiepiami 
ir įžeidinėjami. Daugelis net fiziškai nukenčia. Jie negauna 
tinkamo maisto. Jie negauna reikalingo gydymo. Jie 
negauna reikalingų vaistų. Jie peršeriami visokiais “ramin
tojais“. . .

Komitetas pabrėžia ir tai, kad daugiau kaip pusė milijono 
senyvo amžiaus amerikiečių, kurie norėtų gyvenimo dienas 
leisti Priežiūros Namuose, negali į juos patekti, nes neištesi 
finansiškai. Savo namuose jie neturi kas juos prižiūrėtų. Tai 
kur jiems dėtis?

Komitetas pravedė 35 apklausinėjimus. Jo raportas 
susideda iš penkių tūkstančių puslapių.

Yra kuo susirūpinti. Tai gėda turtingiausiam pasaulyje 
kraštui, kad senatvės sulaukęs arba sveikatos netekęs 
žmogus negali gauti žmoniškos priežiūros.

Neužtenka, kad Senato Komitetas padėtį nuodugniai 
ištyrė ir pateikė raportą visiems matyti. Bet ką daro 
valdžia, kad toji gėda būtų be atidėliojimo iš mūsų gyvenimo 
pašalinta? Kol kas dar nieko nedaroma.

GRAŽIAI PAGERBTAS 
Šimtametis 
KNYGNEŠYS

Vilniaus "Tiesoje” (lapkr. 
20 d.) korespondencijoje iš 
Panevėžio rašoma:

“Tokios sukaktys būna ne 
kasdien. Tad šis gražus tiks
las - pagerbti šimtąjį knygne
šio Juozo Stankevičiaus gim
tadienį - sutraukė visą būrį 
panevėžiečių į miesto viešąją 
biblioteką.

Vienas iš dabar nebegau
saus ano meto knygos bičiulių 
būrio - nuotaikingas, žvalus 
senukas mielai dalijosi jau
nystės dienų prisiminimais, 
pilnais sąmojaus, šviesios 
minties. Paprašytas dar ir 
gražiai padainavo.

Nuo pat jaunystės pamilo 
knygas. Lietuviškos spaudos 
draudimo metais padėjo ją 
platinti. Iš Panevėžio iki pat 
Šilutės nuvesdavo knygnešių 
takai. Ne kartą teko susidurti 
su žandarais, pasėdėti suim
tam, tačiau ne toks buvo tas 
aukštaitis knygos mylėtojas, 
kad išsigąstų jų grasinimų. 
Užsikišęs už diržo knygeles, 
vėl traukdavo per žmones.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 .
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00
Foreign countries, 6 months, |6.50

Sukakties proga knygnešį 
apdovanojo miesto vykdomo
jo komiteto Garbės raštu, 
bibliotekininkai įteikė didžiu
lę gvazdikų puokštę. Susi
jaudinęs senukas apžiūrinėjo 
senuosius leidinius, išdėsty
tus lentynose, vartė naujus 
žurnalus.

Daug gražių žodžių apie 
savo kaimyną pasakė Bitės 
gatvės komiteto pirmininkė 
Emilija Černienė. Buvęs 
šviesos spinduliu anais lai
kais, knygnešys ir šiandien 
nuskaidrina nuotaiką žmo
nėms, palinkėdamas geros 
dienos, gražiai pašnekučiuo
damas. Gražiai pragyvenęs 
šimtą metų, J. Stankevičius 
visada jų būryje”.

KAIP GRAŽU, KAD 
NEAPLENKIA LIETUVOS

Mums, Amerikos pažan
giesiems lietuviams, labai 
malonu girdėti, kad taip daž
nai užsienio delegacijos, ku
rios lankosi bei vieši Tarybų 
Sąjungoje, aplanko ir mūsų 
gimtąjį kraštą. Šį kartą suži
nome, kad lapkričio mėnesį 
Lietuvą aplankė Prancūzijos 

moterų veikėjų delegacija. 
Apie tai Vilniaus “Tiesoje” 
(lapkr. 20 d.) rašoma:

“Tarybinių moterų komite
to kvietimu viešinti Tarybų 
Sąjungoje Prancūzijos mote
rų delegacija, kuriai vado
vauja Aukštutinės Senos de
partamento moterų sąjungos 
sekretorė komunistė Elijana 
Lakomb, šiomis dienomis lan
kėsi mūsų respublikoje. Į 
Lietuvą taip pat atvyko Mo- 
zelio departamento moterų 
sąjungos narė komunistė Ža
neta Mariani ir Dronos de
partamento moterų sąjungos 
iždininkė Žoržeta Blaš.

Prancūzijos moterų sąjun
gos atstovės domėjosi Tary
bų Lietuvos moterų darbo, 
gyvenimo, sveikatos apsau
gos, visuomeninės veiklos, 
vaikų ikimokyklinio auklėji
mo klausimais. Viešnios iš 
Prancūzijos susitiko su res
publikos miestų ir rajonų mo
terų tarybų pirmininkėmis, 
lankėsi Kauno rajono Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordino 
Salomėjos Nėries kolūkyje, 
kolūkiečių šeimose, susipaži
no su Vilniaus miesto Lazdy
nų mikrorajono vaikų polikli
nikos, vaikų darželių bei lop
šelių darbu.

Viešnios taip pat susipažino 
su Vilniaus ir Kauno istori
niais paminklais bei įžymio
mis vietomis, dabartine ar
chitektūra”.

PER ANKSTI KASA 
JUNGT. TAUTOMS 
DUOBĘ

Lietuviškieji ir žydiškieji 
reakcininkai nėra vieninteliai 
Jungtinių Tautų duobkasiai. 
Beveik visoje Amerikos kapi
talistinėje spaudoje garsiai 
skamba balsai už pasaulinės 
organizacijos laidojimą. An
tai, ne tik stambusis New 
Yorko kapitalistų dienraštis 
“The N. Y. Times” savo 
vedamuosiuose pradėjo gie
doti Jungtinėms Tautoms lai
dotuvių maršą, bet jis kas
dien beveik perpildytas laiš
kais ir savo bendradarbių 
straipsniais apie artėjantį pa
saulinei organizacijai galą.

Jų supratimu, pasaulinė or
ganizacija papildė dvi mirti
nas nuodėmes. Pirmoji buvo 
papildyta, išmetant laukan 
Pietų Afrikos rasistinę val
stybę. Antroji - palestinie
čiams pripažįstant teisę į ne
priklausomybę ir Palestinos 
Išsilaisvinimui Organizacijai 
juos atstovauti Jungtinėse 
Tautose.

Kai kuriems “Timeso” ko- 
lumnistams Jungtinės Tautos 
jau taip išsigimė, kad pavirto 
naujo trečio pasaulinio karo 
rengėjomis. Antai, dienraš
čio kolumnistas William Sa
tire tiesiog ir gieda: “Jungti
nės Tautos, kurios dar galėtų 
pagelbėti išvengti Trečiojo 
Pasaulinio Karo, tapo pa
versta derlinga dirba trečia
jam karui ruošti”.

Bet, žinoma, nieko pana
šaus neatsitiko. Minimi du 
Asamblėjos nutarimai pa
grindiniai yra teisingi ir tik
tai gali pasaulinę organizaciją 
sustiprinti ir pagyvinti.

SUGRĮŽĘ DŽIAUGIASI 
NAUJU GYVENIMU

Žurnalas “Parade” (lapkri
čio 24 d.) duoda vedamąjį 
“Returning to Poland”. Jame 
kalbama apie 6,000 amerikie
čių senesnio amžiaus lenkų, 
sugrįžusių į savo gimtąjį 
kraštą ir daugumoje gyve
nančių iš pensijos. Vedamaja
me nurodoma, kaip daug pi
giau galima socialistinėje 
Lenkijoje pragyventi. Sako
ma:

“Sugrįžęs lenkas į Varšuvą, 
pavyzdžiui, gali gerai paval
gyti ir atsigerti už $40 per 
mėnesį. Elektra jam tik $2.20 
per mėnesį, telefonas - $155. 
Nėra nuosavybės mokesčių, 
nėra pirkimo taksų. Vizitas 
pas gydytoją tiktai $1. Dirb
tini dantys tik $20. Restora
nuose valgis nebrangus. Gy
venimas ramus”.

Reemigrantas, su $200 mė
nesinės pensijos, gali labai 
gražiai pragyventi. Bet Ame
rikietis lenkas, norėdamas 
sugrįžti į Lenkiją pastoviam 
apsigyvenimui, turi iš anksto 
apsirūpinti butu. Tai jis gali 
padaryti čia gyvendamas. Tai 

yra, iš čia jis gali ten butą 
nusipirkti. Kiek butas kai
nuoja? Priklauso nuo to 
kokį butą žmogus nori turėti. 
Gali nusipirkti butą už 
$4,000, bet gali nusipirkti ir 
už $12,000!

Žinoma, amerikiečiai len
kai, kurie reemigruoja į gim
tąjį kraštą, laimingi tuo, kad 
Amerikos valdžia jiems ten 
gyvenant išmoka pensijas. 
Gaila, kaip žinia, kol kas, 
nėra susitarimo, kad mūsų 
valdžia mokėtų pensijas į Lie
tuvą sugrįžusiems lietu
viams. Jeigu mokėtų, labai 
daug senyvo amžiaus ameri
kiečių lietuvių norėtų savo 
gyvenimo likusius metus pra
leisti savo gimtinėje.
UŽ LIETUVIŲ IR LENKŲ 
TAUTŲ DRAUGYSTĘ

Lietuvos žinių agentūra 
“Elta” (lapkr. 21 d.) praneša:

“Tarybų Lietuvoje pasta
raisiais metais nemaža nu
veikta, supažindinant mūsų 
visuomenę su Lenkijos Liau
dies Respublikos pasiekimais 
socializmo statyboje, plečiant 
draugystę ir kultūrinį bend
radarbiavimą. Už nuopelnus 
šioje srityje grupei mūsų res
publikos darbuotojų paskirti 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos apdovanojimai. Lenkijos 
Kultūros ir meno ministerijos 
ženkleliais “Nusipelnęs lenkų 
kultūrai” apdovanoti Lietu
vos TSR Valstybinio dailės 
muziejaus direktorius P. Gu- 
dynas ir Kauno lėlių teatro 
direktorius ir vyriausiasis re
žisierius S. Ęatkevičius. “Ta
rybinės moters” žurnalo vy
riausioji redaktorė B. Borei- 
šienė apdovanota Lenkijos - 
Tarybų Sąjungos Draugystės 
draugijos aukso ženkleliu”.

BLAIVUS ŽYDŲ BALSAS
Žydų dienraštis “Freihet” 

(lapkr. 24 d.) angliškame sky
riuje susirųpinusiai kalba 
apie įvykius Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje ry
šium su palęstiniečių klausi
mu. Nuogasfaujama, kad Iz
raelis su savo dabartine poli
tika izoliuojąs! pasaulinėje 
bendruomenėje, plačiai cituo
jamas Pasaulinio Žydų Kong
reso pirmininkas Dr. Nahum 
Goldmanas, kuris piktai pa
smerkia palestiniečių vadą 
Arafat ir jo pasakytą kalbą.

Iš kitos pusės, beveik išti
sai perspausdintas iš Londo
no žydų laikraščio “Jewish 
Chronicle” vedamasis tuo pa
čiu klausimu. Londoniškis 
laikraštis jau daug šalčiau ir 
rimčiau visą šį reikalą nagri
nėja. Jis kritikuoja Izraelio 
vadovybę, kuri griežtai atsi
sako bent kokį nors reikalą 
turėti su Arafatu ir jo vado
vaujama Palestinos Išsilaisvi
nimo Organizacija. Nurodęs 
tokios politikos pavojų Izrae
lio gyvybei, londoniškių žydų 
laikraštis pataria Izraelio va
dovybei sutikti derėtis su 
PIO, jeigu ji pakeis savo 
nusistatymą, pripažins žy
dams teisę turėti savo Izraelį 
ir atsisakys teroro, kaip prie
monės savo tikslui siekti.

Iš “Freiheit” ir “Jewish 
Chronicle” galima spręsti, 
kad pasaulio žyduose yra 
rimtas pasidalijimas Palesti
nos klausimu. Aiškiai matosi, 
kad Izraelio atsisakymas pri
pažinti palestiniečiams teisę į 
savo valstybę ir nepriklauso
mybę susilaukia vis tvirtė
jančios opozicijos pasaulinėje 
žydų bendruomenėje.

NERŪKANČIŲJŲ SAUS

Švedijos vyriausybė sukūrė 
planą, kurio tikslas per ateinan
čius 25 metus paversti Švediją 
„nerūkančiųjų iallmi“. Kiekvie
nais metais rūkalų kainos didės 
po 10%. Bu* uždrausta rūkalų 
reklama. Nuo 1975 m. cigaretės 
nebus pardavinėjamos automa
tuose, o nuo 1981 m. už rūkalų 
pardavimą jaunuoliams, neturin
tiems 16 metų, bus baudžiama.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais sveikin
kime savo artimuosius per laikraštį “Laisvę”. Bus 
laikraščiui parama ir pasieksite visus su vienu 
parašymu. Bet nedelskite - tuojau prisiųskite savo 
sveikinimus. Kaina: nuo $5.00. Kas norite didesnio 
formato tai $10.00.

Administracija

Pasaka virsta tikrove

Kauno valstybinio lėlių teatro vyriausiasis režisierius - 
direktorius Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikėjas Stasys 
Ratkevičius. H. Pelionio nuotr.

Yra Kaune namai, kur pa
saka virsta tikrove. Ten gali
ma susitikti su nykštukais ir 
milžinais, geradariais ir plėši
kais, zuikiais ir slibinais, 
paukščiais ir medžiais. Tai 
Kauno Valstybinis lėlių teat
ras.

Lėlės, lėlės. . . Jos dainuo
ja ir šoka, juokiasi ir ver
kia. . . Kartu su jomis pergy
vena ir mažieji žiūrovai. Vis
kas čia susijungia į vieną 
pasaulį: aktoriai - lėlės - 
vaikai. Ir niekada šiame pa
saulyje blogis nepalieka be 
atpildo. Gėris triumfuoja, pa
lydimas gausių katučių. Sun
ku, labai sunku būna mažie
siems išsiskirti su savo pa
mėgtais herojais. Tada akto
riai ima lėles ir eina į žiūrovų 
salę. Vyriausiąjį teatro reži- 
sierių-direktorių - Lietuvos 
TSR nusipelniusį meno vei
kėją Stasį Ratkevičių, Lietu
vos TSR nusipelniusią artistę 
Valeriją Ratkevičienę, akto

Minint Salomėjos Nėries 70 gimimo metines

Ir pergales aš vėliavoj 
šlamėsiu . . .

