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KRISLAI Tarybinė tyrimo
Būkime pareigfhgi
Laivas be vairuotojo
Kad blaivus protas laimėtų! 
Kreiva galvosena
Mus džiugina, o juos baugina.
A. BIMBA

Man atrodo, kad mūsų pa
žangiosios spaudos vajai bus 
gražiai pavykę. Ypač “Lais
vės” vajaus pasibrėžtus tiks
lus busime pilnai pasiekę. 
Tuo reikia džiaugtis ir di
džiuotis.

Dabar jau esame koją įkėlę 
j 1975 metus. Smarkiai padir
bėjus spaudos reikalais, da
bar reikėtų specialaus dėme
sio atkreipti i mūsų organiza
cijas. Reikia žiūrėti, kad ne
būtų pamiršti mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
ir chorų reikalai.

Mūsų chorai reikalingi ypa
tingo susirūpinimo. Nedaug 
mes jų beturime. Rytuose 
dar turime du chorus - New 
Yorke Aido Chorą ir Hartfor
de Laisvės Chorą. Pietuose 
taipgi du - Miamyje Aido 
Chorą ir St. Petersburge 
Dainos Mylėtojų Chorą.

Kaip su Chicaga? Paskuti
niais laikais mažai besigirdi 
apie chieagiečius dainos my
lėtojus.

Nesigailėkime jokių pas
tangų neleisti gyvuojantiems 
chorams liautis mus linksmi
nus mūsų parengimuose.

Jau ir komercinėje šios ša
lies spaudoje vis dažniau 
skamba balsai su labai aktua ? 
liu klausimu: Kur mūsų šalies 
laivo vairuotojas? Bėga die
nos, slenka mėnesiai, kaip 
Washingtone pasikeitė vado
vybė. Visi skundžiamės ir 
dejuojame, kad mus užgulė 
labai sunkūs laikai, kad mūsų 
visa ekonomika serga pavo
jinga resesijos liga, o iš mūsų 
naujosios vadovybės jokio 
plano kaip ir kuo gelbėsimės 
iš tų nelaimių ir bėdų!

Mūsų naujasis prezidentas 
linksmai sportauja po Colora- 
dos aukštus sniegotus kal
nus, apsuptas saugumo agen
tų ir išdykusių turčių. Matyt, 
nėra nei laiko, nei noro imtis 
su infliacija, resesija, nedar
bu, kainų kilimu ir liaudyje 
augančiu skurdu. . .

□
Tikėkime, kad tos pavojin

gos kalbos, jog Vidurio Ry
tuose nebetoli naujas gink
luotas persiėmimas tarp Iz
raelio ir arabų, kalbomis ir 
pasiliks, kad sveikas protas 
paims viršų ir naujo karo bus 
išvengta. Turėtų būti išveng
ta. Rodosi, jau įvykę net keli 
ginkluot’ susikirtimai turėjo 
įtikinti visas puses, kad gink
lais santykiai tarp izraeliečių 
ir arabų nebus atsteigti ir 
sunormalizuoti.

□
Šios šalies reakcinis ele

mentas įkaitęs propaguoja tą 
mintį, kad prekyba tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos bei kitų socialisti
nių kraštų ir jos plėtimas 
naudingas ir reikalingas tik
tai tiems kraštams, kad mes, 
prekiaudami su jais, jiems 
kažin kokią didelę loską pada
rome, o mums iš to jokios 
naudos nėra. Tai perdėm 
kreiva ir kvaila galvosena. 
Šioje šalyje kovai su nedarbu 
ir recesija kaip tiktai reika
linga kuo plačiausia, kuo gy
viausia prekyba su socialisti
niu pasauliu.

Gaila ir pikta, kad ant šios 
pavojingos reakcininkų meš
kerės laikosi ižkibus ir šios 
šalies darbo unijų aukštoji 
vadovybė su George Meany 
priešakyje. Nors kasdien 
tūkstančiai darbininkų palei-

stotis skrieja 
apie žeme

Maskva. - Gruodžio 25 die
ną Tarybų Sąjungos moksli
ninkai paleido į erdvę skrieti 
apie žemę tyrimo stotį arba 
laboratoriją, vadinamą “So- 
juz 4”. Jos pagalba būsią 
pravesti platus erdvių tyrinė
jimai. Pranešime nesakoma, 
kaip ilgai stotis bus laikoma 
erdvėje.

CHICAGOS DARBO 
UNIJOS IR MIESTO 
RINKIMAI

Iš Chicagos darbo unijų 
organo “Federation News” 
labai aišku, kad to didmiesčio 
didelė organizuotų darbinin
kų dauguma remia dabartinio 
miesto majoro demokrato 
Richard Daley kandidatūrą 
naujam, rodos, jau šeštam 
terminui.

Iš kitos pusės, pasirodo, 
kad Respublikonų partija tu
rėjo vargo surasti žmogų, 
kuris norėtų kandidatuoti 
prieš Daley. Mat, jam laimėti 
yra labai maža proga. Tik 
Miesto Tarybos narys John 
Hęellen apsiėmė palaikyti 
kandidatūrą.

Rio De Janeiro, Brazilija. - 
Traukinys užvažiavo ant 
autobuso. Žuvo 18 keleivių.

REIKALAUJA, KAD 
TEISĖJAS JUOS 
NUBAUSTŲ KALĖJIMU

Judge W. Arthur Garrity Jr.

Boston, Mass. - Didžioji 
juodųjų žmonių organizacija 
National Association for the 
Advancement of Colored 
People reikalauja, kad teisė
jas Garrity patupdytų už gro
tų tris Miesto Mokyklų Tary
bos narius už priešinimąsi 
mokyklų rasinei integracijai. 
Mat, šitie trys nariai - John 
J. Kerrigan, Paul J. Ellison 
ir John J. McDonough - nesi
skaito su jo patvarkymais dėl 
mokyklų integracijos. Jiė pa
žemina teismą, jie laužo įsta
tymus, - sako juodųjų žmonių 
organizacija.

džiami už darbo, nes jų paga
mintiems produktams stoka 
marketų, unijų lyderiai prie
šingi plėtimui prekybos su 
socialistiniu pasauliu ir pa
naudojimui jų marketų Ame
rikos pramonės produktams.

Atrodo, kad kas liečia ame- 
rikos lietuvių reakcines sro
ves, tai dar su geroku priedu 
1974 metų istorija bus pakar
tota 1975 metais. Tie patys 
melai ir šmeižtai prieš Lietu
vą dar patirštintai kartojami 
jų spaudoje. Kai mus neapsa
komai džiugina pranešiinai iš 
gimtojo krašto apie naujus ir 
didelius laimėjimus visose 
gyvenimo ir darbo srityse, 
juos su pasipiktinimu ir des
peracija sutinka "Draugas”, 
"Naujienos", “Keleivis”, 
"Darbininkas” ir “Dirva”.

H. R. Haldeman John D. Ehrilchman R. C. Mardian John N. Mitchell

Keturi Watergate “didvyriai”
teismo pripažinti kaltais

Washingtonas. -Teismas 
tęsėsi keletą savaičių. Buvo 
teisiami penki buvę Nixono 
žymiausi patarėjai. Jie buvo 
kaltinami sudaryme sąmoks
lo paslėpti užpuolimą ir api
plėšimą Demokratų Partijos 
buveines, vadinamos “Wa
tergate”, prieš 1972 metų 
rinkimus ir po priesaika me
lavime. Dabar jau turime 
džiurės, kuri susidėjo iš vie
nuolikos vyrų ir vienos mo
ters, nuosprendį. Jis tapo 
išneštas praeitą trečiadienį.

Vid. Rytuose gali kilti naujas 
karas, sako prez. Fordas

Vail, Colo. - Atrodo, kad 
prezidentas Fordas labai pe
simistiškai žiūri į šiandienę 
padėtį Vidurio Rytuose. Jis 
mano, kad naujas karas be
veik neišvengiamas, jeigu 
Jungtinėms Valstijoms nepa
vyksią suvesti Izraelį ir ara
bus į naujas derybas. Šiame 
konflikte abi pusės didina 
savo militarinį pajėgumą. 
Anksčiau ar vėliau įvyks at
viras susikirtimas, naujas 
ginklų išbandymas.

Bet, žinoma, prezidentas 
nenustoja vilties, kad pavyks 
naujo karo išvengti. Jis sako, 
kad juk abidvi pusės gerai 
žino, kad naujas karas būtų 
didžiausia tragedija tiek žmo
nių gyvybėmis, tiek išlaido
mis. Tokio karo rezultatai 
būtų labai rimti ir pavojingi.

Prezidentas atsisakė ko
mentuoti apie leidžiamus 
gandus, kad jeigu arabų 
kraštai užsimanytų paskelbti 
kitą aliejaus embargo, Jung
tinės Valstijos arba pačios 
jėga užimtų aliejaus šalti
nius, arba pagelbėtų Izraeliui 
juos užgrobti.

SUNACIONALIZAVO
JAV PLIENO FABRIKUS

Caracas. - Venezuelos Kon
gresas užgyrė vyriausybės 
nutarimą sunacionalizuoti 
United States Steel ir Bethle
hem Steel kompanijų fabri
kus. Visi formalumai fabrikų 
perėmimo arba nacionalizavi
mo atlikti per Naujus Metus.

Venezuelos vyriausybė yra 
pažadėjus šioms Amerikos 
kompanijoms už nuosavybę 
tam tikrą atlyginimą.

IR JAPONIJOS 
PREMJERAS 
MILIJONIERIUS!

Tokyo. - Naujasis Japoni
jos premjeras Takeo Miki 
viešai prisipažino, kad jis yra 
stambus turtuolis, tiesiog mi
lijonierius. Vien tik įvairių 
kompanijų jo valdomi šėrai 
verti daugiau kaip milijoną 
doleriu.

Rasti kaltais H. R. Halde
man, John J. Ehrlichman, 
Robert C. Mardian ir John N. 
Mitchell, o Kenneth W. Par
kinson išteisintas.

Nuteistųjų advokatai pa
reiškė, kad tuoj bus apeliuo
jama į aukštesnį teismą.

Šiuos žodžius rašant ket
virtadienį nuteistiems baus
mės dar nepaskirtos. Kalba
ma, kad jiems bus uždėta 
tiktai finansinė bausmė. Ne
kalbama apie pasiuntinimą į 
kalėjimą.

BREŽNEVO VIZITAS 
ATIDĖTAS | VIDURIO 
RYTUS

Iš Maskvos pranešama, 
kad Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos generalinio 
sekretoriaus Leonido Brežne
vo vizitas į Vidurio Rytų 
kraštus - Egiptą, Siriją ir 
Iraką - atidėtas neribotam 
laikui. Tuo tarpu baigėsi 
Egipto užsienio reikalų mi
nistro Ismail Fahmy trijų 
dienų vizitas Maskvoje. Pa
skelbtame bendrame komu
nikate sakoma, kad vizitas 
buvo draugiškas ir sėkmin
gas.

DIDELI ŽEMĖS
DREBĖJIMO NUOSTOLIAI

Pattan, Pakistanas.
Praeitą savaitę šiaurinėje Pa
kistano dalyje įvykęs žemės 
drebėjimas palietė devynis 
miestelius ir paliko didelius 
nuostolius. Apskaitoma, kad 
bus žuvę apie 5,000 žmonių, o 
apie 15,000 liko sužeistų.

Paryžius. ■ Amerikietis 
Jacques Cartier iš New Mexi
co valstijos skundžiasi, kad 
kas nors iš jo studijos pavogė 
41 tapybos kūrinį, kurių ver
tė siekianti apie visą milijoną 
dolerių.

Manalapan, N. J. - Policija 
ieško žmogžudžio, kuris už
mušė dvi mergaites - Doreen 
Carlucci, 15 metų, ir Joanne 
DeLardo, 15 metų. Jų nuogi 
lavonai surasti praeitą savai
tę.

GRAIKIJA GAL KVIES 
PABĖGĖLIUS SUGRĮŽTI

Athenai. - Premjero Cara-. 
manlis vadovaujama Graiki
jos vyriausybė rimtai galvo
janti po 1949 metų nepavyku
sio sukilimo į užsienį pabėgu
sius graikus kviesti grįžti į 
tėvynę. Tokių pabėgėlių yra 
apie 50,000. Dauguma jų ran
dasi socialistiniuose krašt jo vse.

Smerkia aviacijos 
administracija

Washingtonas. - Atstovų 
Buto sudarytas komitetas 
per 9 mėnesius vedė tyrinėji
mą, kodėl tiek nelaimių atsi
tinka su mūsų lėktuvais. Jo 
išvada labai nemaloni Fede- 
ralinei Aviacijos Administra
cijai. Ji kaltinama, kad ji 
energingai nekovojanti už 
lėktuvų saugumą. Matyt, ji 
nenori paspausti lėktuvų ga
minimo korporacijas, kad jos 
gamintų suaugesnius lėktu
vus.

Vėliausia nelaimė įvyko 
pernai gruodžio 1 dieną, kai 
lėktuvas “Boening 727 netoli 
nuo Washingtono pataikė į 
kalną ir sudužo. Nelaimėje 
žuvo 92 žmonės.

ŽUVO 41 ANGLIAKASYS 
KASYKLOS NELAIMĖJE

Levin, Prancūzija. - Gruo
džio 27 d. čionai anglies ka
sykloje įvyko sprogifnas ir 
pagimdė gaisrį. 41 angliaka
sys žuvo, o kiti šeši pavojin
gai sužeisti. Nelaimės prie
žastis neišaiškinta.

Dabar jis kovosiąs 
už socializmą

Amiri Baraka

Newark, N. J. - Amiri 
Baraka yra poetas, drama
turgas ir politinis aktyvistas. 
Jis 1970 metais padėjo suor
ganizuoti Afrikos Žmonių 
Kongresą, kuris skelbia juo
dųjų žmonių atsiskyrimą nuo 
baltųjų. Bet dabar jis sako 
pakeitęs savo nusistatymą ir 
kovosiąs už mokslinio socia
lizmo įvykdymą Amerikoje ir 
visame pasaulyje. Dabar jis 
ragina Amerikos juoduosius 
žmones susivienyti su baltai
siais darbininkais ir kovoti už 
kapitalizmo pavadavimą so
cializmu. Dabar jis sako, kad 
tiktai Marksas ir Leninas 
parodė teisingą kelią į išsi
laisvinimą.