Beveik kasmet Vilnius pa
sipuošia kokio žymaus as
mens paminklu. Priešais Dai
lės Muziejų aikštėje prakil
niai stovi V. Mickevičius- 
Kapsukas. Ties Kapsuko gat
ve, šlaito skvere, oriai žengia 
Petras Cvirka. Lenino pros
pekte, netoli to pat vardo 
aikštės, ramiai sėdi Žemaitė. 
Iš Universiteto rūmų nišos 
žvelgia rūstus Donelaitis.

O dabar tylioje Liudo Giros 
gatvėje atidengtas paminklas 
poetei Salomėjai Nėriai La
bai vykusiai parinkta vieta - 
tarp Salomėjos Nėries viduri
nės mokyklos ir įspūdingo 
architektūros paminklo. Čia 
viena ant kitos užeinančių 
baltų sienų fone ant postame- 
mento užkeltas kiek palenkta 
galva, vešlių plaukų aprėmin
tas, poetės biustas.

Į atidengimo iškilmes su
plaukė daug vilniečių: rašyto
jai, kompozitoriai, dailinin
kai, begalės poezijos mylėto
jų. Per garsiakalbius aidėjo 
sakomos kalbos, skambėjo 
poetės posmai, sklido pagal 
jos eilėraščius parašytų dainų 
muzika.

Klausantis atidengimo iš
kilmių, mintys dar kartą per
bėgo didvyrišką poetės gyve
nimo kelią.

Ausyse mums skambėjo 
poetės žodžiai, visiems neiš
dildomai įstrigę į atmintį: 
“Lakštingala negali nečiulbė
ti!” Aš diemedžiu žydėsiu!”, 
“Dainuok, širdie, gyvenimą!” 
ir daugybė kitų. Aš stebėjau
si, kaip taikliai toji senoviška 
dainelė išjuokė trokštan- 
čiuosius individualaus atpil
do, kurie, pamiršta tokių pa
prastą tresą, kad motina, 
aukodamas! dėl savo vaikų, 
negalvoja apie jokį atpildą 
sau, o tik apie vaikus. 

rius Algį Stankevičių, Aldoną 
Baranauskaitę, Ramutę Ka- 
belkaitę ir kitus apspinta ber
niukai, mergaitės, tėveliai. 
Dar ilgai visi nesiskirsto iš 
salės.

Įsikūręs 1958 metais, teat
ras susilaukė ne tik mažųjų, 
bet ir suaugusių žiūrovų di
delio pripažinimo. Kolekty
vas su savo lėlėmis pasiekia 
toliausius Lietuvos kampe
lius, svečiuojasi broliškose 
respublikose.

Neseniai kauniečiai sugrįžo 
iš gastrolinės kelionės po Lo
tynų Ameriką. Kauniečių 
spektaklius labai šiltai sutiko 
daugiau kaip 30 tūkstančių 
mažųjų ir suaugusių žiūrovų 
Venezueloje, Kostarikoje, 
Panamoje, Ekvadore, Bolivi
joje, Kuboje.

Dabar teatro kolektyvas 
ruošia naują programą, kurią 
parodys Tarybų Lietuvos 
vaikams per moksleivių žie
mos atostogas.

Mes stovėdami jautėme, 
kaip visus susirinkusiuosius 
jaudina tragiškas poetės liki
mas: dainuoti pergalę, šaukti 
į didvyriškus žygius ir būti 
palaužtai, vos peržengus per
galės slenkstį! Negalima bu
vo nesijaudinti girdint žo
džių, kuriuose skamba šiur
pus tragiškas poetės herojiz- 
mas!

Brangieji! Kam išsekot 
Aš juk lieku visuomet su 
Brangieji! Kam išsekot 

raudomis?
Aš juk lieku visuomet su 

jumis — 
Jums atminimo žiedu 
Brangieji! Kam išsekot 

raudomis?
Aš juk lieku visuomet su 

jumis — 
Jums atminimo žiedu 

pražydėsiu, 
Mane jūs jausite darbe, 

kovoj, 
ir pergalės aš vėliavoj 

šlamėsiu. . .

Pasibaigus atidarymo iškil
mėms, ėmus skirstytis mi
niai, pavieniai poetės gerbė
jai prieidinėjo prie paminklo, 
dėjo raudonus gvazdikus, iš 
arčiau įsižiūrėjo į skulptūroje 
užfiksuotus tragiškosios as
menybės bruožus. Susikau
pusiuose žmonių veiduose bu
vo matyti lyg pagarbi baimė 
prieš rūsčią istorijos eigą, 
kuri pareikalavo tiek tragiš
ko herojizmo aukų, kad prasi
dėtų nauja epocha, triumfali- 
nio didvyriškumo epocha. Sa
vaime linko galvos, suskaudo 
širdys, apimtos kartu ir gi
laus padėkos jausmo, ir neby
laus įsipareigojimo išreikšti 
tą padėką konkrečiais dar
bais, kiekvienam prieinama 
prasminga veikla.

Prie šio paminklo ištisus 
metus sustos Vilnių gausiai 
lankančių turistų pulkeliai. 
Prie jo nestigs nuolat pade
damų gyvų gėlių. Tai bus lyg 
šiandieninės piligrimystės 
vieta daugeliui poezijos mylė
tojų, branginančių nuolat gy
vai skambantį, niekad iš at
minties neišblėstantį poetės 
žodį.

G. Ramoška
1974.XI.16

VILNIAUS TV APIE 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 

VEIKLĄ
Specialiu Vilniaus TV už

sakymu, lapkričio 22 d. 
Maskvos TV darbuotojų gru
pė padarė Jungtinėse Tauto
se filmo reportažą su Lietu
vos TSR užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoju Vytautu 
Zenkevičium, kuris Tarybų 
Sąjungos delegacijoje daly
vauja 29-osios Jungtinių Tau
tų Generalinės asamblėjos 
sesijoje.

Apie 20 minučių Vytautas 
Zenkevičius lietuviškai pasa
koja apie dabartinės sesijos 
darbus ir problemas ir apie 
veiklą tų komitetų, kurių 
darbuose jisai dalyvauja.

Zenkevičius apžvelgė 
Jungtinių Tautų sesijos veik
lą nusiginklavimo srityje, Pa
lestinos problemas, ypač pla
čiai palietė specialaus politi
nio komiteto ir socialinių, 
kultūrinių ir ekonominių rei
kalų komiteto darbus, nes jis 
dalyvauja šių komitetų svars
tymuose. Jis juose jau yra 
kalbėjęs net šešis kartus, 
pareikšdamas Tarybų Sąjun
gos nusistatymą Pietų Afri
kos vykdomo apartaido klau
simais ir dėl tautų apsispren
dimo teisės.

Šis filmo reportažas turėjo 
būti rodomas Vilniaus TV 
žiūrovams lapkričio 27 d. 
tarptautinio gyvenimo ap
žvalgoje, kuri pavadinta “Ne
ramūs meridianai” ir duoda
ma kiekvieną trečiadienį.

KARAVANŲ TAKŲ 
LOBIAI

Originalų monetų rinkinį surin
ko turkmėnų mokslininkai. Kolek
cijoje daugiau kaip 15 tūkst. pi
niginių ženklų iš aukso, sidabro, 
vario ir lydinių.

Seniausios rinkinyje yra varinės 
monetos, pagamintos beveik prieš 
2 tūkst. metų. Labai vertingi 
XI—XII a. auksiniai, sidabriniai ir 
paauksuoti dinarai. Monetos su
rastos prie senųjų turkmėniškų 
miestų — Mervos ir Senojo Urgen- 
čo, kur viduramžiais suplaukda
vo karavanų vilkstinės.

Monetų lobiai padėjo istori
kams patikslinti, kur per Turkmė
niją vingiavo garsusis kelias iš Eu
ropos j Aziją.

LAIŠKAI
Gerb. Laisviečiai!

Su naujais 1975 metais 
sveikiname “Laisvę”. Linki
me tvirtai žengti užsibrėžtu 
keliu už taiką, laisvę ir darbi
ninkų šviesesnį rytojų.

Visiems laisviečiams linki
me daug, daug sėkmės kilnia
me ir atsakomingame darbe 
visuomenės labui ir asmeni
niame gyvenime.

Ačiū jums, brangūs laisvie
čiai, kad man suteikiate tokį 
didelį malonumą gauti “Lais
vę”. Aš ją skaitau su didele 
atida. Perskaitęs duodu ki
tiems draugams pasiskaityti.

A. Pušinis

S. Paulo
Užuojauta: Mirus Damutei 

Mankauskienei, mylimai Juo
zo žmonai, reiškiame gilią 
užuojautą jos gyvenimo drau
gui, jų sūnui ir jų artimie
siems. Tau, Damute, lai būna 
lengva Šiaurės Amerikos že
melė.

A. Virbalis
S. Paulo, Brazilija

•
UŽUOJAUTOS LAIŠKAI 
MARGARETAI 
PETRIKIENEI

Paežeriai, 
1974 m. lapkričio 12 d.

Brangioji Margareta,
Šiandien rytą Lietuvos ra

dijas pranešė mūsų šeimos ir 
visos Lietuvos bičiulis, Jūsų 
mylimas vyras dr. Antanas. 
Ta proga aš ir Rozalija su 
giliu liūdesiu reiškiame Jums 
giliausią užuojautą. Laukia
me jo su karstu-urna parve- 
žant į Paežerius.

Giliai nuliūdę:
Rozalija ir Stanislovas 

Ankevičiai
•

Giliai liūdime dėl gerbiamo 
dr. Antano Petrikos 

mirties
ir reiškiame Jums, brangioji 
drauge Margarėta, kuo nuo
širdžiausią užuojautą.

Eidukaitytės
Vilnius, 1974.XI.12
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Bit ės Lietuvoje

Profesorius Jonas Kriščiūnas dešinėje su bitininkais aptaria 
avilio konstrukciją.

Bitės lietuviams žinomos 
nuo seno kaip medžioklės, o 
vėliau kaip mėgėjiškas užsiė
mimas. Bitininkystė žemės 
ūkio šaka tapo tik pokario 
laikotarpiu, susikūrus stam
biam bičių ūkiui, nes anks
čiau bitės, buvo laikomos 
daugumoje kelminiuose nerė- 
miniuose aviliuose. Pasikei
tus bičių ūkio struktūrai, pa
kito ir bičių produktyvumas. 
Pavyzdžiui, 1894 metais iš 
bičių šeimos buvo gauta vidu
tiniškai po 2,9 kilogramo me
daus, 1931-1933 metų laiko
tarpiu, prof. J. Kriščiūno 
duomenimis, - po 5 kg, tai 
dabartinė visuomeninė biti
ninkystė duoda vidutiniškai 
po 10 ir daugiau kg medaus iš 
vienos šeimos. Atskiri biti
ninkai pasiekia kur kas aukš
tesnius rodiklius. Keletą jų 
galima paminėti. 1965 metais 
Vilniaus rajono Panerio tary
binio ūkio bitininkas iš 80 
prižiūrimų bičių šeimų surin
ko vidutiniškai po 42,5 kg 
bendro medaus iš šeimos. A. 
Petruškevičius, Lazdijų raj. 
Aštriosios Kirsnos tarybinio 
ūkio bitininkas, iš 75 bičių 
šeimų 1971 metais - po 49,8 
kg iš šeimos. 1973 metais 
Joniškio“Taikos” kolūkio bi
tininkė iš 110 bičių šeimų 
gavo po 49,9 kg iš šeimos 
medaus. Panašių rodiklių yra 
ir daugiau.

Šiuo metų respublikoje vi
suomeniniame sektoriuje yra 
53,000 bičių šeimų, kas suda
ro apie 20°/o visų bičių.

Bitės laikomos standarti
niuose 16 - karėmiuose avi
liuose. Aviliai lengvi ir tinka
mi pervežimui, nes daugelis 
bitininkų bites rugpiūčio mė
nesį perveža į spygliuočius 
miškus rinkti viržių medui. 
Šis medus labai vertingas, 
nes miškuose nenaudojami 
chemikalai ir bitės pagamina 
tikrą dietinį medų. Kai ku
riais metais jo surenka viena 
bičių šeima vidutiniškai po 15 
kg.

Įspūdžiai iš Leningrado

Leningradas. Bendras Admiralitato vaizdas. Truputį deši
niau kampe - Ermitažas [buv. carų buveinė].

Nors Didž. Spalio soc. re
voliucijos šventės ir praėjo, 
bet noriu redakcijos kolekty
vą ir visus laisviečius pasvei
kinti iš paties miesto-didvy- 
rio.

Leningradas - Didžiojo Le
nino miestas, Didž. Spalio 
soc. revoliucijos lopšis. Kaip 
tik čia pergalingai sugriaudė
jo "Aurorui šūvis, skelbda
mas visam pasauliui naujos 
eros pradžią. Čia gimė ir 
D. Šostakovičiaus septintoji 
simfonija, tapusi antihitleri
nės koalicijos lozungu. Daug 
galima rašyti apie šį nepa
prastą miestą, jo istoriją, 
kultūros paminklui Leningra- 

ministerijos įkurtas Sodinin
kystės ir bitininkystės tres
tas per rajoninius bitininkys
tės agronomus. Bitininkus 
mėgėjus vienija Lietuvos so
dininkystės draugija, turinti 
bitininkų skyrius stambes
niuose miestuose ir rajonuo
se.

Dabartiniu metu su bitinin
kystės mokslu susipažysta 
studentai, besimokantieji 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijoje bei Lietuvos veterina
rijos akademijoje ir daugely
je žemės ūkio technikumų. 
Bitininkais specialiai ruošia 
Kauno žemės ūkio techniku
mas ir Raguvėlės vienametė 
sodininkystės bei bitininkys
tės meistrų mokykla. Bitinin
kai savo patirtimi pasidalija 
respublikinėse bei tarpres
publikinėse konferencijose, 
seminaruose ir gražiai apipa
vidalinto žurnalo “Mūsų so
dai” puslapiuose.

Bitininkystės klausimais 
vykdomas ir mokslinis-tiria- 
masis darbas Dotnuvoje Lie
tuvos žemdirbystės moksli
nio tyrimo instituto bitinin
kystės sektoriuje (vedėjas J. 
Balžekas) ir Lietuvos žemės 
ūkio akademijos agronomijos 
fakulteto akademiko Jono 
Kriščiūiio bitininkystės kabi
nete, vadovaujant šių eilučių 
autoriui. Šiuo metu yra ap
gintos keturios disertacijos 
bitininkystės klausimais.

Ateityje numatoma stip
rinti visuomeninę bitininkys
tę, padarant ją tarpūkine, 
kad bitynas turėtų 500-1,000 
bičių šeimų ir išsidėstytų ke
lių ūkių teritorijose. Jį aptar
naus kvalifikuoti bitininkai, 
bus galima dar našiau panau
doti mechanizaciją bičių prie
žiūros ir medaus kopimo dar
buose. Kreipiamas didesnis 
dėmesys ir į kitų bičių pro
duktų, kaip nuodų, pienelio 
bei pikio rinkimą. Šie pro
duktai labai perspektyvūs 
medicinoje ir turi paklausą 
žmonių tarpe.

das glaudžiai susijęs ir su 
Lietuvos kultūros istorija. 
Buvusiame Peterburge mo
kėsi eilė žymių Lietuvos ra
šytojų, muzikų. Užtenka pa
minėti tik tokias pavardes, 
kaip Pr. Vaičaitis, B. Sruoga, 
C. Sasnauskas, St. Šimkus, 
Mikas ir Kipras Petrauskai ir 
t. t. Čia lankėsi, taip pat 
kurį laiką gyveno ir mūsų 
didysis M. K. Čiurlionis. 
Kiekvienas grindinio akmuo, 
kiekvienas namas turi ką pa
pasakoti.

Kadangi mano pagrindinis 
tikslas buvo susipažinti, kaip 
čia yra dėstomos giminingos 
disciplinos, pačiam miestui

apžiūrėti liko labai mažai lai
ko.

Žinoma, Leningrado kultū
ros mokyklos lyginti su mū
siške negalima. Puikūs pen
kių aukštų rūmai, turtingi 
kabinetai,, bendrabutis patys 
kalba už save. Mūsų darbo 
sąlygos yra sunkesnės dėl 
patalpų stokos, bet po kelių 
metų atsitiesim.

Mokyklos vadovybė ir dės
tytojai mane priėmė labai 
nuoširdžiai, išsikalbėjom, pa
sidalinom darbo patirtim. 
Kaip pas juos, taip ir pas 
mus dar yra daug neišspręstų 
problemų. Viena opiausių - 
spec, literatūros stoka. Mū
siškiai dar nėra taip stipriai 
rusiškai “pasikaustę”, kad 
galėtų laisvai skaityti reikia
mą literatūrą rusų kalba. 
Aišku, laikui bėgant ši spra
ga užsipildys. Todėl šią pras
me rusams yra lengviau, nes 
turi iš ko mokytis. Be to 
toks miestas, kaip Leningra
das, savaime daro nemažai 
įtakos moksleivių meniniam 
išprusinimui.

Sudarę laisvo laiko nusku- 
bėjom į Volkovo ir A. Nevs
kio kapines.

Volkovo kapinėse didelį įs
pūdį paliko nekropolis V. 
Lenino artimiesiems - moti
nai ir seserims. Šiose kapinė
se ilsisi rašytojai Turgene
vas, Gončarovas, mokslinin
kai Mendelievas, radijo išra
dėjas Popovas ir kt.

A. Nevskio kapinėse nusi
lenkiau P. Caikovskiui, kurio 
muzika sudarė ištisą epochą 
netik rusų, bet ir pasaulio 
muzikos istorijoje.

Apie centrinę miesto ma
gistralę A. Nevskio prospek
tą nerašysiu, nes niekas jo 
gražiau neaprašė, kaip didy
sis rusų rašytojas Gogolis. 
Žinoma, skirtumas labai di
delis, visus šviečia įvairia
spalvės reklamos, lekia maši
nų sriautai. Bet reikalinga, 
kad įspūdžiai nusistovėtų, ta
da parašysiu glaustą reporta
žą, jau būdamas Kapsuke.

O dabar - širdingiausi lin
kėjimai! . ■

Jūsų
V. Gulmanas

M. MARTINAITIS

Tėvynei
Jeigu akis man išplėš, —• 

niekam neleisk, 
kad į tamsą jų — 
melą įdėtų 
ir akiduobių tamsoje 
rodytų saulę.

Jeigu žodžius man atims, — 
tu klausyk: 
kai tyliu, 
ar žodžiai nieko negirdi?

Jei protą aptemdys, — 
manęs neužmušk, 
su pavargėliais , 
leisk man prašyt 
savo duonos.

Jei man širdį išims, — 
svetimos neįdėk;
Į ten, 
kur ji buvo, 
saują žemių įberk, 
kad klausytųs gyvybės.

Jeigu sulaužys mane, — 
man kuprą 
iš mano kaulų teisybės — 
uždėk man 
ir leisk, nors ant laiptų, 
teisingai numirt.

Ties poetės paminklu
Daug Vilniuje paminklų pristatyta “ 
Liaudies vadams, kovotojams, poetams. 
Pulkai turistų mėgsta juos lankytų 
Neliauja tyliai žygdarbiais žavėtis,

i .
Į miestą žvelgia Cvirkos skvarbios akys.
Išvyti nišoj rūstų Donelaitį.
Sodelyje gražiam išmintas takas, 
Kur sėdi išdidžiai rami Žemaitė.

Tačiau užvis daugiau žmonių suplaukia 
Lankyt paminklo Salomėjos Nėries. 
Poetės balsas, rodos, skelbia šaukia, 
Kur slypi ieškoma tiesa ir gėris:

Širdy išgirst Istorijos šaukimą!
Nors ir baugus jis būtų - jam paklusti! 
Įžvelgt į ateitį tautų žengimą!
Pradėjus sunkų žygį - nepalūžti! ?

Naudingam, būti savo'tautai, šaliai — 
Tai laimės paslaptis, mįslė didžioji, 
Kurią įžvelgt visi, visi privalo! — , .
Poetė kiekvienam tarsi byloja. .

Paminklą puošia rožės ir gvazdikai
Senųjų bokštų ramiame pavęėsy.
Poetė tautoje gyventi liko,
Ir vėliavose pergalių šlanąės ji! . .

NAUJI VĖJAI VIRŠ SENOS ŠALIES

Ką žinome apie Etiopiją?
1 M. Vytaitis

Nuo šių metų vasario spau
da, radijas, televizija daug 
dėmesio skiria Etiopijai. Tad 
kas dedasi toje senoje Afri
kos šalyje? Norint atsakyti į 
šį gana sudėtingą klausimą, 
reikia padaryti; ekskursą į 
praeitį. j

Tai šalis, esanti Šiaurės 
rytų Afrikoje, pągal gyvento
jų skaičių trečia (apie 27 
milijonai) ir teritorija,- devin
ta (1,2 milijono, kvadratinių 
kilometrų) valstybė šiame že
myne. Sostinė - Adis Abeba 
(“Nauja gėlė”), įsteigta 1881) 
metais. Joje gyvena apie mi
lijoną žmonių.

Santykiai tarp Etiopijos ir ; 
Tarybų Sąjungos

Dar prieš trijs tūkstančius 
metų dabartinėje Etiopijos 
teritorijoje buvo vergovinė 
Aksumo valstybė. Trylikta
me amžiuje pirmą kartą pa
minima Etiopija (etiopas am- 
harų kalba - saulės nudegin
tas). Į ją veržėsi arabai, kurie 
tą šalį buvo pavadinę Abisini
ja. Šiuo vardu ikikariniais 
metais jį buvo žinoma 1 ir 
Lietuvoje. Abišinijbs pavadi
nimas kilęs iš arabiško žodžio 
“haboš” - sumaišyta tauta.

Vėliau į Etiopiją' mėgino 
ve r z t is t ti r k HP, ’ pot i ii g a 1 a i. 
Septynioliktame - aštuonio
liktame amžiųjė Šalį draskė 
feodalų tarpusavio vaidai, de
vyniolikto šimtmečio pradžio
je ji iširo į eilę nepriklausomų 
kunigaikštysčių. Tuo mėgino 
pasinaudoti Ahglija, Prancū
zija, vėliau Italija. Pastaroji 
1895 metais užpuolė Etiopiją. 
Tada šalis apgynė savo nepri
klausomybę. Deja, to nepa
vyko padaryti 1935 metais, 
kai Italija, pritariant Angli
jai, Prancūzijai ir Jungti
nėms Valstijoms, vėl užpuolė 
šią Afrikos šalį ir po metų 
okupavo. 1941 metų gegužės 
penktąją (ta diena nacionali
nė šventė) Anglijos kariuo
menė ir Etiopijos partizanai 
išvijo okupantus.

Santykiai tarp Etiopijos ir 
įarybų Sąjungos

Kalbant apie Etiopijos už
sienio politiką, reikia pasaky
ti, kad pokarįo metais šalis 
laikėsi neprisijungimo kurso, 
buvo viena Afrikos Vienybės 
organizacijos įsteigimo inicia

torių. Beje, tos organizacijos 
būstinė yra Adis Abeboje.

Etiopija palaiko diplomati
nius santykius su 76 pasaulio 
šalimis. Su Tarybų Sąjunga 
diplomatiniai santykiai už
megzti 1943 metais. Šiemet 
sukako 15 metų, kai buvo 
pasirašytas susitarimas dėl 
ekonominio bendradarbiavi
mo. Mūsų šalis pastatė Asabe 
naftos perdirbimo gamyklą, 
politechnikos institutą Bahr- 
Dare, Adis Abeboje daugiau 
kaip 25 metus veikia tarybinė 
ligoninė.

Didžiausias e k oriomis 
atsilikimas

Nors Etiopijos gelmės tur
tingos naudingų iškasenų, 
nors derlinga žemė įgalina 
per metus nuimti 2-3 derlius, 
šalis labai atsilikusi ekono
miškai. Šių metų kovo 30 
dieną laikraštis “Etiopien he
rald” rašė: “Dvidešimtame 
amžiuje Etiopijai iškyla vis 
tos pačios problemos, kurios 
jai buvo būdingos prieš kele
tą amžių”.

Apie Etiopijos atsilikimą 
liudija ir tai, kad SNO šią šalį 
priskyrė prie 25 mažiausiai 
išsivysčiusių valstybių. Vieno 
gyventojo metinės pajamos 
čia 'tesudaro vos 80 JAV 
dolerių. Tai 2-4 kartus ma
žiau, negu kaimyninėse Keni
joje, Zambijoje.

Labai sunki padėtis žemės 
ūkyje, kuriame dirba 90 pro
centų gyventojų. Dauguma 
valstiečių neturi žemės ir 
priversti nuomoti iš dvarinin
kų, atiduodami jiems ir mo
kesčių rinkėjams už tai iki 
dviejų trečdalių derliaus. 
Kaip šių metų rugpiūčio mė
nesį rašė žurnalas “Afrika 
daidžest”, 20 procentų dirbi
mui tinkamos žemės priklau
so bažnyčiai (Etiopijoje 55 
procentai gyventojų yra 
krikščionys koptai, ir ši reli
gija - valstybinė), 15 - impe
ratoriaus šeimai (jos žemės 
valdos neapmokestinamos), 
45 - aristokratijai ir aukštie
siems valdininkams.

Ypač didelių nuostolių pri
darė trejus pastaruosius me
tus siautusi baisi sausra, kuri 
apėmė 9 iš 14 provincijų. Per 
šią stichinę nelaimę prarasta 
75-80 procentų derliaus, žuvo 
80-90 procentų galvijų. Saus
ros apimtuose rajonuose kas
dien iš bado mirdavo apie 700 
žmonių. Labiausiai nukentėjo 
šiaurinė Volo provincija, ku
rioje žuvo apie 250 tūkstančių 
valstiečių. O iš viso nuo saus
ros vienaip ar kitaip nukentė
jo daugiau kaip 2 milijonai 
gyventojų. Tuometinė A. 
Abtevoldo vyriausybė ne tik 
kad nesiėmė priemonių saus
ros padariniams likviduoti, 
bet ekonominius sunkumus 
ėmė spręsti liaudies masių 
sąskaita - smarkiai pakėlė 
kainas maistui, kitoms pirmo 
būtinumo prekėms, naftos 
produktams. Tuo būdu labai 
sumažėjo realus darbo žmo
nių uždarbis. Kareivių šei
mos vos galėjo sudurti galą 
sū galu. Pagaliau išseko kan
trybė, ir darbo žmonės išėjo į 
gatves, sukilo armija.

Štai kaip Etiopijoje įvykiai 
vystėsi nuo vasario mėnesio 
iki šių dienų.

Istorinis perversmas
Etiopija turi savo kalendo

rių, pagal kurį rugsėjo 11-ąją 
prasidėjo naujieji 1967 metai. 
Prasidėjo tokiu įvykiu, kuris, 

be abejo, įeis į šalies istoriją. 
Tą dieną ginkluotųjų pajėgų 
koordinavimo komitetas per 
nacionalinį radiją paskelbė 
pareiškimą, kuriuo imperato
rius Hailė Selasijė I kaltina
mas tuo, kad, būdamas val
džioje, “savo egoistinius inte
resus kėlė aukščiau už tautos 
interesus” ir todėl “nebever
tas etiopų tautos pasitikėji
mo”. Vietoj nuversto impera
toriaus sostą užims jo sūnus, 
58 metų princas Asfa Vose- 
nas, kuris paraližuotas ir gy
dosi Šveicarijoje. Nuo šiol, 
sakoma tame pareiškime, 
monarchas bus tik nominaliu 
valstybės vadovu, kuris ne
turės jokios valdžios adminis
traciniame valdyme bei nu
statant šalies politiką. Visa 
valdžia bus perduota naujam 
parlamentui, kurį visa etiopų 
tauta išrinks demokratiniu 
pagrindu.

Imperatorius buvo suimtas 
ir nuvežtas į “specialiai jam 
skirtą vietą”. Drauge su juo 
suimti ir šeimos nariai.

Praėjus kelioms dienoms, 
ginkluotųjų pajėgų koordina
vimo komitetas paskelbė, 
kad jis prisiima valstybės 
vadovo funkcijas ir jas vyk
dys iki tol, kol sosto įpėdinis 
princas Asfa Vosenas grįš į 
šalį, ir pasivadino Etiopijos 
laikinuoju kariniu adminis
traciniu komitetu. Į valdžią 
atėjo generolo A. Andomo 
vyriausybė. Naujasis minis-

Abipusiai naudingas 
bendradarbiavimas

V. Petkevičienė
Šį rudenį sukako dešimt 

metų, kai buvo pasirašyta 
TSRS ir Egipto Arabų Res
publikos ekonominio ir tech
ninio bendradarbiavimo su
tartis. Per tą laiką Egipte 
atsirado visai naujų pramo
nės šakų, smarkiai išplėstos 
senosios. Su Tarybų Sąjun
gos parama čia buvo pastaty
tas didžiulis Asuano hidroe- 
nergetikos kompleksas, kuris 
turi milžiniškos reikšmės vi
soms EAR gyvenimo sritims. 
Nuo savo paleidimo dienos 
Asuano HES jau pagamino 
daugiau kaip 20 milijardų 
kilovatvalandžių elektros 
energijos. Visiškai atsipir- 
kęs, šis galiūnas dabar kas
met duoda 200 milijonų Egip
to svarų pelno. Padedant Ta
rybų Sąjungai, užbaigta arba 
greitu laiku bus perduota 
eksploatuoti apie 150 svarbių 
objektų, jų tarpe didžiausias 
Artimuosiuose Rytuose me
talurgijos kombinatas, aliu
minio gamykla ir kt.