Mūsų militaristai raginę 
pradėti branduolinį karą 

prieš Kiniją
Washingtonas. - Kolumnis- 

tas Jack Anderson teigia, 
kad Pentagono generolas 
1958 metais ragino preziden
tą Eisenhowerį panaudoti 
branduolinius ginklus prieš 
Kiniją, kai tarp Kinijos ir 
Taiwano ėjo susikirtimas už 
Quemoy ir Matsu salas. Ir 
laikinai prezidentas buvęs su
tikęs tokį branduolinį karą 
pradėti. Tik laimė, kad blai
vus protas paėmė viršų ir 
karas nebuvo pradėtas.

Jack Andersonas sako: 
“Kitais žodžiais, Jungtinės 
Valstijos prieš 16 metų buvo 
pasimojusios vesti branduoli
nį karą už dvi mažos vertės 
salas”.

Andersonas sako, kad 1968 
metais Rand Corporation įs
taiga pravedė slaptą tyrinėji
mą įvykių, susietų su minėto
mis salomis ir dėl jų susikirti
mo tarpe Kinijos ir Chiang 
Kai-šeko. Tyrinėjimas ati-. 
dengęs, kad Pentagono gene
rolai buvo apgavingai pavei
kę vyriausybę su Eisenhowe- 
riu priešakyje panaudoti- 
branduolinius ginklus.

Betgi visai tai, visas tas 
sąmokslas pradėti branduoli
nį karą, buvo laikomas di
džiausioje slaptybėje. Per še- 
šioliką metų Amerikos žmo
nės nieko apie tai nežinojo!

BAISI TRAGEDIJA - 
MOTINA IR JOS
4 VAIKAI NUŽUDYTI

Martinsville, Va. - James 
Aliff sugrįžęs iš darbo rado 
nužudytus žmoną Sally ir 
keturis vaikus. Vaikai nuo 2 
iki 10 metų amžiaus. Žmog
žudžiai nesugauti. Nužudyti 
šautuvu. Visi nušauti per 
galvą.

Žmogžudystės motyvai nė
ra nustatyti. Spėjama, kad 
tai bus keršytojo darbas.

DIDELI PIETŲ 
VIETNAMO LIAUDIECIŲ 
LAIMĖJIMAI

Saigonas. - Pietų Vietnamo 
fašistinė valdžia pripažįsta, 
kad liaudiečių ginkluotos jė
gos trumpu laiku užėmė pen-» 
kis miestus. Ir paėmė ne bet 
kokius miestus, bet provinci
jų sostines, strateginiai labai 
svarbius centrus.

Noreika dainavo
VFR ir Švedijoje

TSRS liaudies artisto Vir
gilijaus Noreikos balsas 
skamba ne tik mūsų respubli
koje, bet ir toli už jos ribų. 
Dainininkas daug gastroliuo
ja mūsų šalyje ir užsienyje. 
Neseniai Virgilijus Noreika 
grįžo iš gastrolių Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje 
ir Švedijoje. Šiemet VFR 
Tarybų Lietuvos dainininkas 
dainavo trečią kartą. Visba- 
deno Valstybės teatre jis da
lyvavo Dž. Pučinio operos 
“Toska” spektaklyje, kur at
liko Kavaradosio partiją.

Pirmą kartą V. Noreika 
dainavo Švedijoje. Stokhol
me jis drauge su TSRS Di
džiojo teatro solistu Eugeni
jum Nesterenka koncerti
niame išpildyme atliko N. 
Rimskio-Korsakovo operą 
“Mocartas ir Saljeris”. Jiems 
akompanavo Stokholmo fil
harmonijos simfoninis or
kestras, kuriam dirigavo Ge
nadijus Roždestvenskis.

“TIESOS“ INF

MIRĖ BENE 
POPULIARIAUSIAS 
KOMIKAS

.v

Jack Benny
Beverly Hills, Calif. - Gruo

džio 25 dieną ant visados akis 
užmerkė 80 metų sulaukęs 
gal pats populiariausias Ame
rikos komikas Jack Benny. 
Mirė beveik staiga nuo vėžio 
ligos. Per daugiau kaip 40 
metų jis linksmino skaitlin
gas publikas savo juokais.

Iš ryto gydytojai pripažino, 
kad Benny beviltiškai serga, 
o vėlai vakare jo jau nebebu
vo gyvųjų tarpe.

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pasirašė Kongre
so priimtą bilių, pagal kurį iš 
federalinio iždo buvęs prezi
dentas Nixonas gauna 
$200,000.

KREIPIASI Į TEISMĄ 
PRIEŠ ŽVALGYBĄ

Washingtonas. - Atstovų 
Buto narys - reprezentantas 
Michael Harrington čia fede- 
raliniame teisme užvedė bylą 
prieš Centrinę Žvalgybos 
Agentūrą (ČIA). Jis reikalau
ja, kad teismas uždraustų jai 
užsiimti šnipinėjimu prieš 
Amerikos žmones. Žvalgybos 
Agentūros viršininkai giriasi, 
kad jie savo nužiūrimų ameri
kiečių sąrašę turi apie 10 
milijonų amerikiečių pavar
džių.

Tuo tarpu reakcinis senato
rius Goldwater pareiškė, kad 
jis griežtai priešingas bet 
kokiam tyrinėjimui Žvalgy
bos Agentūros veiklos.

Chicago, Ill. - Zenith Radio 
Corporation praneša, kad sa
vo fabriką Lansdale, Pa., 
uždarys ant visados ir išmes 
iš darbo 600 darbininkų.

MOKSLEIVIS TRIS
NUŠOVĖ, O 9 SUŽEIDĖ

Olean, N. Y. - Praeitą 
pirmadienį čia vidurinės mo
kyklos mokinys Anthony 
Barbaro, matyt, proto nete
kęs, mokykloje lakstė tarp 
trečio ir ketvirto aukštų ir iš 
šautuvo per langus šaudė į 
žmonės gatvėje. Trys tapo 
nušauti, o devyni sužeisti. 
Policija turėjo darbo, kol jį 
suėmė ir nuginklavo.

PALIUOSAVO 14
POLITINIŲ KALINIŲ IR 
UŽMOKĖJO MILIJONĄ 
DOLERIŲ

Managua, Nicaragua. - Per 
kalėdų parengimą čionai 
“partizanai” pagrobė 13 ame
rikiečių ir pareikalavo, kad 
valdžia paleistų 14 politinių 
kalinių ir sumokėtų 
$1,000,000, arba suimtieji 
bus nužudyti. Valdžia išpildė 
jų reikalavimus ir davė lėktų 
vą išskristi j Klibą.
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Susipyko buvę geri bičiuliai

Kas ką rašo ir sako

Dar taip neseniai reakcinių jėgų vadas senatorius Henry 
Jackson iš Washingtono valstijos labai gražiai sugyveno su 
George Meany ir kitais mūsų darbo unijų judėjimo 
biurokratais. Jie jį laikė geriausiu bičiuliu. Ypatingai Meany 
jį aukštai kėlė ir garbino. Buvo kalbama, kad darbo unijų 
aukštieji vadai dės visas pastangas, kad Demokratų partija 
Jacksona nominuotų į prezidentus 1976 metų rinkimuose. Iš 
savo pusės, sen. Jacksonas nepraleisdavo nė vienos progos 
nepagyręs mūsų darbo unijų judėjimo vadovybės.

Henry Jacksoną ir George Meany į tokią karštą susidrau
gavimą buvo suvedęs bendras nusistatymas prieš Tarybų 
Sąjungą ir komunizmą. Jiems baisiai patiko šaltojo karo 
politika.

Bet štai staiga, daugelio nuostabai, Amerikos Darbo 
Fėderacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso organe 
“AFL-CIO News” pasirodo George Meany pasirašytas 
straipsnis, kuriame jis sen. Jacksoną ir valstybės sekretorių 
Kissingerį išvadina veidmainiais ir apgavikais.

Kas pasidarė? Kuo Jacksonas taip labai nusidėjo, kad iš 
bičiulio staiga pavirto Meany priešu?

Jo nelaimė prasidėjo su jo “susvyravimu” savo nusistaty
me. Kaip žinia, senatorius Jackson net buvo nuvykęs į 
Tarybų Sąjungą apsidairyti. Tiesa, iš ten sugrįžęs jis nei 
Tarybų Sąjungos, nei jos sistemos negiria. Bet kas jam 
galvą “apsuko”, kad jis Senate jau balsavo už prekybą su 
Tarybų Sąjunga, suteikiant jai net palankiausias sąlygas? 
Jacksonas aiškinasi, kad jam ir Kissingeriui pavykę iš 
Tarybinės vadovybės “išsikovoti” pažadėjimą, kad būsią 
leidžiama žydams emigruoti į Izraelį beveik be jokių 
suvaržymų. Jam to ir užtenka pakeisti nuomonę apie 
prekybą su tarybiniu, nors jo ir labai neapkenčiamu kraštu.

Tas, matyt, ir įsiutino jo bičiulį George Meany, kuris 
nepripažįsta jokių nusileidimų, jokių susitarimų, jokių 
prekybų su Tarybų Sąjunga ir kitais socialistiniais kraštais. 
Balsuodamas už prekybą vargšas senatorius, brolio Meany 
akyse, tapo išdaviku visko, už ką jiedu taip didvyriškai iki 
šiol kovojo.

Kas nors pačioje širdyje yra supuvę...
Kadaise, jau labai seniai, prieš visą šimtą metų Karolis 

Marksas, kalbėdamas apie dar “jauną” kapitalizmą, sakė: 
“Turi būti kas nors supuvę pačioje širdyje socialinės 
sistemos, kuri didina savo turtus, bet nemažina skurdo, ir 
kurioje kriminalystės auga smarkiau, negu gyventojų 
skaičius”.

Įrodymui šios Markso pastabos teisingumo pavyzdžio 
nereikia šiandien ieškoti kur nors kitame pasaulio kampe. 
Mes čia pat, mūsų turtingiausiame kapitalistiniame krašte 
pasaulyje, turime ne vieną tokį pavyzdį, bet milijonus ir 
milijonus jų. Paimkime turtus ir skurdą. Kas gali užginčyti 
buvimą sukrautų milžiniškų turtų? Niekas. Bet taip pat gali 
užginčyti buvimą baisaus skurdo? Taip pat niekas! Daugiau 
kaip trisdešimt milijonų amerikiečių pačios valdančiosios 
klasės yra pripažinti skurdžiais. Niekados pirmiau šioje 
šalyje nebuvo sukrauta tiek turto, bet taip pat niekados 
pirmiau nėra buvę nė tiek skurdžių.

Arba paminkime Markso pastabos dalį apie kriminalystės. 
Gyventojų skaičiaus augimas toli, labai toli atsilikęs nuo 
augimo kriminalysčių. Siaubas ima tik pamislijus apie tai. 
Pagal vėliausią FBI (Federal Bureau of Investigation) 
pranešimą, 1973 metais šioje šalyje buvo papildyta astuoni 
milijonai ir šeši šimtai tūkstančių stambių kriminalinių 
nusikaltimų, arba 158 procentais daugiau, negu 1960 metais! 
Ųž praeitus, 1974 metus, FBI duomenų dar nematėme, bet 
spėjama, kad stambiųjų kriminalysčių skaičius bus pakilęs 
iki visų dešimties milijonų!

Mūsų didmiesčiai pavirtę į džiungles. Pavojinga net ir 
dienos metu į gatvę išeiti. Nebe saugus esi nuo apiplėšimo 
arba užmušimo nė savo namų pastogėje.

Marksas buvo teisingas. Kas nors yra pamatiniai blogo su 
pačia mūsų kapitalistinės socialinės santvarkos širdimi. . .

GAL IR TURI KUO 
PASIDŽIAUGTI

Chicagos kunigų “Draugas” 
(gruodžio 28 d.) džiaugiasi:

“Į naująjį, 94 Kongresą 
katalikų pateko rekordinis 
skaičius, viso 123, arba bus 

.devyniais daugiau nei buvo 
93-jam. Katalikų procentas 
pilnai atitinka ir gyventojų 
katalikų procentui - 23. Pa
daugėjo Kongrese ir žydų. 
Praėjusiam Kongrese jų bu
vo 14, dabar bus 24. Ateistų, 
kurie taip save vadina, yra 
tik 6”.

JIS TURI APSPIAUDYTI 
IR DIDŽIĄJĄ LIETUVIŲ 
TAUTOS POETĘ

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius Martynas 
Gudelis tiesiog iš proto 
kraustosi, kam ne tik Vilniu
je, bet ir Maskvoje buvo labai 
gražiai ir iškilmingai pagerb
tas žymiosios lietuvių tautos 

•poetės Salomėjos Nėries at
minimas. Jis įtūžusiai šaukia: 

“Apie klasių kovą, leninis- 
tinį marksizmą ji neturėjo 
jokio supratimo. Šių proble
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mų ji nestudijavo. Ji nebuvo 
paruošta visuomenės mokslų 
studijoms, neturėjo įgimto 
gabumo šioms problemoms 
suvokti. Ji buvo jausmų gniu- 
žulys. Jausmai ją nuvedė į 
politiką, kurioje ji plunksnas 
nusvilo, o Maskva jas išdegu
tavo. . .”

Ir šią savo biaurią tiradą 
prieš poetę, Gudelis baigia 
žodžiais, kad ji buvusi “labai 
lėkšto proto moteris” “N.” 
gr. 20 d.).

Šitaip lietuvių tautos myli
mąją poetę žeminti, niekinti 
ir šmeižti gali tiktai su viso
kiu padorumu atsisveikinęs 
žmogus.
NORS JAU DAUG 1 
PASIEKTA, BET DAR YRA 
IR TRŪKUMŲ

“Eltos” pranešime iš Vil
niaus sakoma:

“Šiomis dienomis Vilniuje 
įvyko Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Sveika
tos apsaugos ir socialinio ap
rūpinimo bei Liaudies švieti
mo, mokslo ir kultūros komi
sijų bendras posėdis, kuria- 
me buvo svarstoma, kaip res

publikoje vystomas medici
nos mokslas ir diegiami prak
tikoje jo pasiekimai.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos komisijos kon
statavo, kad respublikoje pa
siekta žymių laimėjimų, ug
dant medicinos mokslą, die
giant jo pasiekimus gydymo 
praktikoje.

Nemaža nuveikta išeminės 
širdies ligos profilaktikos, 
diagnostikos ir gydymo srity
je. Šios ligos epidemiologiniai 
tyrimai vykdomi pagal Pa
saulinės sveikatos apsaugos 
organizacijos programą. 
Gvildenamos širdies ir krau
jagyslių chirurginio gydymo, 
medicininės elektronikos pro
blemos. Daugelį metų respu
blikos medikai sėkmingai dir
ba reumatologijos srityje. 
Susintetinta eilė naujų che
minių junginių, turinčių 
priešuždegimines ir kitas gy
domąsias savybes.