TSRS ir Egipto Arabų Res
publikos ekonominis bendra
darbiavimas ne vienintelis 
pavyzdys, rodantis, kaip Ta
rybų Sąjunga padeda jau
noms valstybėms siekti visa
pusiškos nepriklausomybės ir 
pažangos. Tai naujo tipo 
tarptautiniai santykiai, kurie 
remiasi abiejų šalių lygiatei
siškumu, nesikišimu į viena 
kitos vidaus reikalus, abipuse 
nauda.

Nuolat didėjančio ekonomi
nio bendradarbiav’mo su be
sivystančiomis šalimis svarba 
ryškiai atsispindi TSKP 
XXIV suvažiavimo nutari
muose, taip pat socialistinių 
šalių komunistų ir darbininkų 
partijų suvažiavimų bei Eko
nominės Savitarpio Pagalbos 
Tarybos (ESPT) sęsijų nuta
rimuose. Juose nubrėžtos 
konkrečios gairės, padedan
čios nuolat plėsti ekonomi
nius, prekybinius, moksli- 
nius-techninius ryšius su 
“trečiojo pasaulio” kraštais;

Vadovaudamosi šiais nuta
rimais, ESPT šalys teikia 
jaunoms Afrikos ir Azijos 
valstybėms visapusišką 
mokslinę, ekonominę ir tech
ninę paramą, aktyviai daly
vauja, kuriant ten šiuolaikinę 
pramonę, stiprinant valstybi
nį sektorių, kuris yra svarbus 
ginklas kovojant už ekonomi
nę nepriklausomybę, prieš 
užsienio monopolijas. Pagal 
ESPT ir jaunų valstybių susi
tarimus ten numatyta pasta
tyti apie tris tūkstančius įvai- 
rių objektų, iš kurių 860 
pastatyta arba statoma su 

Iras pirmininkas gimęs Eri
trėjoje, kur jau 11 metų 
vyksta ginkluota kova su se
paratistais. A. Andomui 51 
metai. Karinius ir civilius 
mokslus baigęs Anglijoje. Jis 
taip pat užėmė gynybos mi
nistro ir generalinio štabo 
viršininko postus.

Savo pirmoje spaudos kon
ferencijoje generolas pareiš
kė: “Etiopijos revoliucija tę
siasi, ji nepasibaigė monar
cho nuvertimu ir karinio ko
miteto atėjimu į valdžią. Ar 
šalyje liks monarchija, ar bus 
įvesta respublikinė valdymo 
sistema, spręs pati tauta”.

A. Andomas viešai pareiš
kė, kad visi buvusio režimo 
veikėjai, kaltinami korupcija, 
piktnaudžiavimu valdžia ir 
politika, kuri prieštaravo na
cionaliniams interesams, bus 
perduoti karo tribunolo teis
mui. Kai dėl buvusio impera
toriaus, tai “jo likimą spręs 
pati etiopu tauta”.

Sis kariškių aktas, užsienio 
spaudos nuomone, buvo įvy
kių Etiopijoje kulminacinis 
taškas.

Etiopijos gyventojai prita
ria šioms karinio komiteto ir 
A. Andomo vyriausybės prie
monėms. Laikraštis “Adis 
suar” rašė: “Judėjimą už at
naujinimą palaiko visi šalies 
gyventojai, nes šio judėjimo 
devizas - teisėtų etiopu tau 
tos teisių gynimas”.

TSRS pagalba.
Socialistinės šalys labiau

siai padeda jaunoms nepri
klausomoms valstybėms 
sparčiai ugdyti energetiką, 
metalurgiją, mašinų gamybą
- šakas, turinčias lemiamos 
reikšmės kraštų industriali
zavimui. Štai dabar, socialis
tinėms šalims padedant, Indi
joje, Afganistane, Sirijoje, 
Egipte ir kitur statoma apie 
500 energetinių objektų, pa
statyta arba jau veikia 45 
juodosios ir spalvotosios me
talurgijos, daugiau kaip 130 
mašinų gąmybos ir metalo 
apdirbimo įmonių.

Nemažesnės reikšmės taip, 
pat turi nacionalinių kvalifi
kuotų kadrų ruošimas. Pade
dant ESPT, besivystančioms 
šalims paruošta 400 tūkstan
čių labai kvalifikuotų specia
listų, jų tarpe 300 tūkstančių
— Tarybų Sąjungoje.

Savo ruožtu socialistinės 
šalys iš jaunų Afrikos ir 
Azijos valstybių įsiveža žalia
vos savo pramonei ir gatavų 
dirbinių. Tai padeda išplėsti 
ir gerinti prekybą su užsie
niu, pateikti gyventojams 
daugiau ir įvairesnių prekių. 
Taip prekių mainai tarp šių 
dviejų grupių valstybių 1972 
metais viršijo 5,7 milijardo 
rublių, kai tuo tarpu 1960 
metais jie siekė tik 1,7 mili
jardo rublių.

Gyvenimas rodo, kad nesa
vanaudiškas socialistinių ša
lių bendradarbiavimas su 
jaunomis besivystančiomis 
valstybėmis ir visapusiška 
parama joms atitinka visų 
darbo žmonių interesus ir 
kad kaip tik tokiam tautų 
bendradarbiavimui priklauso 
ateitis.

PAULIUS DREVINIS

| rūką viskas 
pasinėrė

Mieli sūnėnai, dukterėčios, 
Nesižavėsit dainomis. . . 
O buvo gera, prisiminkit, 
Ir man pažaisti su jumis.

Pasekti pasaką prieš naktį, 
Nuskinti žemuogę miške, 
Klausytis, kaip gaidys užgieda 
Auksiniam rytmečio rūke.

Į rūką viskas pasinėrė — 
Rankytės, liemenys, veidai, 
Laimingas juokas, spartūs 

žingsniai, 
Skambėję pievoje kadai.

Didžiulis nuotolis tarp mūsų — 
Našlaitės dainos sniego gūsiuos



4-tas puslapis

Lietuvos jaunimas mokosi 
kaimiškų specialybių

Tokio šurmulio, kaip šį ru
denį, dar nėra buvę Lietuvos 
žemės ūkio technikumuose. Į 
vieną pirmakursio vietą buvo 
paduoti beveik du pareiški
mai.

Kuo paaiškinti tai - mados 
dvasia, ar visiškai dėsningu 
dalyku?

Nuolat didėjančio jaunimo 
domėjimosi kaimo gyvenimu 
laikyti laikinu susižavėjimu 
jokiu būdu negalima. Visų 
pirma, tai lėmė spartėjanti 
žemės ūkio pažanga. Stiprė
jant ūkiams, didėja ir juose 
dirbančių žmonių darbo už
mokestis, gerėja jaunųjų spe
cialistų gyvenimo, buities ir 
kultūros sąlygos.

Antra vertus, didelės 
reikšmės turi ir pačių specia
liųjų vidurinių mokyklų aprū
pinimas, gerėjančios moky
mosi ir moksleivių gyvenimo 
sąlygos. Valstybė vien naujų 
žemės ūkio technikumų sta
tybai ir senųjų pertvarkymui 
šį penkmetį paskyi ė 25 mili
jonus rublių.

Tarybų Lietuvoje, kaip ir 
visoje šalyje, pastaruoju me
tu paruoštos plačios priemo
nės specialiajam viduriniam 
mokslui toliau gerinti.

Kiekvienas technikumo 
dėstytojas dabar kas penkeri 
metai bus peratestuojamas,

Apie Lietuvos miško muziejus
A. Gineitis

Važiuojantį iš Vilniaus 
Dzūkijos link visą kelią lydi 
miškas, tai nubėgdamas to
liau į laukus ir pievas, tai vėl 
sugrįždamas prie melsvos as
falto juostos. O prie pat 
Druskininkų miesto kurorto 
keleivio žvilgsnį atkreipia že
maitiško stiliaus skulptūrėlė: 
žmogus globoja gležną daigę. 
Kiek tolėliau, pušyne, tarsi iš 
pasakų atėjęs, stovi “namelis 
ant vištos kojelės”.

Tai vienintelis respublikoje 
miško muziejus “Girios 
aidas”. Beveik trijų metrų 
aukščio ąžuolo kamienas laiko 
triaukštį namelį, kurio orna
mentika primena lietuvių 
liaudies pasaką “Eglė, žalčių 
karalienė”. Balkonėliuose - 
grakščios briedžių galvos, 
rangosi žalčiai, įvairiom spal
vom spindi aštuoni vitražai.

Pušies spygliais nuklotas 
takelis veda į kalnelį. Čia pat 
tradicinis lietuviškas darže
lis: auga rūtos, flioksai, die
medžiai. . . Rytinėje muzie
jaus pusėje pušynėlyje, dide
lis kiemas: pinta eglės garde
lių tvora, tolėliau - senovinės 
bitininkystės inventorius: 
drevės, statiniai bei gulsti- 
niai, pinti aviliai. Gali prisėsti 
pailsėti ant originalios išvaiz
dos suolų iš kreivuolių me
džių liemenų ir šakų, sutvir
tintų storais ąžuoliniais kaiš
čiais. Tarp pušaičių išsimė
čiusios natūralių medžio 
gumbų ir kreivėzų skulptūri
nės grupelės.

Bet grįžkime į papėdę. . 
Eidami iš miesto muziejaus 
link, matome pradėtą ruošti 

x didelių medžių skulptūrinę 
grupę miško ir gamtos apsau
gos tema. Ant gyvų senpu- 
šių storų sausų šakų aukštai 
“tupi” medinės paukščių bei 
žvėrelių skulptūros. Lyg ūk
čioja pelėda ar apuokas, 
liuokti pasiruošusios kiaunės 
ir voverės. . .

Šalia tako ant smėlio kopas 
žmogaus išauginta Eglė su 
trim savo sūnumis: Ąžuolu, 
Uosiu, Beržu ir išdavike duk
ra Drebule. Pašlaitė imituoja 
jūros pakrantę: į betoną pri- 
segiota nuglūdintų Baltijos 
akmenėlių, jūros išplukdytų 
medžio gabalų, o pačioje “jū
roje” iš susuktos pušies palin
kęs karūnuotas žaltys - Žilvi
nas.

Muziejaus projekto auto
rius, eksponatų rinkėjas ir 
dabartinis jo šeimininkas 
miškininkas Algirdas Valavi
čius dideliu geležiniu raktu 
atrakina ąžuolines, apkaus
tais, pagrąžintas duris, kvie

kad neatsiliktų nuo sparčiai 
pirmyn žengiančio gyvenimo 
reikalavimų.

Naujų lengvatų gavo besi
mokantieji. Suteikta teisė 
technikumų moksleiviams 
praktikos metu, už ką savo 
ruožtu mokamas atlyginimas, 
gauti visą stipendiją. Kas 
dešimtas iš geriausiai baigu
siųjų technikums moksleivių 
iš karto bus nukreipiami tęsti 
studijų atitinkamo profilio 
aukštosiose mokyklose.

Ir toliau bus sparčiai geri
namas specialųjų vidurinių 
mokyklų aprūpinimas, stato
mi nauji ir pertvarkomi se
nieji mokymo kompleksai. 
Dar daugiau į šias mokyklas 
bus priimama moksleivių, 
baigusių bendrojo lavinimo 
vidurines mokyklas.

Siekiant geriau aprūpinti 
liaudies ūkį siauro profilio ir 
savo darbą išmanančiais spe
cialistais, atskiros mokyklos 
kasmet vis labiau specializuo
jamos. Antai Kauno rajono 
Mičiurino tarybinis ūkis tech
nikumas nuo šių metų ėmėsi 
ruošti tik sodininkus-darži- 
ninkus, apželdinimo technL 
kus ir bitininkystės techni
kus, Kapsuko tarybinis ūkis 
technikumas - zootechnikus 
pramoninio tipo karvių fer
moms ir pan. Eg. Baleišis

čia pavaikščioti po “pasakų 
namelį”. Čia įrengta ekspozi
cija vaizduoja nepakartojamą 
miško grožį, jo įdomybes, 
Tarybų Lietuvos miškų ūkio 
raidą, miškų įžymybes: Pu
nios šilą, Stelmužės ąžuolą, 
Kuršių Neriją.

Laiptinėje apsiauname pin
tu sutuvu iš karnų ir vytelių, 
pamuštų veltiniu. Praveria
me duris į Ąžuolo menę..Čia 
viskas iš ąžuolo: lubos, sie
nos, grindys, baldai pabrėžia 
miškų galiūno tvirtybę, jėgą, 
grožį. Pro ąžuolines duris 
patenki į Šilomenę. Apsižval- 
gai - viskas' iš pušies. Ir 
besikeičiantis spalvų pušies 
parketas, ir apdegintų lente
lių lubos.

O štai ir Eglės menė. Joje 
medienos dirbiniai, pačios 
gamtos kūriniai: raganos 
šluota, senovinis smuikas ir 
“Miško gerosios dvasios“, 
“Girių karalius” - originalios, 
liaudies dailininko A. Nedzel- 
skio padarytos skulptūros.

Beržo menėje iš gumbuoto 
medžio laša sula. Tikra berži
nė sula. Čia pat mediniai 
indai, puodeliai, ragai. Pra
šau, saknaukite.

Sraigtiniai ąžuoliniai laiptai 
apkaustyti žalvariu, veda į 
antrąjį namelio aukštą - Me
džioklės menę. Šalia laiptų 
įrengtas baseinėlis kuriame 
plaukioja gyvos žuvytės 
Nuo apsamanojusių akmenų į 
jį šlaksi vandens lašai. Tarp 
gyvų eglaičių, berželių ąžuo
liukų, tarp medžių stuobrių ir 
krūmų eksponuojami plėš
rieji žvėrys: vilkas, lapė, lū
šis, iš už krūmo kyli galvą 
stirna, stovi šernas, barsu
kas. Daug paukščių iškamšų, 
ir, žinoma, gandras. Žvirbli- 
nių būriai, paukščiai (sniege
nos, kielės, zylės) tarsi su
stingo skrydyje, gakįšsigan- 
do. Na, taip. Iš palubės į juos 
“krenta” vanagas.

Trečiame namelio aukšte -• 
svečių kambarys. Svetainėje 
ąžuolo stalas, keturios ąžuoli
nės kėdės. Daug knygų, žur
nalų. Visa tai atspindi Lietu
vos miškininkystės mokslo 
raidą. Daug medžiagos apie 
profesorių P. Matulionį, kitus 
žymius respublikos miškinin
kus.

Įeinant ir išeinant, keliau
jant po menes, tave lydi 
Čiurlionio simfonija “Miš
kas”, Aleksandravičiaus sim
foninė poema “Anykščių šile
lis”, skamba A. Baranausko 
“Anykščių šilelio”, S. Dau
kanto “Senovės girių” ištrau
kos. . .

Sakme apie
Tada Blinda
Mūs Žemaičių žemė 
Tarp šlamančių girių 
Garsinga kovomis 
Tėvų-didžiavyrių.

Kovojus su priešais 
Už laisvę ir žemę, 
Pakol išsiblaivė 
Mums dienos aptemę.
Per du šimtus metų 
Kovoje mūs bočiai 
Daug skriaudų patyrė 
Nuo žiaurių kryžiuočių. . .

Vėliau nuo “savųjų” 
Valdovų-didikų, 
Vyskupų-klebonų- 
Valdžios pakalikų.
Labiausiai nuo caro 
Valdžios biurokratų, . 
Kurie darbo liaudį (/ 
Engė tiek daug metų.

Jie buvo uždraudę 
Mums spaudą ir raštą, 
Kartuvėm malšino 
Sukilusį kraštų.

Jie baudžiavon varė, 
Į rekrutus ėmė.
Kitus šaudė, korė 
Į Sibirą trėmė.

Retežiais ant rankų, 
Retežiais ant kojų, 
Keliavo į šiaurę
Daug laisvės herojų. . .

Darbai Muravjovo - 
Lietuvių koriko, 
Per amžius prakeikti 
Lietuvoj paliko. . .

Kur Luokės miestelis
Prie Šatrijos šono, 
Čia žemaitis Blinda 
Kovoje prieš ponus.

Geisdams laisves, laimės 
Visiems vargdienėliams, 
Bernams ir tarnaitėms, 
Mažiems piemenėliams.

Lygi jas svieto —
Jisai drąsus buvo, 
Vaduotojas vargšų 
Iš jų sunkaus būvio.

Paimtom gėrybėm 
Iš ponų turtingų 
Sušelpė daug vargšų, 
Globos reikalingų,

Kurie gelbėdamies 
Nuo bausmės ar bado, 
Bivainio miškuose 
Pas jį globą rado. . .

Ponai už tai dūko,
Kurstė liaudį, piudė, 
Pritykoję progą, 
Ji žiauriai nužudė. . .

Bet nežuvo ryžtas 
Žemaičių vyžuotų, 
Ponų, buožių valdžia 
Tapo likviduota.

Daugelis vargdienių 
Blindos keliais ėjo, 
Kolei laisvės saulė 
Visiems patekėjo.

Kur taip gausiai liejos 
Darbo žmonių kraujas, - 
Nūn klesti kolūkiai, 
Gyvenimas naujas. . .

Kur upė Virvytė 
Taip gražiai banguoja, 
Dabar kolūkiečiai 
Linksmai čia dainuoja.

Sulaukę laimužės, 
Taip ilgai svajotos, 
Linksmi ir laimingi 
Savos žemės plotuos.

Jie ateitį kuria 
Laimingą ir šviesią, 
Komunizmo aušrai 
Naują kelią tiesia.

Nusimetę jungą 
Sunkų geležinį, 
Tado Blindos vardą 
Su pagarba mini,

Kad parodė kelią
Į laisvą rytojų,
Į pirmą pasauly
Valstybę artojų. . .

Jonas Orintas

Dacca, Bangladešas. - Lap
kričio 28 d. siautėjo didžiau
sios audros. Jos pridarė 
neapsakomai daug žalos, 
šimtai tūkstančių žmonių pa
versti benamiais.

LAISVĖ

Pas savuosius Lietuvoje
V. V. BUNK AI

(Tęsinys iš lapkričio 15 d. numerio)

. Kaune daktarė Pitkienė, jos sūnus ir mudu
Sugrįžę į Vilnių., apsistojo

me Draugystės viešbutyje.
Draugystės viešbutis vie

nas iš moderniškų pastatų, 
tik apie keturių metų senu
mo. Kambariai įrengti su vi
sais patogumais. Apylinkė la
bai graži, netoli Vingio Par
ko. Viešbučio direk. pavad. 
Kostas Ladyga labai draugiš
kai mus pasitiko ir globojo. 
Mes esame didžiai dėkingi 
jam už draugiškumą.

Mūsų viešnagė Lietuvoje 
jau greitai baigsis, o dar daug 
ką norime pamatyti. Paskam
binom Vytautui Kazakevi
čiui, prašėm, kad mus nuvež
tų į Dzūkiją, nes norime 
aplankyti Rojaus Mizaros ka
pą. Kitą dieną į Savilionis 
nuvežė Juozas Blažys. Paly
dėjo B. Laurikėnas. Mašina 
sustojo pakalnėje. Širdis taip 
nerimo, nes artėjo lietus. 0 
taip norėjosi .čia kiek ilgiau 
pabūti, pasidairyti po šią gra
žią apylinkę. Mes skubiai už- 
kopėm ant Juodžio kalno, 
padėjom gėlių puokštę prie 
Rojaus Mizaros paminklo. 
Dar suspėjom padaryti nuo
trauką ir turėjom skubėti 
prie mašinos, nes lietus pasi
pylė.

Važiuodami iš Savilionių, 
pasukom į Druskininkus pa
pietauti. Po pietų oras trupu
tį pragiedrėjo. Grįždami į 
Vilnių(sustojom aplankyti M. 
K. Čiurlionio memorialinį 
muziejų. Muziejaus ekspozi
cija pasakoja apie M. K. 
Čiurlionio gyvenimą ir kūry
bą. Eksponuojama eilė auten
tiškų daiktų. Nuolat skamba 
muzikinių kūrinių įrašai. Jau
na gidė lankytojams pasako
jo, kad nuo 1965 m. vasaros 
muziejuje rengiami fortepijo
ninės muzikos, smuiko, bei 
styginio kvarteto koncertai. 
Taipgi pasakojo, kad muziejų 
kasmet aplanko apie 30,000 
žmonių.

Iš Druskininkų grįždami į 
Vilnių sustojom pakelėje prie 
miško. Mūsų palydovas sakė, 
kad šiame miške yra muzie
jus, vadinamas “Girios 
Aidas”. Mes paėjom kiek to
liau nuo kelio, pastebėjom 
keletą vyrų ir vieną moterį, 
sėdinčius ant medžio rąstų. 
Jie čia posėdžiavo. Prie mūs 
priėjo vienas vyras, paklau
sė, ko mes pageidaujam. Mū
sų palydovas pasakė, kad čia 
turime svečių iš Amerikos, ar 
galėtum mes pamatyti muzie
jų? Vyriškis sakė, kad muzie
jus dar neatidarytas publikai, 
nes dar neužbaigtas. Tačiau, 
kaip svečiams^ galės parody

ti. Muziejus labai įdomus, 
trijų aukštų, pakeltas aukštai 
nuo žemės ant vieno stam
baus stulpo. Muziejaus įkūrė
jas inžinierius Algirdas Vala
vičius palydėjo mus į pirmą 
aukštą, kuriame randasi ke
turi kambariai - Ąžuolo, Eg
lės, Pušies ir Beržo. Visi 
kambariai įrengti pagal me
džio pavadinimą. Pavyzdžiui, 
Beržo kambarys visas įreng
tas iš beržo medžiagos. Ten 
pat stovi didelis beržas, iš jo 
kamieno sunkiasi sula.

Antras ir trečias aukštai 
išpuošti girios gyventojais. 
Įvairių paukščiu bei žvėrelių 
iškamšos.

Kitą dieną susisiekėm su 
Vytąutu Kazakevičium ir 
prašėm, kad mus nuvežtų į 
Kauną aplankyti pažįstamus 
ir išdalinti suvenirus. Jis su
tiko mus palydėti. Buvome 
patenkinti, kad turėsime pro
gą pabendrauti su mielu drg. 
Vytautu. Pavažinėjom po 
senąjį ir naująjį Kauną ir 
plačią jo apylinkę. Kaunas 
visur, plečiamas, vyksta plati 
statyba.

Sustojom aplankyti žurna
listę Mariją Macijauskienę. Ji 
gyvena kartu su savo mamy
te K. Žakavičiene.

Keletas žodžių apie šias dvi 
moteris. Tai pirmas mūsų su 
jomis susitikimas. Labai 
draugiškos, mielos ir kuklios. 
Marija gabi žurnalistė, dirba 
viename Kauno muziejuje. 
Marijos motina taipgi yra 
žymi moteris. Jos poezija ir 
straipsniai dažnai pasirodo 
Amerikos lietuvių pažangioje 
spaudoje. Mus pavaišino 
skaniais užkandžiais, ir išgė
rėme po taurelę. Dar kiek 
pasikalbėjom, padėkojom už 
vaišes, atsisveikinome su 
mielomis tautietėmis su vilti
mi dar kada nors pasimatyti.

Nuvykom pas daktarus B. 
ir A. Pikčius. Mus pasitiko 
draugiška, žavi daktarė An
gelė Piktienė ir paprašė į 
vidų. Vos tik įėjom, į salionė- 
lį, pribėgo prie manęs apie 
trejų metukų mergytė, dak
tarės anūkėlė ir įteikė, man 
gėlę, ir sako “pamerkite gėlę 
į vandenį, kad nenuvystų”. 
Mane taip sujaudino jos švel
nus balselis, sakau, “ačiū, aš 
pamerksiu”.

Daktaras Piktys tą dieną 
dirbo ligoninėje. Gaila, kad 
neteko su juom pasimatyti.

■ Namie buvo Pikčių sūnus, 
pirmo kurso studentas, duk
relė su vyru ir šeima. Dakta
rė mus vaišino saldainiais, 
šampanu ir kitokiais skanu
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mynais, vakarienės pakvietė
į “Pasimatymo” restoraną. 
Tai labai įdomus restoranas. 
Visas vidus įrengtas virvėmis 
—- sienos, lubos, ir net žibin
tuvai apvilkti virvėmis. Res
torano direktorė F. Galkienė 
mums papasakojo, kad resto
rano vidų įrengė inžinierius 
Jonas Jacaitis lietuviškais se
noviškais motyvais.

Buvo labai malonu praleisti 
laiką draugiškai su miela dak
tare ir jos šeima. Atsisveiki
nom, padėkojom dr. A. Pik- 
tienei už gražų priėmimą ir 
už suvenirus, kurie mums 
visuomet primins malomj su
sitikimą. Taipgi įdavė par
vežti suvenirą mūsų Klubo 
salę padabinti. Dar kartą šir
dingai ačiū.

Susitarėm vėl kada nors 
pasimatyti Lietuvoje, ar St. 
Petersburge, Fla.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
. Lapkričio 10 dieną Laisvės 
Choras buvo nuvykęs į New 
Yorką dalyvauti “Laisvės“ 
metiniame koncerte. Diena 
buvo nuostabiai graži ir kon
certas buvo sėkmingas žmo
nėmis ir laikraščiui aukomis. 
Laisvės Choras širdingai dė
koja nujorkiečiams už pa
kvietimą dalyvauti koncerte 
ir susitikti su giminėmis' ir 
pažįstamais, be to, pasiklau
syti vėliausių žinių iš gimtojo 
krašto, kurias mums perdavė 
Justinas Antanaitis.

Ant rytojaus užgirdome 
nemalonią naujieną, kad mū
sų geras, visų pažįstamas 
Povilas Narvidas, kuris be
veik 4 metus dirbo klube, 
numirė.

Velionis Povilas buvo pa
žangus, mylėjo “Laisvę” skai
tyti, visuomet dalyvaudavo 
parengimuose ir, progai 
esant, aukodavo geriems rei
kalams, ramiai ir mandagiai 
apsieidavo su žmonėmis. Liū
desyje liko duktė Grace ir 
trys anūkai. Mūsų giliausia 
jiems užuojauta. E. B.

PASAULIS JAUNĖJA
Pastarojo meto statistikos duo

menys rodo, jog pasaulio gyven
tojų tarpe didelį procentą sudaro 
vaikai ir jaunimas iki 20 metų. 
Daugelyje žalių pagerėjusios me
dicinos sąlygos apčiuopiamai su
mažino vaikų mirtingumą, ir tai nu
lėmė demografinės jaunystės Qg- 
telėjimą.

Pagal paskutiniuosius gyventojų 
surašymus valkai ir jaunimas iki 
20 metų amžiaus sudarė Švedi
joje — 27,5% visų gyventojų, 
VFR — 28,3%, Vengrijoje — 
29%, VDR —29,3%, Bulgarijo
je — 3O°/o, Austrijoje — 31°/o, 
Jugoslavijoje ir Lenkijoje — po 
32%, TSRS — 37,3% JAV — 
38,3% ir Kanadoje — 39,3%.

Žymiai didesnį procentą suda
ro valkai ir jaunimas iki 20 metų 
besivystančiose šalyse, kur šei
mos yra labai didelės. Antai In
dijoje šis procentas slękia 51,6, o 
Meksikoje*—net 56,7% visų gy
ventojų.

Muzikos baruose

Muzikologes, pedagogės Eugenijos Ragulskienes var
das gerai žinomas. Su grupe autorių ji yra paruo
šusi vadovėlius „Užsienio kraštų muzikos literatūra* 
(1 ir II d.j, „Rusų muzikos literatūra“ (1 ir II d.; netrukus 
turėtų išeiti III d.). Šie vadovėliai yra pirmieji ir kol 
kas vieninteliai lietuvių kalba, jais naudojasi ne -lik 
muzikos, bet ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai 
bei dėstytojai. Pastaruoju metu E. Ragulskienė rengia 
spaudai leidinį „J. Gruodžio muzikos mokykla“.