Nemaža nuveikta tuberku
liozės epidemiologijos profi
laktikos ir gydymo srityje. 
Įdiegta nauja aparatūra vėži
nių susirgimų diagnostikai ir 
gydymui, pasiūlyta eilė kom
binuotų gydymo būdų ir chi
rurginės technikos patobuli
nimų”.

Bet, iš kitos pusės: “Komi
sijų nuomone, nauji daignos- 
tikos, gydymo ir profilakti
kos metodai, medicininės 
technikos naujoves lėtai die
giamos respublikos gydymo- 
profilaktikos įstaigose, gydy
mo praktika atsilieka nuo 
medicinos mokslo vystymosi 
tempų. Trūksta kryptingu
mo, vystant kai kurias kom
pleksines medicinos mokslo 
temas. Į mokslinį darbą ma
žai įtraukiami gydytojai 
praktikai. Gydymo-profilak- 
tinės įstaigos nepakankamai 
aprūpinamos šiuolaikine mo
dernia medicinine aparatū
ra”.

LIETUVOJE SPARTĖS 
VALSTIEČIŲ KĖLIMASIS 
l GYVENVIETES

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (gruodžio 19 d.) ra
šoma:

“Lietuvos KP Centro Ko
mitetas ir Lietuvos TSR Mi
nistrų Taryba priėmė nutari
mą dėl perspektyvinės gy
ventojų kėlimosi iš vienkie

Mielas drauge Antanai ir 
visi Laisviečiai!

Kažkaip vis neprisiruošiau 
parašyti Jums gana ilgoką 
laiką. Apie tris savaites išbu
vau su Genovaite sanatorijo
je, o sugrįžus į Vilnių užsėdo 
įvairūs darbai ir visuomeni
niai reikalai. Ir dar teko 
pagulėti apie savaitę ligoni
nėje, nes pradėjo varginti 
bronchitas, kosuliai, dusuliai.

Gruodžio pradžioje mūsų 
delegacijos sąstate nuvykau į 
Maskvą dalyvauti Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis sąjungos III 
visasąjunginėje konferencijo
je. Delegacijai vadovavo Lie
tuvos Draugystės draugijos 
pirmininkas Ramojus Pet
rauskas, o nariais buvo dar 
F. Strumilas, akademikas 
prof. K. Meškauskas, “Spar
tos” fabriko vyr. inžinierė E. 
Kondrotienė, Kauno “Kaspi
no” fabriko darbininkė M. 
Katilienė. Kauno Miesto 
Vykd. komiteto pirmininko 
pavaduotojas J. Jaruševi
čius, “Sovietskaja Litva” re
daktorius V. Jemeljanovas, 
Simno tarybinio ūkio direk
torius A. Kalinauskas, Vieti
nės pramonės ministerijos 
darbuotojas V. Pupininkas. 
Kaipo svečiai dalyvavo Lietu
vos užsienio turizmo valdy
bos pirmininkas A. Petraitis 
ir draugijos atstovas Mečislo
vas Sadovskis.

Konferencija įvyko Sąjun
gų rūmų Kolonų salėje, joje 
dalyvavo daugiau kaip tūks
tantis delegatų iš visų sąjun
ginių respublikinių Draugys
tės draugijų ir jų skyrių 
srityse bei autonominėse res
publikose. Pagrindinį prane
šimą padarė Sąjungos ilga
metė pirmininkė N. V. Popo
va. Konferencija sutapo su 
netrukus įvykstančiu organi

LAISVĖ

mių ir kaimo gyvenviečių 
statybos užduoties 1975-1990 
metams.

Per 1967-1974 metus Tary
bų Lietuvos kaime pastatyta 
51 tūkstantis individualių ir 
kooperatinių gyvenamųjų na
mų, kur dabar gyvena žmo
nės, persikraustę iš 37 tūks
tančių vienkiemių. Sėkmin
gai statoma Akmenės, Kai
šiadorių, Kapsuko, Kretin
gos, Raseinių, Tauragės ir 
Vilkaviškio rajonuose. Jau 
devyniuose kolūkiuose ir ta
rybiniuose ūkiuose visos šei
mos persikėlė iš vienkiemių. 
Daugelyje ūkių pastatytos 
šiuolaikinės, gerai sutvarky
tos gyvenvietės.

Nutarime numatoma visa 
eilė svarbių priemonių gy
venviečių statybai ir gyven
tojų kėlimuisi iš vienkiemių 
toliau spartinti, teikti besike
liančioms šeimoms visokerio
pą paramą ir iš esmės baigti 
jų kėlimąsi iš vienkiemių į 
gyvenvietes iki 1990 metų.

Su statybomis kaime susie
toms ministerijoms, žiny
boms, vykdomiesiems komi
tetams ir kitoms organizaci
joms, o taip pat ūkių vado
vams primenama, kad tai 
vienas svarbiausių artimiau
sio laikmečio uždavinių. Re
komenduojama kaimo gyven
vietes kurti kompleksiškai - 
tiesti gatves, inžinierinius 
tinklus, statyti kultūros įstai
gas ir buitinio aptarnavimo 
įmones. Ypatingas dėmesys 
atkreipiamas rajonų pavyz
dinėms gyvenvietėms, kurios 
artimiausiais metais taps kai
mo gyvenviečių kūrimo etalo
nais”.
ŠTAI JUMS IR 
LOGIKA

Brooklyne Pranciškonų 
“Darbininke” (gruodžio 27 d.) 
net pirmajame puslapyje di
delėmis raidėmis antraštė 
skamba: “Ir Latvijoje degina
mos bažnyčios”. Bet dviejų 
skilčių straipsnyje suranda
me, kad viso labo visoje 
Latvijoje tiktai viena “Ruje- 
no bažnyčia”, “dėl neišaiškin
tų priežasčių sudegė”.

0 čia Amerikoje ar bažny
čiose nepasitaiko gaisrų? 
Tiek ir tiek. Betgi pranciško
nų organas nesmerkia ir ne
kaltina už tai visos Amerikos 
ir jos santvarkos.

zuotų kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis pradžios 50- 
mečiu, nes 1925 metų balan
džio mėnesį buvo įsteigta 
Visasąjunginė kultūrinių ry
šių su užsieniu draugija 
(VOKS), kurios įpėdinė yra 
dabartinė Draugystės drau
gijų sąjunga.

Mudu su R. Petrausku bu
vome išrinkti į konferencijos 
prezidiumą. Kaip tik man 
teko pirmininkauti tam posė
džiui, kurio metu Sąjungai 
buvo įteiktas Tautų draugys
tės ordinas, skirtas už akty
vią veiklą plečiant draugys
tės ir kultūrinius ryšius su 
užsienio šalimis. Ordiną įtei
kė TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojas estas Arturas 
Vader, prisegdamas jį prie 
Sąjungos vėliavos.

Konferencijoje dalyvavo 
Draugystės su Tarybų Sąjun
ga draugijų ir asociacijų at
stovai iš 74 šalių. Kai kurie jų 
pasakė sveikinimo kalbas. 
Sveikintojų tarpe buvo Pran- 
cūzijos-Tarybų Sąjungos aso
ciacijos pirmininkas, buvęs 
aviacijos pulko “Normandija- 
Nemunas” vadas generolas 
Pjeras Pujadas. Kaip žinoma, 
tas pulkas, sudarytas iš už
sienį pasiekusių prancūzų la
kūnų, prieš 30 metų kovojo 
viršum Lietuvos žemės. Jo 
bazė buvo Vilkaviškio apskri
tyje, Žaliosios-Antanavo apy
linkėse.

Paskutiniais metais Drau
gystės draugijų ir jų Sąjun
gos veikla ypatingai plačiai 
išsivystė* Tam palankias są
lygas sudarė aktyviai vykdo
ma Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos ir Tarybinės 
vyriausybės taikos poli tik t 
pasiekusi įžymių laimėjimų

JONAS JUŠKAITIS

Išvaikščiojau mišką 
išvaikščiojau lauką
Apie mišką aš dainuoju, 
Eidamas mišku.
Jau šviesa net raudonuoju 
Auksu visiškų

Sutemų plyšiuos apanka, 
Trykšdama miške, — 
Lyg ramybė deda ranką. . . 
Po šviesa blyškia,

Krintančia ant skruzdėlynų, 
Prieblanda tyli
Iškilmingai taip eglynu 
Sklinda. O toli

Jau rasos švente laukai mūs 
Džiaugias. Takeliu
Su rugių žiedais per kaimus 
Eik — mums pakeliui.

Meteoras štai nutiško —- 
Veria kapą: sems, 
Sems. . . Išvaikščiojau aš 

mišką,
Sklindant spindesiams

Jo, išvaikščiojau aš lauką 
Su žaros variu,
Kapines, kur dulkių auką 
Laiko, prie kurių

Sienos, kai ves aukso žirgus 
Nuo dangaus liūdna
Saulė, — ilgesiu susirgus,
Kasą pindama,

Burt Svajonės amžinos su 
Savo ramune
Tu ateisi: nežinosi, 
Kad skini mane.

Paklausyk
senos mamos

Kur eini į pelkę-plyną, 
Nematai kelių gerų? 
Motina ne kartą sakė, 
Kad čia dumblas, daug 

versmių
Yra ir gilių šaltinių, 
Nugarmėsi ir gana, 
Kai pateksi į dumblyną, 
Vėlu šauktis bus tada. 
Kol ne vėlu skubiai grįžki - 
Niekas tavęs nerūgos, 
Pagalvok, apsisvarstyki, 
Paklausyk senos mamos.

K. Zakavičienė
Kaunas 

tarptautinio politinio klimato 
sušvelnėjime. Didelės reikš
mės turėjo generalinio sekre
toriaus L. I. Brežnevo vekla, 
jo dažni susitikimai su eilės 
šalių vadovais, jų tarpe su 
JAV prezidentais R. Nixonu 
ir Gerald Fordu.

Teko man pasakyti kalbą, 
kurioj kiek apžvelgiau Lietu
vos Draugystės draugijos 
veiklą, o taip pat pakalbėjau 
ir apie TSRS-Austrijos drau
giją, kurios pirmininko pava
duotoju esu daugelį metų. 
Žymėtina, kad Lietuvos 
draugija turi ryšius su part
neriais 75 užsienio’ šalyse. 
Mūsų respublikos delegacijos 
dažnai lankosi užsienyje, 
vyksta gyvas pasikeitimas- 
meno kolektyvais, mokslinin
kais, kurių daugelis atsilanko 
Lietuvoje.

Konferencijos užbaigoje iš
rinkta nauja Sąjungos tary
ba, į kurią nuo Tarybų Lietu
vos išrinkti - R. Petrauskas, 
F. Strumilas, M. Katilienė, 
J. Kulikovas ir J. Paleckis. 
Netrukus įvyko pirmasis 
naujosios tarybos plenumas, 
kuriame Sąjungos pirmininke 
vėl išrinkta N. V. Popova, o 
taip pat sudarytas tarybos 
prezidiumas.

Grįžome iš tos konferenci
jos gruodžio 5 d., o štai 
šiandien vėl važiuoju į Mask
vą. Šį kartą vykstu su mūsų 
rašytojų delegacija dalyvauti 
Salomėjos Nėries 70-mečio 
sukaktuvių vakare, kurį ruo
šia TSRS Rašytojų sąjunga.

Būkite sveiki, siunčiu Jums 
visiems nuoširdžias labas die
nas ir geriausius linkėjimus.

Justas Paleckis 
Vilnius,

Michigan City, Ind. - Polici
jai pavyko sugauti iš kalėjimo 
pabėgusį Riley Mosley, bet 
prieš pasidavimą, jis nužudė 
dvi moteris, kurias buvo paė
męs- kaip užstatą.

Penktadienis, Sausio'(January) 1, 1975

“GIMTOJO KRAŠTO” REDAKCIJA

Gerbiama “Laisvės” Redakcija!
Nuoširdžiai siunčiame Naujametinius sveikinimus ir linkė

jimus geros kloties darbe. Perduokite nuoširdžiausius 
linkėjimus tam geradariui, kuris mums užsakė “Šviesos” 
žurnalą.

GAUDIŠIAI
Vilnius

Didžiai Gerbiamas laikraščio “Laisvė”
Redakcijos Kolektyve,

Nuoširdžiai sveikinu visą Kolektyvą Naujųjų 1975 Metų 
proga, linkėdama geros sveikatos, kūrybinių jėgų.

Su pagarba,
K. ZAKAVIČIENĖ

Kaunas

Mieli draugai,
Karštai sveikiname “Laisvės” kolektyvą ir visus skaityto

jus su Naujaisiais metais, linkime toliau sėkmingai kovoti už 
taiką, pažangą, demokratiją, darbo žmonių reikalus.

Geros sveikatos, džiaugsmo ir laimės asmeniniame gyve
nime!

“Tiesos” kolektyvo vardu
A. LAURINCIUKAS

Vilnius, 1974

Didžiai Gerbiamas drg. Redaktoriau
Širdingai sveikiname Jus, visą “Laisvės” kolektyvą jos 

rėmėjus ir skaitytojus, linkime visiems laimingų ir sveikų - 
Naujų - 1975 metų.

Teatneša jie Laisvę Čilės, Uragvajaus ir kitų šalių 
imperializmo pavergtiems darbo žmonėms.

K. PETRULIS, J. PETRULIS, A. GUClONIETIS, 
P. KAUŠAKYS, PR. ŠOKAS 1974-XII-12

Daugiau sveikinimų iš Lietuvos
Nuoširdžiai sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, rėmėjus ir 

skaitytojus Naujųjų Metų proga. Linkiu geros sveikatos ir 
sėkmės.

V. ZENKEVIČIUS

Nuoširdžiai linkime visiems laisviečiams geriausios sėk
mės darbuose ir asmeninės laimės.

“Laisvės” Redakcijai,
Gerbiamasis Redaktoriau! “Laisvės” laikraštyje perskai

čiau pranešimą apie mano giminaitės - dėdienės Mary 
Kreivėnienės mirti ir jos paminėjimą. Idėjos draugai ir 
draugės gražiai pagerbė jos atminimą. Labai norėčiau Jūsų 
laikraščiui, visiems draugams, ypač K. Petrikienei, I. 
Mizarienei už tai nuoširdžiai padėkoti. Tegu šie keli vieši 
padėkos žodžiai, paskelbti Jūsų laikraštyje, pasieks mielo
sios M. Kreivėnienės draugus ir bičiulius.

ANTANINA KREIVĖNAITĖ-MARTINĖNIENĖ
Vilniaus Universiteto mokslinės 

bibliotekos darbuotoja 
Vilnius
1974.XH.23

Gerbiamieji!
Nuoširdžiausiai dėkoju už 

siuntinėjimą man “Laisvės”. 
Džiaugiuosi ją skaitydamas, 
kaip ir kiti Urugvajaus lietu
viai. Sveikinu Jus, jūsų ben
dradarbius, vajininkus, rė
mėjus ir visus laisviečius su 
Naujaisiais 1975 metais. Lin
kiu visiems laimės ir kuoge- 
riausios sėkmės.

Vladas Svilainis
Montevideo

•
Dan. . .dan. . .dan. . . 
skamba naujametinių varpų 
dūžiai.

Tegul jie Jums, ir visam 
“Laisvės” kolektyvui, atneša 
laimę, džiaugsmą ir nepalau
žiamą ryžtą dirbant visuome
ninį ir apšvietos darbą mūsų 
brolių išeivių tarpe.

Su geriausiais linkėjimais.
Jūsų -

Vilnius, L. VALBASYS 
1974.XII

Gerb. draugams
Ievai Mizarienei, A. Bimbai 

ir visiems “Laisvės”laikraščio 
darbuotojams ir skaityto
jams! Laimės ir džiaugsmo 
Naujuose 1975 metuose, stip
rios sveikatos, neišsekamos 
energijos Jūsų kilniame lietu
vybės palaikymo darbe!

JUOZAS SLĖNYS 
Buežerys

Gerbiama Redakcija!
Mano nuoširdžiausi sveiki

nimai ir geriausi linkėjimai 
visiems “Laisvės” darbuoto
jams, skaitytojams ir rėmė
jams.
Su pagarba -

VI. Karvelis
Vilnius

Draugui Antanui Bimbai ir 
visiems “Laisvės” bendradar
biams daug sveikatos, laimės 
ir sėkmės darbuose linkime!

M. ir E. MEŠKAUSKAI 
Vilnius
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N. Gaigalaitės “Jūratė ir Kastytis”

Šiuolaikinis velnias ir 
katalikų bažnyčia

Kai kuriose Vakarų Euro
pos kapitalistinėse šalyse, 
taip pat ir Jungtinėse Ameri
kos Valstijose pastaruoju me
tu vis daugiau kalbama apie 
velnią. Nepamiršta jo ir kata
likų bažnyčia. Šėtonas - slap
tingas priešas, sėjantis žmo
nėse paklydimus ir bėdas, - 
oficialiai pareiškė popiežius 
Povilas VI. - Jis didžiausias 
Žmonijos priešas. Ir visų pir
ma nenuilstantis gundytojas. 
Kas atsisako pripažinti velnio 
buvimą, pripažinti baisią rea
lybę, siaubingą ir paslaptin
gą, tas nutolsta nuo biblijos ir 
bažnyčios mokymo”.

< Grigaliaus universitete Ro
moje įvyko specialus katalikų 
dvasininkų seminaras, skir
tas velnio problemai nagrinė
ti. Kaip rašė Amerikos žur
nalas “Time”, šiame semina
re buvo svarstoma, kokiu 
pavidalu pasireiškia šiuolaiki
nis velnias. Mat, dauguma 
dvasininkų atsižada tradici
nio viduramžiško velniuko su 
ragais, uodega bei kanopomis 
ir propaguoja ortodoksinį se
ną aiškinimą, kad velniai - tai 
“po žmogaus sutvėrimo” die- 

.vo nemalonę užsitraukę an
gelai, nes jie, esą, pavydėję 
Adomui su Ieva kuriuos die
vas sutvėręs pagal savo pavi
dalą.

Velnias pasidarė ypač ma
dingas JAV. Jam skiriami 
straipsniai solidžioje spaudo
je. San Francisko mieste ofi
cialiai veikia “Pirmoji šėtono 
bažnyčia”. Apeigos velniui 
kuris laikomas galingesniu už 
dievą, labai primena vidu
ramžių fanatizmo pagimdytas 
iškraipytas religijos formas. 
Be šiuolaikinės technikos, 
pvz., magnetofonų, šėtono 
kulte figūruoja ir žvakės, 
žmonių bei gyvulių kaukolės. 
Velnio kultas reikalauja 
aukų: žmogaus orumo paže
minimo, prievartos. Šiurpios 
žmogžudystės San Francisko 
apylinkėse, kai kurių kores
pondentų nuomone, taip pat 
yra “velnio bažnyčios” šali
ninkų darbas. Viena tokių 
šėtono kulto aukų buvo dvi
dešimtmetis jaunuolis Pat
rick Michael Niuell iš New 
Jersey valstijos. Šio jaunuo
lio ritualinis nužudymas te
nykštėje spaudoje sukėlė ne
maža triukšmo. Prisiskaitęs 
“magiškų” knygų, įsisvajojęs 
apie busimuosius pomirtinius 
žygdarbius šėtono kariuome
nėje, nes, pagal velnio kulto 
mokymą, draugų nužudytas 
po mirties tampa 40-ies vel
nių armijos legionų vadu, 
Patrick įkalbėjo du savo ben
dramokslius jį nuskandinti. 
Tardymas parodė, kad Vaik- 
lendo miestelyje esama apie 
šimtas jaunuolių - velnio kul
to šalininkų. Dvylika jų dar
bavosi kaip profesionalės ra
ganiai ir raganos. Rituali
nėms ceremonijoms buvo 
naudojamos gyvulių kaukolės 
su uždegtomis viduje žvakė
mis, isteriškai šūkaujant už
keikimus, ant grindų buvo 
piešiami “ magišk i” trik am - 
piai su skrituliais. Ceremoni-

1 veiksmingumui pakelti da

lyvaujančiųjų rankos buvo 
apšlakstomos žiurkėno krau
ju.

Apie “velnio bažnyčios” po
puliarumą galimą spręsti iš 
to, kad JAV studentų mieste
liuose A. Lavėjaus išleista 
“Šėtoniškoji biblija” turi žy
miai didesnę paklausą, negu 
paprastoji biblija.

San Diego mieste (Kalifor
nija) įsteigtos specialios “an- 
tiokultinės” grupės duomeni
mis, JAV yra apie dešimt 
milijonų žmonių, vienokiu ar 
kitokiu būdu susijusių su 
įvairiomis formomis “okultiz
mo, pagal tradiciją siejamo 
su velniu ir burtininkavimu, 
vadinamomis juodosiomis mi- 
šiomis, orgijomis su kraujo 
praliejimu ir t. t.”

Prancūzijos sociologai ir 
pedagogai nustebinti tikėji
mo į įvairias antgamtines 
jėgas plitimu. Spaudos duo
menimis šioje Šalyje veikia 
apie 2,000 ©kultinių sektų. 
Kai kuriose jų garbinamas 
šėtonas.

Velnio garbintojų buvo, ži
noma ir viduramžiais. Iki šių 
dienų Turkijoje, Irane, Irake 
išlikę mažai tyrinėtos jėzidų 
sektos narių, kurie laikomi 
velnio garbintojais,nors jie 
patys tai neigia. XIX a. pa
baigoje, grįžę iš Tibeto, jė
zuitų misionieriai aiškino, 
kad velnias, norėdamas iš
juokti katalikų bažnyčios kul
tą, sukūrė lamaizmo apeigas, 
kuriose šalia iškilmingų mi
šių, lydimų muzikos, yra ir 
maldininkų kelionės į šventas 
vietas, šventųjų bei jų relik
vijų garbinimas ir t. t.

Kuo paaiškinimas toks su
sižavėjimas velniu? Vakarų 
teologai kaltina “religijos de- 
mitologizaciją”. Esą, libera
lieji protestantai išmetė iš 
religijos beveik visa, kas ant
gamtiška. O religija be ant
gamtiškumo - kaip žuvis be 
vandens. Velnio kultas esąs 
stichinis mėginimas grąžinti 
tikėjimui jo buvusį paslapin- 
gumą. Kiti tvirtina, kad “šė
toniškumas” - reakcija į akty
vią šiuolaikinių krikščioniš
kųjų “apaštalų” veiklą.

Tačiau nei vieni, nei kiti 
neužsimena apie kapitalisti
nio gyvenimo būdo ideologinį 
tuštumą, kuris ir yra tikroji 
viduramžiškų prietarų atgi
mimo priežastis.

Doc. K. Aksamitas

Roma. - Popiežius Povilaa 
VI savo specialiame pareiški
me sako, kad nors ir yra 
padaryta progreso link tautų 
vienybės ir taikos, bet “dar 
daug problemų tebėra neiš
spręstos”.

□ Žmogus per parą maistui 
ir troškuliui numalšinti su
vartoja 2-3 litrus vandens. 
Užtat daug daugiau jam išei
na higienos reikalams. Pa
vyzdžiui, Vienos gyvento
jas tam tikslui per parą su
vartoja 170 litrų vandens, 
Londono - 230, Stokholmo - 
250, Paryž > I, Mask
vos - net 3

Tarybiniai turistai 
ir “detente”

“Detentė”, kuri reiškia tau
tų bei valstybių su skirtingo
mis socialinėmis santvarko
mis politiką, yra šiandien 
svarbiausias klausimas san
tykiuose tarp Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos.

Praeitą rudenį Jungtinėse 
Valstijose lankėsi daug turis
tinių grupių (San Franciske 
buvo net vienuolika), kurios 
susidėjo iš įvairių Tarybinių 
respublikų žmonių (jų tarpe 
ir geras kiekis lietuvių).

Turistų tarpe buvo įvairių 
profesijų vyrai ir moterys - 
kolūkių darbuotojai, fabrikų 
technikai, mokslininkai, gy
dytojai ir įvairių kitų profesi
jų darbuotojai.

Labai svarbu, kad būtų 
galima iš anksto sužinoti, 
kada jos atvyksta, iš kokių 
profesijų grupė susideda, ir 
kaip ilgai jie svečiuosis. Tuo
met būtų galima suruošti pla
tų susitikimą su tų pačių 
profesijų vietos žmonėmis.

Čia paduosiu gerą pavyzdį 
išvykių San Franciške. At
vykusi grupė iš 19 turistų 
buvo paskirstyta sekamai: 
Laikraštininkai susitiko su 
stambaus vietos laikraščio 
“San Francisco Examiner” 
reporteriais. Tą interviu tas 
laikraštis plačiai aprašė. Tai 
buvo svarbi informacija apie 
Tarybų Sąjungą. Keturi gy
dytojai (jų tarpe ir Dr. Ja- 
šinskas) aplankė Californijos 
Universiteto generalinę ligo
ninę. Tie, kurie buvo tūlų

Tarptautinėmis temomis

Ir fiordai neapsaugo 
Norvegų naftos

Norvegijos vyriausybė ne
seniai atmetė pakvietimą sto
ti į vadinamąją “naftos gru
pę”, kurią dabar sudaro vie
nuolika valstybių: JAV, Ja
ponija, Kanada ir Europos 
“Bendrosios rinkos” šalys, iš
skyrus Prancūziją. JAV pa
siūlymu sukurta ši industri
nių valstybių grupuotė užsi
brėžė tikslą bendromis jėgo
mis “atremti naftą ekspor
tuojančių šalių puolimą”, tik
riau sakant priversti besivys
tančias valstybes, pirmiausia 
Arabų Rytus, pusvelčiui ati
duoti užsienio monopolijoms 
jų gelmėse esantį “juodąjį 
auksą”.

Kodėl mūsų kaimynams iš 
Skandinavijos pusiasalio bu
vo nepakeliui su imperialis
tais? Pastaraisiais metais 
Norvegijos pakrantėse rasti 
milžiniški - milijardais tonų 
bei kubinių metrų skaičiuoja
mi naftos ir gamtinių dujų 
telkiniai. Nuo ateinančių me
tų fiordų šalis žada tapti nebe 
naftos pirkėja, o eksportuo
toja. Norvegijai pranašauja
mas naftingiausios Europos 
valstybės, netgi “šiaurės Ku
veito” vardas.

Žvalgydama savo gelmes ir 
ruošdama naftos bei dujų 
telkinius eksploatavimui, 
Norvegija, žinoma, neapsiėjo 
be tarptautinių monopolijų. 
Tokiems milžiniškiems dar
bams ji neturėjo nei lėšų, nei 
specialistų. Juo labiau, kad 
pradinės naftos verslovių 
prie Šiaurės jūros eksploata
vimo išlaidos, pasak Vakarų 
spaudos, yra trisdešimt kar
tų didesnės, negu, pavyz
džiui, Saudo Arabijoje. Todėl 
jau nebe pirmi metai į Skan
dinavijos uolas tvirtai įleido 
šaknis daugianacionaliniai, 
pirmiausia JAV kapitalui pa
valdūs naftos koncernai mil
žinai - “Philips Petroleum 
Company”, “Eso”, “Shell”, 
“Amaco”. Garsieji pakrantės 
fiordai, daugelį amžių saugo
ję Norvegiją nuo kitataučių 
piratų, pasirodė esą bejėgiai 
prieš naftos magnatus.

Norvegijos vyriausybei pa
vyko išsiderėti šiek tiek tru
pinių nuo užsienio monopolijų 
stalo. Čia jai labai pasitarna
vo naftą eksportuojančių Ša
lių, jų tarpe ir Arabų Rytų, 
besiplečianti kova prieš mo

LAISVE

ligų specialistai, pasiliko pus
dienį tuose skyriuose, kad 
galėtų geriau susipažinti su 
gydymo metodą. Paskui kai 
kurie gydytojai susitiko 
bendram pasikalbėjimui.

Dar kiti, kurie domėjosi 
žemės ūkiu, buvo nuvežti į 
Davis, Californiją, kur randa
si Žemės Ūkio (Agricultural) 
Institutas. Jie ten praleido 
dieną. Pasikalbėjimuose ir 
viena ir kita pusė daug ko 
patyrė.

Dar kita grupė buvo nuvež
ta į kitas vietas, kuriomis jie 
įdomavo.

Vieną vakarą American- 
Russian Instituto jaunuoliai 
sukvietė pasikalbėjimą su vi
sa grupe turistų svetainėje. 
Jie turėjo gyvas diskusijas 
abiem pusėm domimais klau
simais.

Taip turėtų būti suruošti 
turai, kad ir trumpam laikui 
apsistojusiem. Paparastai, 
American Express ar kitos 
kompanijos, kurios rūpinasi 
prastatymu turistų, vieną 
dieną vežioja parodyti gamti
ne apylinkę, o kitą laiką jie 
būna liuosi. Sužinojus tą, ga
lima suruošti ką nors naudin
go kaip turistams, taip mūsų 
žmonėms.