1954 m. baigusi LTSR Valstybinę konservatoriją, 
E. Ragulskienė, jau daug metų dilba J. Gruodžio aukš
tesniojoje muzikos mokykloje, kur dėsto muzikos isto
rijų ir literatūrą, vadovauja muzikos teorijos skyriaus 
moksleivių kursiniams ir diplominiams darbams. Nema
žai jos auklėtinių gerai užsirekomendavo kaip muzikos 
mokyklų dėstytojai, dalis jų sėkmingai tęsia studijas,

E. Ragulskienė — didelės erudicijos muzikologe. Gre
ta pedagoginio darbo ji skaito paskaitas mokyklose, 
institutuose, muziejuose, filharmonijos Kauno skyriuje, 
veda koncertus-pašnekesius. Jubiliatė dažnai vadovau
ja kūrybiniams kauniečių kompozitorių susitikimams su 
darbininkija, jaunimu, recenzuoja jų kūrinius spaudoje. 
Sveikindami jubiliatę jos penkiasdešimtmečio proga, 
linkime jai ilgų ir kūrybingų metų lietuviškosios muzi
kologijos baruose.

i

KRISLAI
( Atkelta iš 1 puslapio ) 

nių spauda jį iškėlė iki aukš
čiausių padangių.

Jų tarpe ypatingai į Bronių 
įsimylėjusiu randame mūsų 
kaimynų Brooklyno klerikalų 
galvočių Leonardą Žitkevi
čių.

Jis nebesuranda nė žodžių 
Broniaus išgarbinimui už jo 
vėliausią pasirodžiusią knygą 
“Paguoda”. Jis visa jėga šau
kia: “Tegyvuoja Bronys! Te
gyvuoja ir jo miela žmona 
Daneta, kuriai jis paskyrė ir 
šią knygą, “per daugelį metų 
austą darbą”!

Ir kodėl gi šis klerikalas 
taip šia Railos knyga susiža
vėjo? Jis pats atsako:

“Įdomu palyginti Bronį 
Railą su jo vienamečiu jau
nystės draugu Petru Cvirka, 
apie kurį šioj knygoj rašoma. 
Cvirkai (jau mirusiam) Vil
niuje pastatytas didelis pa
minklas. Ir tenka sutikti su 
autorium: "Man gaila skulp
toriaus ir jo sunaudoto grani
to. Tėvynės laisvę spjau
džiusiam ir išdavusiam pa
minklas stovės ten tik tol, kol 
jį saugos užgrobikų policija ir 
kariuomenė. Nė dienos il
giau!” l“D.”, lapkr. 15 d.1

• • • •
☆

Ir kodėl gi zir už ką gi 
Bronius taip įtūžęs ant savo 
“jaunystės draugo” žymiojo 
lietuvių tautos rašytojo ir 
kovotojo Petro Cvirkos?

Dalykas tame, kad kai to
kie Broniai Lietuvoje kolebo- 
ravo su naciais, padėjo jiems 
niokoti Lietuvą ir žudyti jos 
tarybinius žmones, ir paskui 
pabėgo į Berlyną pas Hitlerį, 
Petras ir jo tikrieji draugai ir 
savo talentingomis plunks
nomis ,.ir organizuodami Lie
tuvišką Raudonosios Armijos 
diviziją, atsidavusiai ir pa
siaukojusiai kovojo prieš 
tuos žvėriškuosius Lietuvos 
okupantus ir lietuvių tautos 
naikintojus.

Tai buvo Petro “nuodėmė”, 
už kurią jam ir mirusiam 
Bronius Raila negali atleisti.

Tik įsivaizduokime, kas at
sitiktų, jeigu tokie Broniai 
sugrįžtų į Lietuvą ir paimtų 
valdžią į savo rankas. Jie ne 
tik vėl skerstų tarybinius 
Lietuvos žmones, bet net 
mirusių tarybinių lietuvių ra
šytojų ir veikėjų, tokių kaip 
Petras Cvirka, Salomėja Nė
ris, Antanas Venclova, pa
minklus griautų-naikintų. 
Net ir jų paminklai, paties 
Railos žodžiais, neišsilaikytų 
“nė vienos dienos ilgiau!”

Ar dabar aišku, kodėl Žit
kevičius šaukia: “Tegyvuoja 
Bronys!”

t*
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
PRANCŪZAI UŽ 
ABORCIJAS

Paryžius. - Po ilgos ir sun
kios kovos pagaliau aborcijų 
šalininkai laimėjo parlamento 
daugumą. Priimtas nutari
mas, kad leidžiama gydyto
jams legališkai daryti aborci- 
jas per nėštumo pirmąsias 
dešimt savaičių. Vėliau jau 
draudžiama.

Simone Veil
Simone Veil, Prancūzijos 
Sveikatos Reikalų Ministrė. 
Ji smarkiausiai kovojo abor- 
cijų legalizavimą.

REIKALAUS IŠ 
AMERIKOS STAMBIŲ 
REPERACIJŲ

Paryžius. - Šiaurės Vietna
mo atstovas Tho pareiškė, 
kad per bombardavimus ir 
kitokius karo žygius Ameri
ka padarė Vietnamui baisių 
medžiaginių nuostolių, jau 
nekalbant nuostolius žmonių 
gyvybėmis. Jis sako, kad 
Šiaurės Vietnamas reikalaus, 
kad Jungtinės Amerikos Val
stijos atlygintų už tuos nuo
stolius.

PRAŠO NEŽUDYTI 
IMPERATORIAUS

Viena. - Austrijos premje
ras Kreisky pasiuntė Ethiopi- 
jos militarinei valdžiai ragini
mą, kad nesušaudytų nuo 
sosto nuversto imperatoriaus 
Haile Selassie. Imperatorius 
esąs pažadėjęs “paaukoti” 
naujai valdžiai dideles sumas 
pinigų, kurias jų laiko 
kuose užsienyje.

PREZ. FORDAS VĖL 
LANKYSIS KINIJOJE

Tokyo, Japonija.
Amerikos sostinėje Washing
tone, bet čia pirmiausia pa
skelbta, kad mūsų preziden
tas Fordas antru kartu lanky
sis Kinijoje ir tarsis su jos 
vadovybe. Šiam oficialiam 
prezidento vizitui diena dar 
nėra paskirta, bet jis vyksiąs 
kada nors antroje 1975 metų 
pusėje. Kinijos vadai prezi
dentą užkvietė, o prezidentas 
pakvietimą priėmė.

Koks šio naujo vizito tiks
las, pranešime nenurodoma.

CEAUSESCU PASILIEKA 
PARTIJOS VADU

Bucharestas - Rumunijos 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas vienbalsiai paliko 
Nicolae Ceausescu partijos 
generaliniu sekretoriumi dar 
penkeriems metams. Ceause
scu taip pat yra Rumunijos 
prezidentas. Tas reiškia, kad 
visa Rumunijos senoji vado
vybė pasilieka ta pati.

GINKLAIS PASTOJO 
KELIĄ KATALIKAMS

Saigonas. - Lapkričio
dieną buvo suruošta didelė 
katalikų demonstracija. Bet 
demonstruotojams pastojo 
kelią ginkluota policija ir iš
vaikė. Daug demonstrantų 
suareštuota.

Fašistinė Saigono valdžia ir 
čia kaltina komunistus, kad 
būk jie katalikus sukurstę ar 
suorganizavę prieš valdžią ir 
jos politiką.
ĮTEMPTA KOMPANIJA 
UŽ TAUPYMĄ ALIEJAUS

Washingtonas. - Federal 
Reserve Board pirmininkas 
Arthur R. Burns pranašaujas 
didžiausią pavojų mūsų šalies 
ekonomikai, jeigu nebus nu
mušta aliejaus kaina. Jis ra
gina pasiaukojančiai aliejų 
taupyti. Jis mano, kad val
džiai teks imtis drastiškų 
priemonių, kad priverstų vi
sus amerikiečius taupyti alie
jų.

ban-
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Lucio Cabaflas

Tai Meksikos partizanų va
das. Armija jį nudėjo kartu 
su kitais 27 jo pasekėjais. 
Biednųjų Meksikos valstiečių 
akyse Cabanas buvo herojus, 
o turčių ir valdžios - didžiau
sias kriminalistas.

GIMTADIENIO SVEIKINIMAS

Kazimieras Milenkevičius
1974 m. gruodžio 7 d.

minės savo 86-uosius gimimo metus. Jo žmona 
Veronika, sūnus Edward, duktė Eldana Imilkowski, 
žentas Zepp ir dvi anūkės Linda ir Carol linki jam 
ilgiausių metų, laimingai praleisti gimtadienį ir daug 
sveikatos.

Ilgiausių Metų
Linkime mūsų mylimam tėveliui ir seneliui

Kazimierui Nečiunskui
stiprios sveikatos ir sėkmės proga jo 84 metų gimimo 
dienos - gruodžio 7-ą. Netik jo šeima linki jam viso 
gero, bet ir jo artimi draugai ir bičiuliai, su kuriais jis 
per ilgus metus dirbo kartu.

Adela ir Aldona, dukros 
ir jų vyrai

Eileen, Michael ir Ann-Marie,
Hicksville, N. Y. anūkai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

“MOSFILMAS” 
SMILTYNĖJE

Klaipėda. “Mosfilmo” gru
pė filmuoja Smiltynėje natū
rinius kadrus naujai spalvotai 
plačiaekranei kino komedijai 
“Brangus berniukas”.

Filmo scenarijus, parašy
tas pagal to paties pavadini
mo Lenininės premijos lau
reato Sergejaus Michalkovo 
pjesę, pasakoja apie nepa
prastus tarybinio berniuko 
nuotykius kapitalistinėje ša
lyje. Filmo režisierius staty
tojas Aleksandras Stefanovi- 
čius pagrindinius dviejų ber
niukų - ruso ir amerikiečio - 
vaidmenis patikėjo mokslei
viams leningradiečiui Serio- 
žai Krupeinikovui ir mask
viečių! Sašai Jelistratovui.

Prasmingo kelio atspindys
Vilnius. Dailės parodų rū

muose atidaryta LTSR liau
dies dailininko profesoriaus 
Antano Gudaičio jubiliejinė 
tapybos paroda autoriaus 
70-osios gimimo sukakties 
proga.

Ši paroda reikšmingas įvy
kis mūsų meniniame gyveni
me. Ji atspindi ne tik ilgą 
paties menininko kūrybos ke
lią, bet visą lietuvių meno 
raidą.

Šioje parodoje sutelkta 
apie 70 A. Gudaičio darbų iš 
asmeninės kolekcijos, priva
čių asmenų rinkinių, mūsų 
respublikos muziejų fondų. 
Tai tik menka dalelė iš meni
ninko per 45 metus kaupto 
kūrybos lobyno.

Nauji kultūros rūmai
Telšiai. Iškilmingai atida

ryti nauji kultūros rūmai. 
Juose yra moderniška 600 
vietų žiūrovų salė su erdvia 
scena, svetainė, repeticijų 
kambariai. Čia bus rengiami 
Telšių liaudies ir respublikos 
profesinių teatrų spektakliai, 
meno meistrų ir saviveiklos 
kolektyvų koncertai, įvairios 
parodos.

Naujuose rūmuose taip pat 
įsikūrė rajono biblioteka.

Japonų knygos paroda
Kaunas. Viešojoje bibliote

koje atidaryta japonų knygos 
paroda. Čia eksponuojama ja
ponų grožinės, vaikų, etno
grafinės ir kitokios literatū
ros leidiniai, išleisti Japonijo
je pastaraisiais metais. Meno 
albumai su japonų graviūros, 
tapybos, skulptūros pavyz
džiais supažindina su tolimos 
ir egzotiškos šalies gyveni
mu, meno tradicijomis.

Ypač įdomiai parodoje at
rodo, profesoriaus Ikuo Mu
rat os K. Donelaičio “Metų 
pirmos dalies vertimas; šalia 
lietuviško teksto - “Metai” 
japoniškai.

Visa tai surinko kaunietis 
žurnalistas R. Neimantas, 
palaikantis glaudžius ryšius 
su Japonijoje veikiančiu M. 
K. Čiurlionio klubu.

Knygos bičiuliai
Vilnius. Maskvoje prasidė

jusiame sąjunginės knygos 
bičiulių savanoriškos draugi
jos steigiamajame suvažiavi
me dalyvauja ir grupė Lietu
vos pasiuntinių.

Lietuvoje jau įvyko Kny
gos bičiulių draugijos stei
giamasis suvažiavimas. Jame 
buvo išrinkta draugijos val
dyba, numatytos knygos bi
čiulių veiklos gairės.

Steigiamajame draugijos 
suvažiavime dalyvavo mūsų 
respublikos bibliotekininkai, 
knygų prekybos darbuotojai, 
Mokslininkai. Delegatų tarpe 
- poetas Justinas Marcinke
vičius, Vilniaus universiteto 
Istorijos fakulteto dekanas 
K. Sinkevičius, docentas L. 
Vladimirovas.

prie TSRS Rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas L. Oze
rovas. Delegacijos sudėtyje - 
žinomi maskviečiai poetai N. 
Zlotnikovas, D. Sucharevas, 
J. Riašencevas, kritikė B. 
Zaleckaja, leningradiečiai A. 
Kušneris ir V. Solovjovas.

“Nemuno” žurnalo redakci
joje įvyko rusų ir lietuvių 
poetų susitikimas-diskusija 
tema “Poezija ir nūdiena 
(Jaunimas - mokslo ir techni
kos pažanga - poezija)”. Pa
grindinį pranešimą padarė le
ningradietis kritikas V. So
lovjovas, papildomą praneši
mą - vilnietis kritikas V. 
Areška.

Rašytojo viešnagė
Pakruojo rajone lankėsi 

LTSR Liaudies rašytojas J. 
Paukštelis. Svečias pabuvojo 
gimtajame Titonių kaime, 
Pakruojyje ir Linkuvoje, su
sitiko su jaunaisiais literatū
ros bičiuliais, pasakojo savo 
atsiminimus, supažindino su 
kūrybiniais planais.

Garbingas apdovanojimas
LTSR Aukščiausiosios Ta

rybos Prezidiumo Įsaku už 
nuopelnus, ugdant lietuvių' 
tarybinę kultūrą, ir aktyvią 
visuomeninę veiklą Lietuvos 
TSR kultūros ministrui Lion
ginui Šepečiui suteiktas Lie
tuvos TSR nusipelniusio me
no veikėjo garbės vardas.

Ekrane - darbo motyvai
Vilnius. Toljatyje įvyko 

trečiasis sąjunginis doku
mentinių filmų festivalis dar
bo tema. Tarybų Lietuvos 
kino dokumentininkams jame 
atstovavo režisierius L. La- 
zėnas ir jo filmas “Lietau, 
pažadink mane” (operatorius 
R. Damulis.

Tai kino pasakojimas apie 
darbininko ir gamyklos ko
lektyvo tarpusavio santy
kius. Konkrečiai - tai Kauno 
radijo gamyklos 1-ojo cecho 
tekintojo Raimundo Banevi
čiaus dramatiška istorija. 
Žmogus po motokatastrofos 
ilgam buvo atskirtas nuo dar
bo draugų. Ligoninė, operaci
ja po operacijos. Nusivylimas 
ir naujos viltys. O kolekty
vas, draugai visus ilgus pen
kerius metus buvo šalia ir 
pagaliau susigrąžino žmogų, 
išplėšė iš nevilties nagų.

1948 metais gruodžio 6 d., išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, apleisdama mus

East Brunswick, N. J.

Agota Klimienė
Mes pasilikę su liūdesiu,

Motiejus - vyras 
Algirdas - sūnus 

Emilija - duktė

Poetų susitikimas
Kaunas. Čia baigėsi beveik 

savaitę trukęs jaunųjų Rusi
jos Federacijos ir Tarybų 
Lietuvos poetų susitikimas, 
kuriame dalyvavo Maskvos, 
Leningrado, Vilniaus ir Kau- 

’no jaunieji poetai, kritikai, 
• poezijos mėgėjai.

Svečių delegacijai vadova
vo didelis lietuvių literatūros 
bičiulis, poetas ir vertėjas, 

i lietuvių literatūros tarybos

Naujos ekspozicijos
Vilniaus Dailės parodų rū

mai vėl praturtėjo naujomis 
ekspozicijomis: čia atidarytos 
tapytojo L. Tuleikio ir tapy
tojo J. Čeponio kūrinių paro
dos. L. Tuleikis eksponuoja 
apie šimtą paveikslų, J. Če
ponis - maždaug aštuoniasde
šimt.
Jaunųjų kinematografininkų 

susitikimas
- Vilnius. Tris dienas čia ta
rėsi Pabaltijo respublikų jau
nieji kinematografininkai. 
Susitikimo metu buvo pasi
keista darbo patirtimi, kūry
biniais planais.

LTSR Kinematografininkų 
sąjungoje buvo surengta tri
jų respublikų dokumentinių 
kino juostų peržiūra, įvyko 
dalykiškas šių darbų aptari
mas.

Šis susitikimas - tradicinis. 
Prieš dvejus metus jaunuo
sius kinematografininkus 
priiminėjo Talinas, pernai - 
Ryga.

V. Klemkos grafikos 
ekspozicija

Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje veikia daili
ninko V. Klemkos kūrinių 
paroda. Joje eksponuojama 
apie aštuoniasdešimt grafi
kos lakštų. Paroda surengta 
dailininko penkiasdešimtme
čio proga.

Jaunieji medicinos 
specialistai

Telšiai. Neseniai į rajoną 
dirbti atvyko jaunieji specia
listai - Kauno Medicinos insti
tuto auklėtiniai Vladas ir 
Bronislava Jaruševičiai, A. 
Gaubas, Z. Maciūtė ir kiti.

Rajono gyventojų sveikata 
dabar rūpinasi apie 90 gydy
tojų ir 300 vidurinio medici
nos personalo.

, Pranešimas
Dar vienas lietuvis atsidarė 

biznį, kuris vadinas Sunland 
Realty, 4511 - 4th Street, 
No., St. Petersburg, Fla., 
33704. Telefonas: 527-0696, 
Anton L. Mauragas Realtor.

Mauragas yra sūnus buvu
sios Atonina Kairis. Jis malo
niai patarnaus lietuviams, 
kurie norite pirkti bei par
duoti namą. (47-8)

BINGHAMTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Izidorio P. Vėžio
Mirusio

1973 m. gruodžio 11 d.

Izidorius P. Vėžis
Liūdime visi be mūsų taip mylimo ir brangaus vyro 

ir tėvo, kuris atsiskyrė iš mūsų tarpo prieš vienerius 
metus,

Helen Vėžienė, žmona
Petras, sūnus 

ir anūkai

BROCKTON, MASS.

Liūdnas prisiminimas
Prisimenu savo gyvenimo draugus-vyrus: pirmą 

Domininką Vitkauską, kuris paėjo iš Merkinės rajono, 
Yablonavos kaimo ir mirė prieš 15 metų; ir antrą 
Praną Markevičių, kuris paėjo iš Vievio valščiaus, 
Genenos vienkiemio, mirė 1974 m. liepos 16 d.

Jie paliko mane vieną liūdėti. Aš jųjų niekad 
nepamiršiu ir jų kapą gėlėmis dabinsiu.

Noriu pareikšti širdingą padėką visiems giminėms, 
draugams ir draugėms už užuojautą ir gėles, kurioj 
puošė Prano karstą. Dėkoju S. Rainardui už pasakytą 
atsisveikinimo kalbą, ir visiems, kurie atėjo palydėti jį 
į jo paskutinę kelionę.

Abiejų vyrų prisiminimui aukoju $100 į “Laisvės” 
fondą ir keturis Namo Bendrovės Šerus, vertės $100 - 
viso $200.

ANNA MARKEVIČIENĖ, žmona

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

DETROIT, MICH.

Walter Norkus
mirė

1960 m. gruodžio 4 d.

Palikdamas dideliam liūdesyje mane sergančia, žmo
ną A. Norkus, sūnų Walter su šeima ir dukterį 
Frances Jones su šeima.

Jau praėjo 14 metų kai aš gyvenu viena ir serganti 
ir dažnai prisimenu ir apsiašaroju, kad nepajėgiu 
aplankyti jo kapelio. Bet ašaros neramina, tik širdį 
sirgdina.

Tegul būna jam lengva ir rami Amerikos žemelė. 
Žinau, kad neužilgo mane ten šalia jo paguldys.

Anna Norkienė

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Margaret, 

sūnui Artūrui, giminėms, artimiesiems ir draugams 
Amerikoje ir T. Lietuvoje.

J. M. Ginaičiai 
F. D. Beers
J. Anscott 
A. Norkienė
K. V. Taraškai

V. U. Burdai 
T. King 
V. Sutkienė 
A. Davis 
J. K. Karosai

San Francisco, California, ir apylinkės gyventojai

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Margaret, 

sūnui Arthur, giminėms ir draugams Tarybų Lietuvo
je ir Amerikoje.

HELEN ŽUKAS, Binghamton, N. Y.
WALTER ir MYLDA ŽUKAS, Gulfport, Fla.

HUNTINGTON, N. Y.
Mirus

Johanai
• Klaston-Klastauskienei
Reiškiame širdingiausią užuojautą jos vyrui Pranui, 

dukrelei Aldonai, žentui Matthew Williamson ir anū
kei Diana. >

ADOLFAS GILMAN ir šeima
Jamaica, N. Y.

HUNTINGTON, N. Y.
Mirus

Johanai
Klaston- Klastauskienei

Reiškiame giliausią užuojautą vyrui Pranui, duk
relei Aldonai ir jos šeimai, taipgi visiems artimie
siems.

P. N. Ventai
B. Kutkus
M. Adams
M. Adomonis
Ieva Mizarienė
J. Siurba

M. H. Hacinkevičiai
A. Zabulionis
J. M. Kupčinskai .>
B. J. Skubliskai 
LA. Bimbai 
Anne Yakštis

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Eva Slessor—
Barzdevičiūtei

Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui George Sles
sor, dukrai Ryta Slessor, taipgi giminėms ir drau
gams.

Nellie Strole
L. Mainionienė
A. Žemaitienė
J. Žemaitis
N. Judikatienė
M. Judikaitis
A. Uogentas
A. Kireilis

J. Kireilis
N. Mačiukas
P. Mačiukas
U. Šimoliilnienė
J. Lynn
M. Lynn
J. Vaicekauskas
A. Maldaikienė

S. Vaineikis
K. Juozapaitis
P. Juozapaitis
H. Viežienė
A. Kumpan
A. Bakus
H. Pagiegala
A. Pagiegala

HARTFORD, CONN.

Mirus

Povilui Narvidui
1974 m. lapkričio 11 d.

Reiškiame gilią užuojautą dukrai, anūkams ir visai
giminei. Ilsėkis ramiai.

N. Keene A. Friend L. Butkevich
Mrs. Boraless Mrs. Rink A. Saurusaitis
Nellie Polozie W. LaRoche H. Bestian
J. Vasil J. Weits Connie Clevery
T. Skardžius C. Brazauskas S. Windsor
Z. Pakalniškis C. Miller E. Brazauskas
M. Barnett Mrs. Klimas V. Kazlau
A. Visotskis W. Hollis 0. Silks
L. Holleran Mrs. Friend
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JURGIS GENDRĖNAS
Lapkričio 7 d. neilgai sir

gęs Bay Front ligoninėje mi
rė Jurgis Gendrėnas. Buvo 
80 metų amžiaus. Paliko liū
dinčius žmoną Janę, brolį An
taną ir jo šeimą (Kanadoje), 
brolvaikius Joną ir Gasparą 
(Cleveland, O.) Taipgi daug 
draugų St. Petersburge.

Lapkričio 10 d. prisirinko 
pilna Douglas Baird šermeni
nė atsisveikinti su velioniu. 
Atsisveikinimo kalbą pasakė 
Jonas Mileris.

Velionis Jurgis Gendrėnas 
atvyko į šią šalį jaunas būda
mas dar prieš pirmąjį pasau
linį karą.

Kaip jaunuolis, tapo paim
tas į Amerikos armiją, kurio
je ištarnavo apie 2 metus.

Buvo sužeistas ir apnuody
tas dujomis. Iš armijos pa
leistas kaip karo invalidas. 
Sugrįžęs apsigyveno Cleve
land, Ohio. Prieš 20 metų 
persikėlė į Floridą, Gulfport. 
Čia gyveno iki mirties.

Buvo susipratęs, pažangus 
žmogus, priklausė prie pa
žangių organizacijų, skaitė ir 
rėmė pažangią spaudą. Kol 
sveikata leido, buvo “Lais
vės” vajininku. Tris kartus 
aplankė savo gimtąjį kraštą - 
Tarybų Lietuvą. Džiaugėsi, 
kad Lietuvos žmonės dabar 
gerai gyvena.

Jane Gendrėnienė, pagerb
dama savo mirusį vyra, pas
kyrė “Laisvei” $200 paramos.

Jo palaikai buvo sudeginti. 
Taipgi visi laidotuvių padaly- 
vai buvo pakviesti pietum į 
LSC klubo salę.

PADĖKA
Jane Gendrėnienė dėkoja 

visiems už lankymą jos vyro 
ligoninėje, o jam mirus - 
šermeninėje, už gėles ir su
teiktą velioniui paskatinį pa
tarnavimą, ir pareikštą užuo
jautą jo artimiesiems.

O ypatingai širdingas ačiū 
Pranui ir Valiui Bunkams. Jie 
daug pagelbėjo sergant jos 
vyrui. Taipgi po jo mirties 
pagelbėjo sutvarkyti reika
lus. Dar kartą ačiū.

V. Bunkienė

no apylinkėje. Viso 120 dar
bininkų.

Reikalauja algų pakėlimo.
* * *

Mirė dvi seserys Aladany- 
čiutės - Rožė ir Mary. Rožė 
Šileikienė, 81 metų, 73 
Beach St., mirė spalio 11 
dieną, palaidota 15 dieną Lie
tuvių kapinėse Bradforde, ša
lia savo vyro Juozo. Rožė, 
būdama gyva,bažnyčion nėjo, 
bet kai numirė, tai sūnus 
nuvežė bažnyčion. Čia išgy
veno 61 metus. Buvo ilgame
tė “Laisvės” skaitytoja. Pri
klausė ir prie organizacijų, 
kol jėgos leido.

Spalio 18 dieną mirė Mary 
Uždavinienė, 79 metų. Pali
ko savo vyrą Juozą, dukterį 
Mrs. Charleton, K. Marshall, 
du anūkus. Palaidota spalio 
21 dieną Linwood Cemetery, 
Haverhill, Mass. Laidotuvės 
buvo privatiškos.

Lapkričio 14 dieną mirė 
Amelia Pūtienė, 84 metų, 76 
Margin St. Mirė Lawrence 
General Hospital. Haverhil- 
lyje išgyveno 65 metus. Pali
ko sūnų Walter Haverhillyje 
ir dukterį Mrs. Philip Faro, 
Lawrence, šešis anūkus ir 
septynis proanūkius. Palai
dota 16 dieną Lietuvių kapi
nėse Bradforde šalia savo 
vyro Vaclovo.

Mirusiom ramybė, o jų ar
timiesiems užuojauta.

Darbininkė

SVEIKINAME Aido Choras
kviečia

J Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga savo mylimas 
s gimines Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi sveikiname .
$ visus draugus bei artimus, “Laisvės” personalą ir
$ Niujorko Moterų Klubo valdybą ir nares.

Lai 1975 metai atneša mums taką visame pasaulyje.

MARGARET ir LEO JAKŠTAS
Brooklyn, N. Y.

SVEIKINIMAS ŽIEMOS ®
ŠVENČIŲ PROGA g

Sveikinu su Naujaisiais Metais visus gimines, ® 
draugus ir gerus žmones čia Amerikoje ir Lietuvoje, ® 
taipgi ir “Laisvės” personalą, vajininkus ir rėmėjus. 
Linkiu visiems geros sveikatos, sėkmės ir linksmų 
Naujų Metų. s?

JULIA GITTZUS
Bedford, Mass.

ŽIEMINIŲ ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ SVEIKINIMAS

? Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus čia ir W 
F Lietuvoje. Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų, S? 
? sėkmės ir sveikatos. 3$

FRANK YAKŠTYS g
Ozone Park, N.Y.

Į Naujųjų Metų sutikimą trečiadienį, sausio 1 d., 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Bus pilni pietūs. Auka $7.

Prašome iš anksto užsisakyti bilietus. Skambinkite 
Keršuliams (277-7195), Lazauskams (835-6260) bei 
“Laisvės” administracijai (641-6887).

Pramogų kalendorius

Gruodžio 22 d.
LDS 13 kuopos žieminis 

pobūvis, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park. N. Y.

Sausio 1 d.

“Laisvės” reikalai

Haverhill, Mass.
Čia priviso daug visokių 

vagių ir razbaininkų. Iš ryto 
klausant žinių, tai net baisu 
darosi. Labai dažnai į namus 
įsi llaužia ir žmonės apiplėšia. 
Dabar policmenai mašinose 
važinėja po vieną ir po du ir 
turi greitą susisiekimą, bet ir 
tas negelbsti.

Lapkričio 7 dieną 7:15 po 
pietų policmenas važiavo gat
ve ir pamatė, kad kažin kas 
ant siauros gatvės ką nors 
krauna iš vienos mašinos į 
kitą mašiną. Kaip policistas 
privažiavo arčiau, tai viena 
mašina nuvažiavo, o iš kitos 
mašinos išlipo vyras ir pradė
jo šaudyti. Paleido keturis 
šūvius. Gerai, kad nepataikė. 
Sovikas pabėgo. Lapkričio 8 
dieną plėšikai įsilaužė į City 
Hali, sugadino cigarečių ma
šina, pasiėmė cigarečių ver
tės $135.35 ir pinigais 47 
centus.