Reikėtų prie to ruoštis, nes 
aišku, kad 1975 m. taip pat 
atvyks daug turistų. Duoki
me jiems visapusiai naudingą 
turą ir pasinaudokime patys 
jų pasakojimais. Tas reiškia 
“detente”!

Ksavera

nopolijų sauvalę. Kaip prane
ša Vakarų spauda, naftos 
koncesijų susitarimai numa
to, kad užsienio monopolijos 
atiduos Norvegijos iždui pusę 
savo busimųjų pelnų, laikys 
ją savo dalininke ir patieks 
gamtos lobių savininkei de
šimtąją dalį iš jos gelmių 
išpumpuotos naftos.

Suprantama, ir tokiomis 
sąlygomis pačioje Europoje 
esančio “šiaurės Kuveito” 
verslovės žada naftos mono
polijoms pasakiškus turtus. 
Neveltui į norvegų pakrantės 
gabalų aukcioną buvo atsku
bėję 47 tarptautinės monopo
lijos, jungiančios 175 kompa
nijas. Tačiau viršpelnių var
dan monopolijų advokatai 
Vakarų spaudoje be paliovos 
klykia apie Norvegijos vy
riausybės “nesukalbamumą”, 
grąsina, kad naftos žvalgyba 
“gali užsitęsti 225 metus” ir t. 
t. Naftos magnatus taip pat 
siutina Norvegijos vyriausy
bės siekimas neskubant, pa
laipsniui pradėti naftos ir 
gamtinių dujų gavybą, kad 
nebūtų sužlugdytos kitos ša
lies ekonomikos šakos ir kuo 
mažiau nukentėtų šiaurietiš
kai graži Skandinavijos gam
ta.

Ne, negalėjo Norvegija sto
ti į imperialistų sukurtą “naf
tos grupę”. Tuo ji būtų padė
jusi didžiosioms Vakarų mo
nopolijoms ne tik skriausti 
besivystančias šalis, bet ir 
grobikiškai pasiglemžti pa
čios Norvegijos gamtos tur
tus. A. Petkus

Be vienkiemių - dešimt ūkių
Vilkaviškio rajono Ketur

valakių kolūkyje atšvęstos 
paskutinės įkurtuvės. Visi šio 
kolūkio nariai jau persikėlė iš 
vienkiemių į gyvenvietes. 
Tokia pat šventė įVyko ir 
Rausvės kolūkyje.

□ Algų mokėjimo dieną į 
Italijoje esančio Busto Arsici- 
jo miesto gamyklos kontorą 
įsiveržė keturi banditai. Seife 
pasirodė esą tik 17,000 lirų 
(apie $20.). Sumišusi sekre
torė prisipažino, kad užmiršo 
nuvažiuoti į banką. “Už baus
mę” banditai išsinešė jos r a
šomąją mašinėlę. 

Is kultūrinio 
gyvenimo

• Kaunas. Muzikinio teatro 
scenoje gastroles pradėjo 
svečiai iš Čekoslovakijos 
Brno valstybinio teatro bale
to trupė. Jai vadovauja 
CSSR nusipelnęs artistas I. 
Nemečekas. Kauniečiai pa
matys baletą “Otelas”.
• Šiauliai. Pradėjo darbą 

liaudies universiteto foto- 
kino televizijos meno ir isto
rijos fakultetas. Užsiėmimus 
lanko miesto bei kaimyninių 
rajonų fotografijos ir kino 
mėgėjai.
• Dvi dienas Kremliaus Su

važiavimų rūmuose koncertą- 
vo sąjunginių ir tarptautinių 
festivalių bei konkursų lau
reatas Kauno liaudies šokių 
ansamblis “Rasa”.

Maskviečiai ir sostinės sve
čiai šiltai sutiko kauniečių 
šokėjų pasirodymus.
• VPSCT ir TSRS Kultūros 

ministerija, susumavusios šių 
metų kaimo kultūrinio šefavi- 
mo rezultatus, Valstybiniam 
nusipelniusiamdainų ir šo
kių liaudies ansambliui “Lie
tuva” paskyrė pereinamąją 
Raudonąją vėliavą ir piniginę 
premiją. Apdovanoti taip pat 
Kauno muzikinis ir Klaipėdos 
dramos teatrai, Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus ir 
Dailininkų sąjunga.
• Daugiau kaip šimtas tapy

bos drobių eksponuojama 
liaudies menininkės M. Bičiū- 
ninės kūrybos parodoje, kuri 
surengta Vilniuje, Dailės pa
rodų rūmuose.

M. Bičiūnienės paveikslai 
ne kartą buvo eksponuoti 
Vilniuje, Kaune, kituose Lie
tuvos miestuose, keliavo po 
Estiją. Už darbus, sukurtus 
šių metų respublikinei paro
dai “Šlovė darbui”, jai buvo 
paskirta pirmoji premija.
• Kauno Profsąjungų kultū

ros rūmų didžiojoje salėje 
klausytojai šiltai sutiko poetą 
Paulių Širvį. Poeto eilėraš
čius skaitė Akademinio dra
mos teatro aktorius Arnas 
Rosenas.
• Trečią kartą Lietuvoje bu

vo surengtas tradicinis “Mu
zikos ruduo”. Šiemet ši šven
tė buvo skirta kompozito
riaus J. Gruodžio 90-osioms 
gimimo metinėms.
• Akmenė. Rajono išvadavi

mo iš fašistinių grobikų 30- 
mečio proga Naujojoje Ak
menėje surengtas kino filmų 
festivalis. Jo programoje - 
dešimt meninių ir dokumen
tinių juostų, susijusių su Di
džiuoju Tėvynės karu, tary
binių žmonių kova už laisvę.
• TSRS liaudies dailininko 

profesoriaus V. Jurkūno gra
fikos darbų paroda atidaryta 
Lietuvos TSR Ateizmo mu
ziejuje. Joje eksponuojama 
apie 40 darbų antiklerikaline 
tematika. Tai K. Donelaičio, 
D. Poškos, Lazdynų Pelėdos, 
Žemaitės, P. Cvirkos^ T. Til
vyčio kūrinių iliustracijos, 
grafikos lakštai, skirti Vati
kano politikos kritikai.

Parodoje taip pat ekspo
nuojamos dailininko grafikos 
darbų reprodukcijos užsienio 
žurnaluose, pateikiama infor
macinė medžiaga apie V. Jur
kūno kūrybinį kelią.
• Kauniečiai susipažino su 

nauju meno saviveiklos ko
lektyvu - Kauno geležinkeli
ninkų choru. Choristai, vadi- 
vaujami R. Kazlausko, kon
certavo Kultūros ir poilsio 
parke.
• Iš gastrolių po Lotynų 

Amerikos šalis sugrįžo Kau
no Valstybinio lėlių teatro 
aktoriai. Į kauniečių spektak
lius, kurie buvo parodyti 
Kosta Rikoje, Bolivijoje, Ek
vadore, Venezueloje, Pana
moje ir Kuboje, apsilankė 
daugiau kaip 30 tūkstančių 
žiūrovų.
• Į Vengrijos Liaudies Res

publikoje gastraliavo tarp
tautinio konkurso laureatas, 
p įvyzdinis vyrų choras “Var- 
•[ as”. Jis koncertavo VLR 
-ostinėje Budapešte ir De- 
brocee.

Į Šiandien mūsa JAV ekonomika

VICTIM OF HIT AND RUN DRIVER!

Iš "Labor”

Augustiną Gricių prisimenant
Gruodžio 25 d. sukako 75 

metai, kai gimė rašytojas 
Augustinas Gricius (1899- 
1972), kurio, deja, jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Ši pavardė lie
tuvių kultūros istorijoje il
gam pasiliks ryški ir įsiminti
na.

Daugelis vyresniosios kar
tos inteligentų gyvai prisime
na A. Gricių iš prieškarinių 
Kauno laikų, kai jis darbavosi 
tuometinės žurnalistikos sri
tyje (1939-1940 m. A. Gricius 
buvo Lietuvos Žurnalistų Są
jungos pirmininkas). Platesni 
skaitytojų sluoksniai žavėjosi 
šio žmogaus kūriniais, kar
tais net nežinodami tikrosios 
jo pavardės. Savo feljetonus, 
humoreskas ir satyrinius ap
sakymus A. Gricius pasiraši
nėjo Algio, o vėliau Pivošos 
slapyvarde. Tada jų išėjo net 
keturios knygos: “Ciučibe- 
ris”, “Pamokslai idėjos bro
liams”, “Vyrai, nesijuokit”, 
“Žvilgsnis į gyvenimą”. Teat
ro žmonės pažinojo A. Gricių 
nuo Vilkalokio laikų. Šioje 
trupėje jis įgijo pirmuosius 
sceninio darbo įgūdžius, susi
žavėjo dramine kūryba ir 
ypač komediografijos bei gro
tesko menu. 1932 m. A. Gri
cius iškopė ir į didžiąją Kauno 
sceną su komedija “Palanga”.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais likimas suvedė A. Gricių 
į bendras gretas su tais lietu
vių inteligentais, kurie, pasi
traukę į Tarybų Sąjungos 
gilumą, telkėsi bendrai kovai 
prieš fašizmą ir nelengvomis 
sąlygomis tęsė kultūrinį dar-' 
bą. A. Sniečkaus, J. Palec
kio, M. Gedvilo ir kitų atsa
kingų respublikos darbuotojų 
rūpesčiu rašytojas su šeima 
buvo iškviestas į šalies cent
rą, paskirtas į LTSR Meno 
ansamblius, kuriuose būrėsi 
evakuacijoje atsidūrusios lie
tuvių meninės pajėgos. Čia 
A. Gricius kartu su K. Ky
mantaite parengė muzikinį 
deklamacinį montažą “Iš rytų 
šalelės saulelė tekėjo”, gra
žiai suskambėjusį viename iš 
Maskvos teatrų.

Pirmaisiais pokario metais 
rašytojas dirbo Meno reikalų 
valdyboje, kuri tuo metu atli
ko dabartinės Kultūros mi
nisterijos funkcijas. Kartu su 
kitais savo bendradarbiais jis 
daug prisidėjo prie respubli
kos teatrų atkūrimo, jų mate
rialinės bazės tvarkymo, nau
jo repertuaro formavimo. Vė
liau A. Gricius neretai prisi
mindavo, kiek daug tada tu
rėta rūpesčių, pavyzdžiui, su 
Šiaulių teatru, kuris per karą 
buvo visai sunaikintas (Šiau
liai, kaip ir netoli jų esantis 
gimtasis Šiupylių kaimas ra
šytojui pasiliko artimi iki gy
venimo pabaigos). Scenos 
meno reikalais rašytojas rū
pinosi ir vėliau, dirbdamas 
Vilniaus ir Kauno teatrų lite
ratūrinės dalies vedėju. Tuo 
laiku rampos šviesą Kaune 
išvydo A. Griciaus pjesė 
“Skeveldros”, kurioje atsi
spindėjo pirmųjų pokario me
tų socialinės permainos.

Aktyviai Ą. Gricius įsitrau
kė į rašytojų organizacinę 
veiklą. 1945-1946 m. jis buvo 
Lietuvos TSR Rašytojų Są
jungos valdybos sekretorius, 
vėliau literatūrinis konsul
tantas, • dramaturgų sekcijos 
pirmininkas. Jo daug nuveik
ta, telkiant kūrybiniam dar
bui vyresniosios kartos lite
ratūrines pajėgas, skatinant 
ir ugdant jaunuosius, konsoli
duojant įvairios idėjinės bei
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meninės orientacijos rašyto
jus bendram nacionalinės 
kultūros stiprinimui socialis
tinės santvarkos sąlygomis. 
Geru, nuoširdžiu savo pagal
bininku A. Gricių laikė P. 
Cvirka, J. Šimkus, J. Banai
tis, A. Venclova ir kiti tarybi
nės lietuvių literatūros bei 
meno kūrėjai, organizatoriai.

Per savo gyvenimą A. Gri
cius parašė geroką krūvą 
įvairiaus žanro kūrinių. Jo 
literatūriniame palikime, ku
ris dabar surinktas ir išleis
tas keliais tomais, vyrauja 
dramaturgija. Šioje srityje 
rašytojas dirbo nuo pat pir
mųjų savo kūrybos žingsnių, 
tačiau produktyviausiai pasi
reiškė pokario laikotarpiu. Jo 
pjesės “Liepto galas”, “Išva
karės”, “Karšta vasara”, sa
vo metu suskambėjo respub
likos teatruose kaip reikš
mingi besiformuojančios ta
rybinės lietuvių dramaturgi
jos kūriniai. Vėliau su pasise
kimu buvo vaidinamos satyri
nės jo komedijos: “Sėja ir 
piūtis”, “Buvo buvo - kaip 
nebuvo”. Dar prieš karą A. 
Gricius pradėjo domėtis visai 
nauju kino dramaturgijos 
žanru :1927 m. buvo parašęs 
scenarijų “X 1860”). 1958 m. 
jis sukūrė kino komedijos 
scenarijų “Kalakutą^”,, pagal 
kurį buvo pastatytas filmas.

Augustinas Gricius
Būdamas puikus dialogo 

meistras ir pasakotojas, A. 
Gricius patraukliai rašė apsa
kymus, apysakas, apybrai
žas, beletristinius vaizdelius. 
Daugelis šių žanrų kūrinių 
yra gimę kartu su anksčiau 
minėtais rašytojo feljetonais 
bei humoreskomis. Juose iš
kyla vaizdingos senojo Lietu
vos kaimo miestelių scenos su 
charakteringais anuometinių 
ūkininkų, jų samdinių, klebo
nų, “amerikonų”, nuovadų 
viršininkų paveikslais, sod
riais buities ir papročių regi
niais, socialiniais konfliktais. 
Iš ankstyvųjų rašytojo kuri
nių ypač paminėtina apysa- ' 
kaitė “Kada jie pamato žmo
gų”, apsakymai “Tėvų tėvai”, 
“Žmonės”, “Raitelių vištiena” 
ir kiti. Iš vėlesnių novelių 
ypač pasisekęs “Įvykis vago
ne”, kur pavaizduotas Didžio
jo tėvynės karo buities epizo
das.

Kilęs iš sodžiaus, išėjęs į 
žmones nelengvais sava- 
moklsio keliais, A. Gricius 
savo kūryba visada buvo liau
diškas, ji kupina gėrio tiesos, 
paprastumo ir nuoširdumo. 
Savo jautrų žmogiškumą, 
meilę gimtajam kraštui rašy
tojas paliko kūrinių pusla
piuose. Šį nemirtingą dvasios 
lobį jis užrašė kaip palikimo 
dovaną visai lietuvių litera
tūrai.

J. Lankutis
Literatūros kritikas
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VAIKŲ ATEIČIAITr
Penktadienis, Sausio (January) 1, 1975

Prisimus seną draugą 
Antaną Vadapalą

B. SIMONAVlClUS

LAISVE

Čia jų gimtinė, čia jų vaikystės takai. Vasarą, eidami iš darželio 
pasivaikščioti, Šilutės rajono Juknaičių tarybinio ūkio žemdirbių vaikai 
mato saulėje raibuliuojančio fontano purslus, gėlynų saleles žaluma 
vilnijančiose vejose, kasmet vis labiau sulapojusius. Žiemą jie dažnai 
kartu su tėveliais ateina į šiuos plačialangius kultūros rūmus - į koncertus,

į ūkio šventes.
Nuo pat mažens juos supa šis darbščių tėvų rankomis sukurtas grožis, 

nuo pat mažens vaikai mokomi gerbti suaugusių triūsą, mylėti gamtą, 
tausoti ir kurti gražią aplinką. Tegu auga laimingi savo tėvų žemėje, tegu 
puošia kartu su jais savo gimtąjį kraštą! K. Liutauro nuotr.

Kauno šiokiadieniai
Kazoku, respublikinės premi-Draugystės adresais

Didelę siuntą naujų staklių 
išsiuntė užsakovams Kauno 
“Neries” gamykla. Jų kelio
nės maršrutas - Sverdlovskas 
(Rusijos Federacija), Kurgan 
Tiubė (Tadžikija), Užgorodas 
(Ukraina).

Daugiau kaip 400 adresų 
įrašyta gamyklos užsakovų 
knygoje. Tai savotiškas atsi
lyginimas už tai, kad, kuriant 
kauniškę įmonę, dalyvavo vi
sos tarybinės respublikos.

Kasmet čia padaroma tiek 
staklių, kurių praktiškai už
tenka dešimčiai naujų moder
nių pramonės įmonių aprū
pinti. Kauno metalistai, Ode
sos, Maskvos, Vitebsko spe
cialistų padedami, pavyz
džiui, išmoko gaminti maši
nas, kurios dirba net tiksliau 
už garsiausias šveicariškas 
stakles.

Eksperimentas 
Nemuno terasoje

Požeminio vandens atsargų 
papildymo modelis, kurį su
kūrė Lietuvos Geologijos in
stituto mokslininkai, sėkmin
gai išlaikė egzaminą prakti
koje. Kaune, Eigulių vanden
vietėje, pradėjo veikti pirma
sis Tarybų šalyje požeminių 
vandens "gyslų” dirbtinės 
mitybos kompleksas.

Aprūpinti miestą vandeniu 
dabar padės pati Neris, kuri 
iki šiol gana šykščiai maitino 
gėrimui tinkamus kaimynys
tėje esančius vandens šalti
nius. Galingais įrengimais 
upės vanduo siurbiamas į 
netoliese iškastus didžiulius 
baseinus, iš kurių jis skver
biasi gilyn, kol pasiekia pože
mines gėlo vandens versmes. 
Papildęs jas, apsivalęs nuo 
priemaišų ir atvėsęs natūra
liame žemės "šaldytuve”, 
vanduo pateks į artezinius 
gręžinius ir kelius į vanden
tiekio trasas.

Statyti panašius komplek
sus šalia miestų, kur arti 
nėra didesnių vandens atsar
gų, numatyta ir ateityje. Tai 
atseina kelis kartus pigiau, 
negu įrengti nutolusias van
denvietes.

Darbininkai ir dailė
Porai savaičių Spalio 50- 

' mečio dirbtinio pluošto ga
myklos fojė tapo savotišku 
muziejumi. Naujausi Kauno 
skulptorių - tėvo ir sūnaus 
Antinių, L. Striogos, V. Mo- 
zūraitės-Klemkienės ir kitų 
darbai iš kūrybinių dirbtuvių 
atkeliavo pas darbininkus. 
Jie ir buvo pirmieji meninin
kų kūrybos vertintojai.

Paroda gamykloje susilau
kė didelio darbininkų susi
domėjimo. Atsiliepimų kny
goje - ne tik šilti pagyrimo 
žodžiai, bet ir kritinės pasta
bos.

,, Estetiniu darbininkų lavi- 
irimu rūpinasi ir kitų miesto 

Ė įmonių administracijos, prof- 
) sąjungos. Dailininkų kūrybos 
į parodas 1974 metais surengė 
‘ "Kauno audinių” fabrikas, 
; "Inkaro” kombinatas, J. 
£ Greifenbergerio gamykla. 
> Keliose įmonėse įvyko darbi- 
į ninku susitikimai su grafikais 
T A. Carna ir A. Pakeliūnu, 

tapytojais M. Mildažyte, L. 

jos laureatu skulptoriumi R. 
Antiniu. Tokie renginiai tur
tina darbininkus dvasiškai, 
žadina jų poreikį meno verty
bėms.

Beje, įmonių administraci
jos neužmiršta ir darbininkų 
vaikų, nors estetiniam moks
leivių auklėjimui daug dėme
sio skiria pačios mokyklos, 
pionierių, profsąjungos kul
tūros rūmai. Radijo gamykla, 
pavyzdžiui, savo lėšomis įs
teigė vaizduojamojo meno 
studiją, kurioje darbininkų 
vaikai mokosi dailės pagrin
dų. .....
Apie “Normandijos-Nemuno” 

pulką
Nuolatinė Istorijos muzie

jaus ekspozicija, skirta pran
cūzų aviacijos pulkui “Nor-

įamžintas profesoriaus 
V. Ruokio vardas

LTSR Mokslų Akademijos 
nario-korespondento, Lietu
vos TSR nusipelniusio moks
lo veikėjo, profesoriaus Vik
toro Ruokio vardui įamžinti 
1974 m. spalio 26 d., dirvože- 
žemio katedros geologijos ka
binetas buvo pavadintas pro
fesoriaus vardu, ir nuo šiol jis 
bus - “Profesoriaus V. Ruokio 
geologijos kabinetas”.

Respublikos vyriausybės 
nutarimu Dotnuvos-Akade- 
mijoje, kur 1924 : m. buvo 
įkurta mūsų aukštoji mokyk
la, viena gatvė pavadinta 
profesoriaus V. Ruokio var
du, jau paruoštas projektas 
profesūriaus kapo paminkli
niam ansambliui, o apie jo 
gyvenimą ir veiklą bus išleis
ta didelė knyga.

Iškilmių metu, dalyvaujant 
TSRS ir Lietuvos TSR vy
riausybių atstovams, minis
terijų ir suinteresuotų žinybų 
atstovams, Kino televizijos, 
radio ir spaudos žurnali
stams, gausiam būriui stu
dentų, apie profesoriaus V. 
Ruokio mokslinę, pedagoginę 
ir visuomeninę veiklą, žodį 
tarė akademijos prorektorius 
mokslo reikalams, dabartinis 
dirvožemio katedros vedėjas, 
docentas V. Danilevičius. Jis 
sakė, kad V. Ruokis neįsi
vaizdavo savo gyvenimo be 
akademijos, be dirvožemio 
katedros, vienintelis visų jo 
laimėjimų laidas bjuvo - 
kruopštus, kūrybines dar
bas, begalinė meilė pasirink
tai profesijai, noras prisidėti I 

mandija-Nemunas”, pasipildė 
naujais eksponatais. Brangių 
kovinių relikvijų, pasakojan
čių apie krauju sutvirtintą 
tarybinių ir prancūzų lakūnų 
draugystę, kovas prieš vokie
čius fašistus Lietuvoje, at
siuntė iš Prancūzijos šio pul
ko veteranai.

Muziejaus ekspozicijoje iš 
TSRS Gynybos ministerijos 
gauta archivinė medžiaga,, 
pačių lakūnų trumpomis poil
sio minutėmis darytos nuo
traukos, alytiškių prisimini
mai apie narsius “Normandi
jos-Nemuno” pulko sūnus. 
Kuriant ekspoziciją, padėjo 
buvęs šio pulko vadas Lui 
Delfino, kiti Prancūzijoje gy
venantys pulko veteranai, 
mūšiuose už Lietuvos žemę 
kritusio leitenanto Žano Man- 
so žmona Ana.

R. Šėsna

prie Tarybų Lietuvos sukles
tėjimo.

Akademijos rektorius do
centas Z. Urbonas nudengė 
uždangalą nuo kabineto pa
vadinimo užrašo ir visus pa
kvietė jį aplankyti. Kabine
tas skirtas studentams moky
tis geologijos pagrindų.

Ant sienos - didžiulis daili
ninko P. Tarabildos tapytas 
profesoriaus V. Ruokio por
tretas. Pasieniais - dailūs 
stendai, kuriuose eksponuo
jami mineralų ir uolienų pa
vyzdžiai. Jie išdėlioti pagal 
sistemą ir padeda studen
tams geriau įsisavinti žinias.

Lankytojų akį patraukia pi
ritų (mineralų) auksinis bliz 
gesys, puošnūs agatai 
(sluoksniuoti mineralai), 
chalcedonai ^(kriptokristali- 
nės kvarco atmainos minera
lai), malachitai (ryškios spal
vos mineralai), lietuviško 
gintaro pavyzdžiai. Čia pat 
stiklainis su lietuviška nafta. 
Išstatytos ir Lietuvos iškase
nos, vadinamos agrorūdomis, 
kurios gali būti panaudotos 
dirvožemių derlingumui pa
didinti.

Daugumą šių apie tris tūks
tančius pavyzdžių surinko, 
aprašė ir suklasifikavo profe
sorius V. Ruokis.

Lankytojai varto juos ran
kose ir negali atsistebėti su 
kokiu kruopštumu ir kolek
cionieriaus pastabumu, aistra 
jie buvo surinkti. Iš profeso
riaus rinkinių, prie akademi-

Technikos baruose Lietuvoje
Kaimo statyboms

Kaunas. Kolūkių gyvenvie
tėse netrukus bus statomi 
mediniai namai iš skydinių 
surenkamųjų konstrukcijų.

Statybos ir architektūros 
instituto polimerinių dangų 
laboratorijos specialistai pa
ruošė plokštes, tris kartus 
atsparesnes išsisluoksniavi- 
mui ir skilimui. Jų gamyboje 
pasiūlyta naudoti naują che
minį kompleksinį rišiklį.

Nauji grąžtai
Vilnius. Sostinės grąžtų ga

mykla pradėjo gaminti naują 
produkciją - kietmetalio grąž
tus, kurių skersmuo - nuo 
pusės iki dviejų milimetrų. 
Šie grąžtai, daugiausia nau
dojami apdirbti daugia
sluoksnėms spausdintoms ra
dijo schemoms, yra keliasde
šimt kartų patvaresni ir na
šesni už iki šiol naudotus. 
Įmonės kolektyvas įsiparei
gojo jau šiemet naujiems 
įrankiams gauti kokybės 
ženklą.

Išbandytos naujos mašinos
Kaunas. Trikotažo fabrike 

“Silva” išbandytos Tūlos tiks
liųjų mašinų gamykloje paga
mintos bandomosios mezgi
mo mašinos. Jos dvigubai 
našesnės už ankstyvesnes. 
Pritaikyta ir keletas techni
nių naujovių, kurias anksčiau 
pasiūlė “Silvos” specialistai.

Naujomis mašinomis bus 
gaminama daugiau ir geres
nės produkcijos.

Su kokybės ženklu
Plungė. Nelengva buvo ga

mybos pradžia Plungės dirb
tinių odų gamykloje. Tokio 
darbo specialistų Lietuvoje 
anksčiau neturėjome.

Ir štai pirmoji graži pergalė 
— Plungės odininkai masiš- 

riumas po atviru dangumi 
tapo egzotišku, studentų pa
mėgtu kampeliu. Likusius 
profesoriaus surinktus uolie
nų ir riedulių pavyzdžius nu
matome eksponuoti naujai 
statomuose mokymo rūmuo
se, į kuriuos išsikels ir dirvo
žemio katedra.

Vardinio kabineto atidary
mo proga, profesoriaus veik
lai priminti paruošėm tris 
didelius nuotraukų stendus.

Pirmajame jų - patsai pro
fesorius, berašantis prie savo 
darbo stalo, ir jo išleistų 
knygų tituliniai puslapiai, ki
tuose - profesorius su dėsty
tojais ir studentais ekspedici
jose.

Greitai sukaks treji metai, 
kai nebematome didžiai gar
bingo ir visų mylimo profeso
riaus V. Ruokio, apsupto 
linksmų studentų, nebegirdi- 
me jo labai įdomių paskaitų ir 
kalbų. Nebe. . .

Praeisime jo vardo gatve, 
dirbsime ir mokysimės jo 
vardo kabinete, bėgsime jo 
vardo krosą, skaitysime jo ir 
apie jį knygas ir vis girdėsi
me atsiminimus apie jį.

Profesoriaus Viktoro Ruo
kio vardas amžinai pasiliks 
gyvas jį pažinojusių širdyse.

Alg. Motuzas
LŽUAkademijos dėstytojas, 

profesbriaus moi »nj 

kai ėmė gaminti galanterinę 
odą "Baltija” su kokybės 
ženklu, o šis ženklas liudija, 
kad gaminys - pasaulinių 
standartų lygio. Kokybės 
ženklu pažymėtos odos šie
met bus realizuota 100 tūkst. 
kv.metrų, o kitąmet - nema
žiau dviejų milijonų kvadrati
nių metrų.

Didžiausia Vilniaus 
vandenvietė

Vilnius. Ji pradėta įrengti 
Viriuose, netoli Antavilių. 
Per parą iš požeminių sau
gyklų į respublikos sostinę 
bus tiekiama apie 60 tūkstan
čių kubinių metrų vandens - 
trečdalis to, ką šiuo metu 
duoda visos Vilniaus vanden
vietės.

Keleivių patogumui
Vilnius. Taksi parkas kas

dien gauna apie tūkstantį, o 
per šventes iki 2,5000 užsa
kymų telefonu. Todėl iš karto 
pataikyti surinkti tą dispeče
rinės telefono numerį (iš pen
kių esančių), kuris neužim
tas, ne taip lengva. Netrukus 
prisiskambinti bus papras
čiau. Įrengiama nauja dispe
čerinė turės tik vieną telefo
no numerį, tačiau specialus 
įtaisas automatiškai įjungs iš 
penkių kanalų tą, kuris bus 
laisvas.
| rikiuotę stojo naujas cechas

Kaunas. “Inkaro” gumos 
dirbinių kombinate į rikiuotę 
stojo naujas formuotos spor
tinės avalynės cechas. Avaly
nė gaminama nauju būdu - 
atliejama slegiant. Tokia ava
lynė yra lengvesnė, patoges
nė ir tvirtesnė už gamintą iki 
šiol.