Lapkričio 18 dieną ir vėl 
plėšikai įsiveržė į City Hali, 
išdraskė stalčius, išmėtė po
pierius, pasiėmė $22 pinigais 
ir pabėgo. 1

Svarbiausia, kad tame pa
čiame name yra ir policijos 
stotis, čia policijos visuomet 
pilna viduje ir lauke. . .

♦. * *
Lapkričio 4 dieną sustrei

kavo trijų katalikiškų kapinių 
darbininkai - duobkasiai. Jie 
organizuoti į uniją - AFL-CIO 
Local 1285. Streikuoja Bosto

Cleveland, Ohio
Atvyksta LDS prezidentas 

Servit Gugas
Pagal Centro Valdybos nu

tarimą tobulinti LDS kuopų 
veikimą, pradedant su dides
nėmis kuopomis, Clevelan- 
dan atvyksta LDS preziden
tas Servit Gugas ir dalyvaus 
mūsų kuopos specialiame su
sirinkime gruodžio 15 d., sek
madienį, 1:30 vai. po pietų, 
ICA svetainėje, 15901 St. 
Clair Ave.

Servit Gugas, naujai iš
rinktas vadovauti organizaci
jai, yra jaunas, gabus ir gero 
nusistatymo žmogus, vienas 
iš žymiausių Detroito lietuvių 
veikėjų ir plačiai žinomas 
visuomenininkas. Rodos, kad 
pirmą kartą jis bus Clevelan- 
de LDS veikimo reikalais.

Dalyvaudamas kuopos su
sirinkime jis turės progą su
sipažinti su vietiniais veikė
jais ir veikimo problemomis. 
Kuopos valdyba prašo narius 
atsilankyti ir dalyvauti dis
kusijose - kaip pagerinti LDS 
veikimą Clevelande, stoti 
darban, pradedant su gruo
džio 15 d.

Kviečia
LDS 55 Kuopos Valdyba

• ***
Clevelando Moterų Klubas 

turės bankietą, kuris įvyks 
po gruodžio 12 dienos susirin
kimo, 1 vai., ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave. Draugės 
prašo nares dalyvauti pasku
tiniame šių metų susirinkime 
ir bankiete. Taipgi kviečiami 
pašaliniai draugai ir draugės, 
kuriems pietūs kainuos $1.50 
geras “bargenas” visiems, 
kurie dalyvaus. Apart to, bus 
ir Kalėdinės dovanos. Daly
vaukime visi.

Kviečia Klubo Valdyba

New Haven, Conn.
Vietinis laikraštis “Regis

ter” paskelbė, kad gruodžio 
26 dieną pribuvo tarybiniai 
čiužinėtojai ir kad įžangos 
bilietai jau parduodami. At
rodo, kad greitu laiku visi 
bilietai bus iš anksto parduo
ti. Ypatingai jaunimas skuba 
prie bilietų pirkimo.

V

SVEIKINU SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS IR 
NAUJAISIAIS METAIS!

Visus gimines, draugus ir pažįstamus šioje šalyje ir 
Lietuvoje, taipgi ir “Laisvės” personalą. Visiems 
linkiu daug laimės ir sveikatos 1975 metuose. g

Lai būna pravesta pastovi taika pasaulyje! g

ANNA DAUKUS ir šeima gj
Detroit, Mich. @

Sezoninis Sveikinimas
į Sveikinu su Kalėdomis ir laimingais naujaisiais 1975 g 
į metais brolius, seseris ir jų šeimas Lietuvoje, ir visas Sį 
įf kitas gimines Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi Ameri- g 
į koje. Taipgi Amerikoje visus draugus-drauges ir @ 
į pažįstamus, visus “Laisvės” skaitytojus, personalą ir ® 
? visus taikos šalininkus. ®

į MATTHEW SIMON
J 354- 14th St., Brooklyn, N. Y.

Sveikinu
rf su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus g 
a gimines, draugus ir pažistamus Amerikoje. Tarybų g

Lietuvoje sveikinu Denių, Šulinskų ir Demskių g 
į šeimas. W
? Linkiu visiems sveikatos ir laimės. S?
į ANNA DOČKUS g
; (buvusi Demskienė) g
į St. Clair Shores, Mich, g

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Mano šeima puošė jų myli

mo dėdės ir švogerio karstą 
su penkiomis didelėmis 
puokštėmis gėlių.

Jie jaučiasi, kad tos gražios 
jų gėlės, “Laisvės” laikraščiui 
finansinės pagalbos nedavė. 
Tad jie visi nusprendė paau
koti “Laisvės” laikraščiui pi
niginę auką.

Sesuo Salomėja Česnavi- 
čiūte-Tringa su savo vyru 
Juozu aukoja $15.00.

Sesers sūnus Richard Trin- 
ga su žmona Joan - $15.00.

Sesers sūnus Roy 
Tringa......................... 10.00

Brolis Jonas Cesna- 
vičius........................... 10.00

Sesuo Agnes Cesna- 
vičiūte Hanna.............. 10.00

Viso $60.00
Su pagarba,

Margaret Petrikienė

NEW YORKO 
NA UJIENOS
Apartmentinių namų savi

ninkai reikalauja, kad valdžia 
jiems leistų priversti nuomi
ninkus prisidėti prie butų 
apšildymo išlaidų padengimo. 
Sakoma, kad Beame ir jo 
kolegos tą klausimą dabar 
“studijuoja” ir išvados dar 
nesą padarę.

☆
Pranešimas, kad federalinė 

parama dėl Medicare ir Me
dicaid bus žymiai sumažinta, 
tapo sutiktas su didžiausiu 
nerimu miesto 19 ligoninių. 
Jos neteks apie $35,000 fede
ralinės pagalbos. Jo turės 
sumažinti savo personalą, o 
tas skaudžiai atsilieps j tei
kiamą ligoniams priežiūrą.

☆
Augantis nedarbas smar

kiai padidino skaičių aplikan- 
tų į ginkluotas jėgas ir miesto 
civilinius darbus. Kur reika
lingas tik vienas žmogus, ten 
norinčių darbą gauti atsiran
da net keli.

☆
Miesto Apšvietos Taryba 

sutinkanti priimti 48 milijo-

Richard Tringa

Aido Choras rengia Naujų
jų Metų sutikimą su pietu
mis, sausio 1 d., 2 vai. po 
pietų. Auka $7.

Kovo 9
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo minėjimas Moters Die
nos Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

'S*

SVEIKINAME

Proga žiemos švenčių ir Naujųjų Metų sveikiname g 
“Laisvės” visą personalą, visus skaitytojus, bendra- g 
darius, vajininkus ir korespondentus. Taipgi sveikina- g 
me visus draugus, gimines Amerikoje ir Lietuvoje, m

Linkime visiems sėkmės ir sveikatos. W

nais dolerių mažesnį mokyk
loms biudžetą. Nuo to apšvie
tos reikalai nenukentėsią.

Tarp majoro Beame ir kon
trolieriaus Goldin išsivystė 
ginčai dėl miesto biudžeto. 
Majoras sako, kad deficitas 
pasieks apie 400 milijonų do
lerių, bet kontrolierius tvir
tina, kad bus apie 650 milijo
nų.

☆
Pieno kaina vėl pakeliama 2 

centais ant kvortos. Didesni 
pelnai pieno trustui, o smūgis 
pieno vartotojams.

☆

J. ir M. STRIŽAUSKAI/;
Bridgeport, Conn. j

LLD 185 KUOPOS 
NARIAMS

Antradieni, gruodžio 10 d., 
2 vai. po pietų įvyks LLD 185 
kuopos susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome visus narius daly
vauti, nes turime daug svar
bių reikalų. Valdyba

NUOŠIRDI PADĖKA
“Laisvės” Direktorių Tary

bos posėdis, laikytas lapkri
čio 26 dieną, nutarė išreikšti 
padėką šių metų metinio kon
certo programos p ild y to
jams:

Hartfordo Laisvės Chorui, 
jo mokytojai ir solistei Wilma 
Hollis, solistei Helenai Bra
zauskienei, choro akompanis- 
tei Laura Holleran;

New Yorko Aido Chorui, jo 
mokytojai Mildred Stensler, 
jo solistams Viktorui Beke- 
riui, Nelei Ventienei ir T. 
Stočkienei ir jų akompanistei 
Bronei Šalinaitei-Sukackie- 
nei;

Solistams Viktor Beker, 
Jr., Al. Dupšai ir Emilijai 
Young ir jos akompanistei 
Aldonai Žilinskaitei-Ander- 
son.

Direktorių Tarybos 
Valdyba

Gautas patarimas, kad se
neliai gerai apsižiūrėtų pir
ma, negu pasiduoda į Priežiū
ros Namus (Nursing Homes). 
Tokių namų dauguma laiko
ma tiktai dėl senelių išnaudo
jimo. Reikia iš anksto gerai 
pasiteirauti. Yra ir labai gerų 
Priežiūros Namų.

•
Mūsų laisviečiai skundžiasi 

senatve ir kad iš valdžios 
gaunamais pinigais sunku be- 
pragyventi. Kasdien krautu
vėse randi viską pabrangus. 
Ir tų kainų kilimui galo nesi
mato. O mūsų viršylos pata
ria mums turėti kantrybę. . .

J. Kuncas

Dabar jau laikas veikti . . .
* Jeigu norite praleisti žiemos šventes (Kalėdas) su 

giminėmis bei draugais Lietuvoje,

* Jeigu norite pasikviesti gimines iš Lietuvos pas 
jus į JAV 1975 metais,

* Jeigu planuojate prašyti specialios svečio vizos 
1975 metams,

* Jeigu planuojate keliauti kaip turistas į Lietuvą su 
grupe ar atskirai 1975 metais —

GAUTI INFORMACIJŲ 
SKAMBINKITE BEI RAŠYKITE 
BALTIC-AMERICAN HOLIDAYS 
Robert J. Ellyn Travel, Inc. 
501 Fifth Ave. (Suite 1605) 
New York, N.Y. 10017

Telefonas: (212) 687-0250

Didlapis “The N. Y. Times” 
skelbia pravedęs platų tyri
nėjimą mieste kriminališkų 
prasižengimų klausimu. Jis 
suradęs, kad per paskutinius 
šešerius metus pačiuose pa
vojingiausiuose miesto rajo
nuose stambūs kriminališki 
nusikaltimai šiek tiek suma
žėjo, bet tuo tarpu visuose 
kituose rajonuose stambūs 
nusikaltijiiai smarkiai padau
gėjo. Kodėl taip? Atsakymo 
nėra.

M v

Brooklyne požeminiam 
traukiniui nušokus nuo bė
gių, šeši žmonės tapo sužeis
ti. Įdomu, kad kaip tik toje 
vietoje pačioje traukinio ne
laimėje prieš 56 metus žuvo 
97 žmonės, 

o
Vidutiniam vartotojui elek

tros mėnesinė kaina jau paki
lo $3. Tai rezultatas miesto 
valdžios leidimo Consolidated 
Edison kompanijai pakelti 
elektros kainą 9.7 procento.

Tarp Lietuvių
Louise Vaiginienė, dažna 

mūsų pobūvių lankytoja, per
gyveno širdies smūgį. Po iš
buvimo Huntington ligoninė
je apie savaitę laiko, ji grįžo 
lapkričio 30 d. pas dukrą ir 
žentą, Sophie ir Al Klimas, į 
Centerport, L. L

Tikimės, kad L. Vaiginienė 
greit sustiprės priežiūroje sa
vo vaikų.

* * *
Apie mūsų mielą Anną Ci- 

bulsky tik tiek dar galime 
pasakyti, kad jos padėtis ne
pasikeitusi. Ji guli be sąmo
nės St. John’s ligoninėje, 
Queense. Ieva

“VARGŠAS” ATSIPRAŠO
Washingtonas. - Prieš ke

lias dienas per pusryčius su 
laikraštininkais mūsų Agri
kultūros sekretorius Mr. L. . 
Butz, minėdamas popiežių j 
Povilą VI, juokomis itališku 
akcentu pacitavo tūlą mote
riškę, kuri būk apie popiežių 
pasakius: “Jis nelošia rolės, 
jis nenustato taisyklių”.

Pirmiausia Amerikos kata
likų bažnyčios hierarchija, o 
paskui ir kitų šalių vyskupai 
bei kardinolai pradėjo aud
ringai protestuoti ir reikalau
ti, kad jis rezignuotų iš sek
retoriaus posto. Išsigando, 
matyt, ir prezidentas Fordas 
ir privertė Mr. Butz popiežių 
ir katalikų dvasininkiją atsi
prašyti.

Havana. - Kuba yra didelė 
cukrinių nendrių augintoja ir 
cukraus gamintoja. Manoma, 
kad jį pasinaudos užsienyje 
tokiu nesvietišku cukraus 
kainos pakilimu sustiprinimui 
savo ekonomikos.

L. Vladimirovas in New York

Levas Vladimirovas (center); former Director of Dag 
Hammarskjold Library, on his recent visit with his former 
associates at the UN, Giuseppe Martini and Mary Toerien.

The telephone rang. I an
swered. “This is Vladimiro
vas”, I heard a familiar voice 
saying.

“Levas!”
“Yes”.
“I heard that you were in 

Washington and I was hoping 
that we will see you in New 
York also”.

“I just got here to-day”,
“How about having 

Thanksgiving dinner with us 
Thursday?”

“It would be nice but we 
are going,to be in New York 
only two days”.

“I am sorry to hear that. I 
thought we will take you to 
New Jersey to visit Antanas’ 
brother, have dinner there, 
and we could talk a little”.

“I am sorry, too. Bet we 
have to leave Wednesday. 
There are two more Lithua
nians in our group. They will

be in New York Tuesday. But 
Wednesday all of us are 
leaving”.

Levas Vladimirovas was 
attending the world wide 
librarians’ conference in 
Washington which was at
tended by about a thousand 
librarians. The Soviet Union 
was represented by 30, 
among them 3 Lithuanians.

The conference lasted 7 
days and they worked very 
hard, Levas said. Sometimes 
16 hours straight.

Levas Vladimirovas was 
the United Nations librarian 
for two terms. They didn’t 
want to let him go but Levas 
wanted to go back to Lithua
nia and work there.

Those two days he spent in 
New York this time were 
very, very busy days for him. 
Most of his time was spent in 
the United Nations. Use
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