Šiemet kombinate bus' pa
gaminta .11,5 milijono porų 
sportinės avalynės.

Patvirtintas viršuliškių 
projektas

Vilnius. Patvirtintas Vil
niaus Viršuliškių gyvenamojo 
rajono detalaus plano projek
tas. Jo autoriai - Miestų 
statybos projektavimo insti
tuto architektai B. Kaspera
vičienė ir J. Zinkevičius. Ra
jone bus statomi aštuonių 
tipų gyvenamieji namai.

Pramoninio ryšio aparatai
Kaunas. Miesto pramoninio 

ryšio priemonių gamykla 
šiais metais pradėjo gaminti 
įmonių valdymo personalui 
administracinius telefono 
koncentratorius. Jais galima 
vienu metu užmegzti ryšį ir 
kalbėtis su keliais abonen
tais. Per metus numatoma 
pagaminti apie tris šimtus 
aparatų.

Staklės keliauja į 
draugiškas šalis

Vilnius. Staklių gamykla 
"Komunaras” į Vokietijos 
Demokratinę Respubliką iš
siuntė trylika staklių. VDR 
gamybininkai iš viso gaus 
penkiasdešimt stalinių gręži
mo ir universalinių frezavimo 
.staklių.

“Komunaro” produkcija ke
liauja beveik į visas broliškas 
respublikas, stakles gauna 
taip pat 45 užsienio šalys.

Skaitau “Laisvės” 36-ame 
numeryje (1974 m.) žinią, 
kad mano senas draugas An
tanas Vadapalas, sulaukęs 85 
metų amžiaus, gyvenantis 
Vilniuje, Tarybų Lietuvoje, 
pasimirė rugpiūčio 27 d.

Antanas Vadapalas buvo 
vienas iš mano artimiausių 
draugų. Prieš pirmutinį pa
saulinį karą, kuomet gyveno
me Cambridge, Mass., kartu 
priklausėme LSS 71-oje kuo
poje, kartu veikdavome viso
kiuose parengimuose tarpe 
lietuvių ir tarptautiniuose.

Prisimenu tuos laikus, kuo
met LSS 71-ma kuopa statė 
scenoje “Blindą”. Antanas tu
rėjo gerą balsą, gerai dainuo
davo. Jam buvo skirta rolė 
“Blindos”. Kai jam reikėjo 
vaidinant dainuoti “Po taurę 
aukštaičiai, po taurę žemai
čiai, po taurę kiekvienas iš 
mūsų”, jis užžavėjo visą pu
bliką savo balsu ir natūraliu 
vaidinimu. Tais laikais Cam
bridge buvo daug lietuvių, jie 
mėgdavo lankyti parengi
mus, visuomet salė būdavo 
pripildyta su kaupu.

Pirmutinis pasaulinis ka
ras. Piliečiai ar nepiliečiai 
buvo šaukiami registruotis į 
karą. Antanas ir daugelis 
kitų buvo priešingi karui, 
nesiregistravo. Antanas nu
tarė ieškoti kitos išeities. 
Būnant geriems draugams, 
jis prašė, kad aš priimčiau ir 
palaikyčiau jo daiktu^. Tada

Trumpai iš visur
□ Viena didelė Anglijos fir
ma, kovodama su savo dar
buotojų tuščiu plepėjimu, 
suorganizavo specialią infor
macinę tarnybą, kuri paten
kina jų smalsumą. Nuo 10 
valandos ryto kiekvienas iš 
500 darbuotojų gali surinkti 
vidaus telefono numerį ir iš
girsti įrašytas į juostelę “pa
skutines naujienas”, meniu 
valgykloje, kas išėjo į pensi
ją, kas iš draugų pirko ką 
įdomaus ir kt. Šiai informaci
jai klausyti užtenka dviejų 
minučių. Darbo našumas pa
didėjo.

□ Irane įsigalėjo naujas įsta
tymas: už medžio nukirtimą 
baudžiama 3 metams kalėji
mo ir pinigine bauda.

□ Zubejda Šaldajeva, kilimų 
audėja iš Azerbaidžano, ne
seniai šventė 100 metų darbo 
sukaktį. Ji, 114 metų am
žiaus, ta proga rankomis 
išaudė nepaprastai gražų kili
mą.

□ Holinse (Anglija) įvyku
siame iliuzionistų mėgėjų 
konkurse pirmą vietą laimėjo 
Rita Byti, namų šeimininkė. Į 
klausimą, kaip jai pavyko 
taip išmiklinti rankų pirštus, 
kad net tapo magiškų pokštų 
meistrė, ji atsakė: “Jau kele- 
ri metai kasdien kontroliuoju 
savo vyro kišenes ir portfelį 
taip, kad jis to nesuprastų - 
štai ir įgudau. . .”

□ Honkongo restoranuose 
bene didžiausias skanėstas - 
žalčių sriuba. Ji taip mėgsta
ma, kad kiekvieną mėnesį iš 
įvairių Azijos šalių atvežama 
apie 100 tūkstančių tų roplių.

□ Londono gyventojas Ro
jus Mičelas padavė į teismą 
kaimyną už nakties tylos 
trukdymą. Kaimynas nesitei- 
sino. Jis pareiškė teismui, 
jog. . . grąžino ieškovui jo 
paties triukšmą. Tai jis mag
netofonu įrašė pobūvio 
triukšmą, girdėtą per sieną, 
o kitą dieną įjungė juostą.

□ Sprendžiant iš naujausio 
žodyno, kurį išleido Švedijos 
mokslų akademija, švedų kal
ba dabar turi maždaug 160 
tūkstančių žodžių. 1923 met- 
tais jų buvo apie 100 tūkstan
čių, 1889 m. - tiktai 40 tūk
stančių. Kasmet šioje kalboje 
prisideda apie 1,200 žodžią. 

visas jo turtas susidėjo iš 
mažo čemodano, keleto kny
gelių ir jo rašytų rankraščių, 
sudėtų į voką ir užlipdytų. 
Gaila, kad nepamenu metų. 
Gaunu laišką nuo jo iš Lenin
grado. Tai jau buvo po karo. 
Prašo prisiųsti tam tikrus 
popierius ir kelias knygas. 
Prašymą išpildžiau, pasiun
čiau, bet nuo tos dienos dau
giau aš apie jį nieko pegirdė- 
jau, kol nepamačiau “Laisvė
je” apie jo 75-tą gimtadienį 
aprašymo. Tuoj rašiau jam 
laišką.

Į trumpą laiką gaunu drau
gišką, malonų atsakymą, ir 
nuo tos dienos mūsų susiraši
nėjimas vėl atgijo, bet jau 
neilgam. “Laisvė” praneša, 
kad Antanas Vadapalas išsi
skyrė iš gyvųjų tarp. Mūsų 
susirašinėjimas vėl nutrūko, 
nutrūko ant visados, liko tik 
sapnas, atminimas.

Turiu Antano Vadapalo ke
lis laiškus. Štai ištrauka iš 
vieno laiško, rašyto 1966 m. 
liepos 27 d. Antanas rašo:

“Gaunu ‘Laisvę’ per visus 
metus. Nieko nerašiau, likau 
lyg vienas vienuolis žmogus. 
Laiške rašote, kad šiais me
tais žadate atlankyti Tarybų 
Lietuvą. Kelios grupės atvy
ko į Vilnių, maniau, kad ir jūs 
ten būsite. Kelis kartus visus 
Vilniaus viešbučius aplankiau 
ir vis jūsų niekur neradau. O, 
kaip būtų buvę malonu, kad 
dar nors kartą butume galėję 
pasimatyti. A. Vadapalas

□ Buvusio JAV mafijos vado 
sūnus Bilas Bonanas, išeida
mas iš kalėjimo, pareiškė 
mesiąs gangsterio amatą ir 
tapsiąs rašytoju. Jis atsisakė 
suvaidinti pasiūlytą jam tele
vizijos filme policininko vaid
menį, nes tas vaidmuo, jo 
įsitikinimu, nepadėtų patai
syti reputacijos.
□ JAV svarstomas projek

tas įstatymo, pagal kurį įp
rastinis miesto transportas 
būtų pakeistas sraigtaspar- 
nais. Amerikiečių specialistų 
nuomone, sraigtasparnis turi 
daug pranašumų prieš auto
mobilius: jis dukart greites
nis ir reikalauja 1,300 kartų 
mažiau vietos. Miestuose tik
riausiai bus naudojami dvi
motoriai sraigtasparniai, 
skirti 10 keleivių. Bet prieš 
leidžiami sraigtasparniams 
pakilti virš gatvių, reikia su
mažinti jų keliamą triukšmą 
ne mažiau kaip 90 procentų.

□ Dabar 48 procentai ap
klaustų 3,546 amerikiečių tiki 
esant velnią; prieš 10 metų - 
tik 37 procentai. Sumažėjo 
tikinčių į dievą. Daktaras 
Kladas Nanas iš Niujorko 
politinių tyrimų centro aiški
na: žmonės vis labiau netikri 
dėl rytdienos, vis auga nervi
nė įtampa, jiems atrodo, kad 
“viskas griūva, o galimybės 
tai sustabdyti ribotos”.

PO ŠIAURĖS JŪRA 
ALIEJAUS ŠALTINIAI

Londonas. - Texaco kompa
nija praneša, kad jai pavyko 
po šiaurės jūra, už apie 116 
mylių nuo Škotijos, surasti 
gana didelius aliejaus šalti
nius. Jau dabar iš jų gauna
ma po 7,246 statines aliejaus 
kasdien. Specialistai sako, 
kad šitie šaltiniai lyginasi su 
Vidurio Rytų aliejaus šalti
niais. . y

' j IJ

New Delhi, Indija. - Prem
jerė Mrs. Indira Gandhi sako, 
kad aukštai išsivysčiusių ir 
turtingų kraštų yra pareiga 
visais būdais padėti tokiems 
biedniems kraštams kaip In
dija.

San Juan, Puerto Rico. - 
Čia lankydamasis valstybės 
sekretorius Henry Kissinger 
sakė, kad jis 1975 metais 
ruošiasi Lotynų Ameriką ap
lankyti mažiausia du kartus.
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Lietuvos TSR Ateizmo muziejuje, kuris įsikūręs Vilniuje, 
kasmet pabuvoję dešimtys tūkstančių lankytojų ir visos 
respublikos.

Gražia tradicija tapo muziejuje rengiamos etnografinės 
vakaronės. Į jas paprastai susirenka vieno kurio nors 
Tarybų Lietuvos rajono saviveiklininkai, kultūros darbuoto
jai, liaudies ūkio specialistai. Kartu su jais vakaronėse 
dalyvauja iš tų vietų kilę žinomi respublikos ^visuomenės, 
kultūros, mokslo veikėjai.

Neseniai tokię vakaronę surengė pasvaliečiai, pavadinę ją 
“Linarūtės pabaigtuvės”. Vakaronės metu skambėjo dainos, 
paplitusios šiaurės vakarų Lietuvoje, šokiai ir žaidimai, 
kuriuos atliko jauni saviveiklininkai ir pagyvenę žmonės.

Nuotraukoje: pasvaliečių vakaronė Ateizmo muziejuje.
V. GULEVlClAUS nuotrauka

Detroit, Mich.
Iš draugijų veiklos

Sekmadieni, gruodžio 8 d. 
įvyko LDS 21 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Narių atsi
lankė vidutiniškai.

Valdybos narių raportai iš 
jų veiklos priimti. Dar keletą 
dalykėlių aptarus, buvo kuo
pos valdybos 1975 metams 
rinkimas. Išrinkti: pirm. Al
bert Stacey (Stasiukėnas), 
vicepirm. Alfonsas Rye, už
rašų rašt. Ruth Gugas, finan
sų sekr.-iždininkas Servit 
iždo globėjai Frank Joshonis 
ir St. Masytė.

Išskyrus Frank Joshoni, vi
si kiti valdybos nariai yra 
antrosios kartos čia gimę ir 
augę veikėjai. Mes senesnio 
amžiaus organizacijų nariai 
esame labai patenkinti, kad 
čia gimę ir augę nariai dabar 
užima organizacijų kuopose\r 
visame veikime viršininkų 
vietas.

Be to, Alfonsas Rye jau 
rašinėja į “Vilnies” anglišką 
skyrių, o Servit Gugas LDS 
organe “Tiesoje”.

*****
Antradienį, gruodžio 17 d. 

įvyko L.L.D., 52 kuopos susi
rinkimas. Narių atsilankė pu
sėtinas skaičius. Valdybos 
narių raportai priimti. Vienas 
naujas narys įsirašė. Spaudos 
vajininkai raportavo, kad 
mes šiuo laiku nesame daug 
ką nuveikę, nes labai daug 
prisnigo, apie 20 colių sniego, 
bet dar vis esame pirmoje 
vietoje.

Dabar pradėsime vėl dirbti 
sumažėjus sniegui.

Kuopos nariai nutarė 
paaukoti “Laisvei”, “Vilniai” 
ir “Liaudies Balsui” po 10 
dolerių iš iždo, ir nariai dar 
prisidėjo su aukomis. Bet aš 
nežinau, kiek jie suaukojo. 
Vistiek yra gerai, kad nariai 
paremia mūsų spaudą.

Daugelis senesnio amžiaus 
kuopos narių sirguliuoja ir 
negali lankyti kuopų susirin
kimų, bet jie užsimoka duok
les per kitus draugus.

L. L. D. 52 kuopos nariai 
užgyrė tą pačią valdybą 1975 
metams: Pirmininkas Pranas 
Nakas, užrašų raštininkas 
Kazys Mack-Maknavičius, fi
nansų raštininkas Pranas

Naujųjų Metų Proga |
Sveikiname Lietuvių Literatūros Draugijos Centro S 

Valdybą, darbuotojus ir kuopų narius visame krašte ir W 
užsienyje.

Taipgi sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradar- 2$ 
bius, vajininkus, rėmėjus, skaitytojus ir bičiulius 
Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir Kanadoje. g?

Linkime visiems tvirtos sveikatos, laimės, ryžto ir 
energijos visuomeninėje pažangioje veikloje. ž

Lai būna taika ir tautų draugystė visame pasaulyje! @

LLD 45 KUOPOS VALDYBA IR NARIAI
St. Petersburg, Fla.

Ulinskas, iždininkas J. K. 
Alvinas.

Po L.L.D. 52 kuopos susi
rinkimo prasidėjo Klubo pen
sininkų žaidimas. Jie susiren
ka kas penktadieni D. L. 
Klubo name ir lošia pinaklį 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. O jiems visuomet ska
nių užkandžių priruošia Pat
sy Stunskas ir Elizabeth 
Ulinskas, o joms padeda 
Mike Stunskas. Mes net neži
nome, kaip joms atsidėkavo- 
ti.

Detroito Lietuvių Klubo 
susirinkimas įvyko gruodžio 
22 d., 10 vai. ryto. Narių 
buvo daug. Malonu buvo juos 
matyti.

Klubo valdyba išdavė ra
portus, kurie buvo priimti. 
Iš tikrųjų, mums yra garbė, 
kad Klubas turi tokią gerą 
valdybą.

1975 metams valdyba pa
likta ta pati. Pirmininkė St. 
Masis, vicepirm. Juozas La- 
toža, nutarimų rašt. Al. Sta
cey, finansų rašt. Servit Gu
gas, iždininkas Alfons Rye, 
iždo globėjai - Casy Garelis ir 
Emma Rye.

Tik vicepirmininkas Juozas 
Latoža, 93 metų, gimęs Lie
tuvoje, o visi kiti valdybos 
nariai yra čia gimę ir augę ir 
gerai išsilavinę. Bravo vi
siems! Vietinis

Kauniečio prietaisas Sofijoje
Kaunas. Į Bulgarijos Liau

dies Respubliką iškeliavo 
Kauno Antano Sniečkaus po
litechnikos institute sukurtas 
elektros mikrovariklių mo
mento matavimo stendas. Šis 
prietaisas, kuris bus ekspo
nuojamas Sofijoje rengiamo
je TSRS Mokslo ir technikos 
pasiekimų parodoje, sukur
tas instituto mažo galingumo 
elektros mašinų žinybinėje 
laboratorijoje. Jo autorius 
vyresnysis mokslinis bendra
darbis P. Ukanis.

Minėtas prietaisas šiemet 
buvo eksponuotas sąjunginė
je jaunųjų mokslininkų kūry
bos parodoje Maskvoje, kur 
susilaukė gero įvertinimo.

Miami, Fla.
Gruodžio 20 dieną mūsų 

Aido Choras turėjo pamokas. 
Po pamokų buvo susirinki
mas, o po susirinkimo - “pa
re”.

Pamokos gerai sekasi. Te
ko girdėti, kad su nauju 
mokytoju J. Krasnicku cho
ras geriau sudainavo, negu 
kada pirmiau.

Susirinkimas buvo trum
pas. Komisija raportavo, kad 
koncertas davė virš 123 dole
rių pelno. Pelnas paskirtas 
laikraščiams “Laisvei” ir 
“Vilniai”.

Choro valdyba aklamacijos 
būdą užgirta darbuotis ir 
ateinančiais metais, išski
riant prot. sekretorių. Ka
dangi draugas J. Daugirda po 
operacijos dar negali veikti, 
tai jo vieton išrinkta M.Na
vickienė. Choro valdyba 1975 
metams yra tokia: pirm. J. 
Viginas, vicepirm. M. Frie- 
berg, finansų rašt. F. Mąn- 
kauskas, iždininkas M. 
Paukštaitienė, prot. rašt. M. 
Navickienė. J. Krasnickas 
apsiėmė chorą mokyti ir to
liau.

Mariutė Paukštaitienė pa
gamino skanių valgių, o J. 
Viginas pavaišino gėrimais. 
Tai po susirinkimo smagiai 
pasilinksminome.

Sausio 3 d. bus choro pamo
kos. Kviečiame visus, kurie 
mylite dainą, ateiti į chorą 
dainuoti. Pamokos laikomos 
penktadieniais, 12 vai. d., 
Lietuvių Socialiniame Klube, 
2610 N. W. 119th St., Miami, 
Fla. M. N.

Cleveland, Ohio
Gruodžio 15 d. pas mus 

lankėsi Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo prezidentas 
Servit Gugas tikslu susipa
žinti su vietiniais draugais ir 
jų problemomis veikloje LDS 
labui. Tai buvo entuziastiš
kas susirinkimas. Svečias pa
sveikino susirinkusius ir iš
dėstė savo vizito pas mus 
tikslą. Diskusijos buvo apie 
palaikymą kuopos tvirta fi
nansiniai ir apie pagerinimą 
kuopos veiklos, kad susidary
tų sąlygos prirašyti naujų 
narių.

Prezidentas Gugas siūlė 
pradėti veiklą sporto srityje, 
pradedant su “bowling”, kur 
mišraus amžiaus žmonės gali 
dalyvauti ir pagerinti savo 
sveikatą.

Susirinkusieji išreiškė įvai
rias nuomones kas liečia kuo
pos veiklą. Bet su tuo vėl 
iškelta klausimas, kad pasi
dalinti esamą kuopos turtą. 
Tuo klausimu yra kuopoje 
pasidalinimas. Kuopos valdy
ba sutinka, kad gerą dalį 
pinigų būtų galima paskirti 
narių duoklių apmokėjimui, 
ir bendrai palaikyti kuopą 
stiprioje finansinėje padėty
je. Bet nemaža dalis narių 
nusistatę, kad kuopos turtas 
būtų išdalintas nariams.

Buvo pakeltas svarbus 
klausimas, tai kad eilė narių 
yra išmokėję savo apdrau- 
das, bet dar vis turi duokles 
mokėti. Mūsų Susivienijimas 
turėtų tą dalyką pasvarstyti.

Sekantis LDS kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 2 d., 1 
vai. popiet, ICA salėje, 15901 
St. Clair Ave.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti tame susirinkime. 
Turėsime išrinkti kuopos val
dybą 1975 metams. Taipgi 
bus pateikti raportai apie 
1974 metų kuopos veiklą.

Kalėdinis Pažmonys ir 
Susirinkimas

Vietinis moterų klubas su
ruošė kalėdinį pažmonį su 
dovanomis ir tt. Taipgi buvo 
ir susirinkimas.

Pirmininkė A. Palton po 
susirinkimo pakvietė visus 
dalyvius pietauti. Buvo su
dainuota “Happy Birthday” 
draugėm Anna Žemaitis, 
Mrs. Būtyrius ir Anna Zuk. 
Mrs. Žemaitis mus pavaišino 
saldainėmis “Rūta” iš Lietu
vos. Stasys Kuzmickas vado
vavo dainavimui. į Pagerbtom 
draugėm buvo prisegta gėlių 
papuošalai. Pavalgius ir 
pasivaišinus dalyviai links
mai išsiskirstė laukti švenčių

IŠ SENOS PRAEITIES
Punios šilas

Ponu žiaurumas
PROF. J. PETRAITIS

Maždaug prieš 150 metų 
Plungės dvarininkas kuni
gaikštis Oginskis keturiais 
arkliais pakinkytoje karietoje 
važiavo į Šiaulėnus. Netoli 
nuo Polekėlės (dabar Radvi
liškio rajone) skersai kelio 
prajojo raitelis su labai geru 
Žemaitukų eržilu. Būdamas 
puikus arklių žinovas, Ogins
kis iš karto pastebėjo Žemai
tuką nepaprastai gero eks
terjero ir užkalbino raitelį. 
Raitelis pasirodė esąs Pole
kėlės dvarininkas von Do- 
visttas (lenkų-vokiečių meti
sas). Pastarasis paprašė 
Oginskį užvažiuoti į Polekė
lės dvarą ir aprodė savo 
dvaro arklius, - tame tarpe 2 
kumeles - kalbamojo eržilo 
seseris. Apžiūrėjęs, Oginskis 
panoro nupirkti eržilą ir dvi 
kumeles, bet Doviattas nesu
tiko nei parduoti, nei iškeisti.

Labai norėdamas gauti kal
bamus arklius į savo žirgyną 
ir nematydamas kitos išei
ties, Oginskis užkvietė Do- 
viattą aplankyti Plungę. 
Oginskio kvietimas sudarė 
Doviattui didelę garbę ir 
greitai jis aplankė Plungę. 
Nežiūrint skanių pietų ir gau
sių išgėrimų, Doviattas buvo‘ 
kietas, kaip titnagas. . . Bet 
štai pamatė Oginskio kocha- 
ną Marysę ir iš karto nusilei
do. . .

Lenkų kalba buvo surašyta 
sutartis, pasirašyta Oginskio 
bei Doviatto, pridėtas ant
spaudas. Pagal tą sutartį Do- 
viettas pasižadėjo atiduoti 
Oginskiui Žemaitukų eržilą 
vardu “Maliuką”, penkių me
tų amžiaus ir dvi kumeles: 
“Falę” bei “Figūrą”. Oginskis 
pasižadėjo atiduoti Doviettui 
kochaną Marysę, medžioklinį 
šunį “Reksą” ir tris baudžiau
ninkų šeimas, - tame tarpe 
vieną amatininką (kalvį); 
kiekvienoje šeimoje turėjo 
būti ne mažiau dviejų darbin
gų žmonių ir nedaugiau dvie
jų senių; tik amatininko šei
moje galėjo būti trys seniai.

Mainų objektai sutartyje 
vadinami daiktais. Sutartyje 
pasakyta, kad kochaną Mary
sę ir medžioklinį šunį “Rek
są” Doviattas vežasi tuojau; 
arklius atsiims Oginskis dvie
jų savaičių bėgyje. Prieš iš
vedant iš Polekėlės arkliai 
turi būti perkaustyti Ogins
kio kalvio, kuris atsivežė su 
savimi pasagas. Pristačius 
arklius, Doviatto įgaliotiniui 
išduodami baudžiauninkai. 
Ta sutartis drauge su kitais 
dokumentais iki 1934 metų 
rudens buvo Oginskio žirgy
no archyve, kurie radosi 
Plungės rūmų palėpėje ir 
1934 metais perduotas karo 
žinybai.

Eržiles “Maliukas” turėjo 
didelę įtaką arklių žemaitukų 
veislei: iš jo palikuonių išves
ta tos veislės geriausia linija - 
“Patrimpo” linija.

Tarp trijų baudžiauninkų 
šeimų Doviattas gavo iš 
Oginskio kalvį Leką, tokį 
stiprų, kad trys vyrai jį neį
veikdavo paristi. Jis buvo 
apgyvendintas Palieknės kai
me, - apie 2 km nuo Polekėlės 
(sutartyje vadinamos Doviat- 
tovo.

Doviatto dvaruose būvo to
kia tvarka: pamatęs einant, 
jojant arba važiuojant poną 
(arba bet kurį jo šeimos narį), 
baudžiauninkas privalėjo at
sistoti, nusiimti kepurę ir 
stovėti ramiai, iki ponas iš
nyks iš akiračio. Nusižengusį 
šiai tvarkai žmogų plakdavo 
rykštėmis su specialia maši
na, kuri susidėjo iš lovio :į jį 
guldydavo plakamą nuogą 
baudžiauninką) ir dviejų 
krumpliaračių; didįjį krum
pliaratį sukdavo rankenų pa
galba; prie mažojo krumplia
račio ašies buvo įtaisyta 5 

namie - ir laukti pasakiškų 
linksmų naujų metų - 1975.

Moterų klubas pradės nau
ją veiklą 1975 metų veiklą su 
sausio 9 d. susirinkimu. Ge
riausios klotės jūsų grupei. 

ki. P (mis.

storos rykštės. Mažasis 
krumpliaratis buvo 5 kartus 
mažesnis už didįjį. Apsukus 
vieną kartą rankeną, pagul
dytam levyje baudžiauninkui 
rykštės sukirsdavo 25 kar
tus.

Vieną kartą kalvis Lekas 
sunkiai sirgo ir gulėjo sody
boje po medžiu; atjojus po
nui, nepajėgė atsistoti. Ponas 
įsakė plakti Leką - įkirsti 100 
rankenos apsisukimų. Nuogą 
Leką paguldė į levį ir plakė, 
prižiūrint pačiam ponui Do
viattui. Apsukus mašinos 
rankeną 50 kartų, ant Leko 
nugaros nebeliko nei vieno 
raumens, o kaulai buvo su
laužyti. Leko palaikus (tuo
met Lekas buvo jau nebegy
vas) paguldė veidu į viršų ir 
tęsė plakimų. Po to aukštai 
nupiovė medį, po kuriuo 
prieš tai gulėjo Lekas, ir ant 
jo kelmo pakabino Leko pa
laikus, kurie kabėjo ten iki 
pat žiemos. Doviattas įsakė 
visiems savo baudžiaunin
kams ir jų vaikams žiūrėti 
kabančius Leko palaikus, kad 
visi žinotų, kas gresia tiems, 
kurie negerbia pono. Paliek
nės kaimą pavadino Polėka - 
reiškia kas liko po Leko, 
nepagerbusio pono.

Minėto Doviatto palikuo
nys dėl nesuprantamų prie
žasčių laikė savo dvaro rūmų 
palėpėje minėtą mašiną žmo
nėms plakti. 1941 metų pava
sarį tą mašiną rado Šiaulių 
apskrities vykdomojo komi
teto pirmininkas drg. Bakutis 
ir paliepė pristatyti į komite
tą.

Tarybų 
Lietuvoje

Lietuvos tiltai
Lapkričio mėnesį Lietuvoje 

buvo iškilmingai atidaryti du 
nauji tiltai. Vienas jų sujungė 
Neries krantus ties Nemenči
ne, antrasis - Rusnės salą su 
krantu.

Dabar Lietuvoje yra du su 
viršum tūkstančio tiltų. Dau
giausia jų - Šilutės rajone, 
Nemuno deltoje. Užbaigę 
Rusnės tiltą, statytojai persi
kelia į Jurbarką. Čia prasidės 
ilgiausio Lietuvoje - 497 m 
tilto per Nemuną statyba. 
Netrukus naujais tiltais pasi
puoš Vilnius: jie peršoks Nerį 
ties Pedagoginiu institutu ir 
Bukčiuose. Dar du tiltai su
jungs Minijos krantus.

Naujas “Turisto” viešbutis
Pirmuosius svečius priėmė 

Vilniuje atidarytas naujas 
viešbutis “Turistas”. Jis iški
lo dešiniajame Neries krante, 
kur šiemet jau atšvęstos uni
versalinės parduotuvės įkur
tuvės.

Septynių aukštų “Turisto’’ 
viešbutis - vienas geriausių 
Lietuvos sostinėj.

“Turistas” - trečiasis vieš
butis, šį penkmetį atidarytas 
Vilniuje. Šiuo metu greta 
statomas 22 aukštų “Inturis- 
to” viešbutis.

Neolito periodo stovykla 
Kauno senamiestyje

Akmens amžius žmogaus 
pėdsakai aptikti Kauno sena
miestyje. Tiesiant naują ma
gistralę į Vilijampolę, tarp 
Pakalnės ir Meskupo gatvių, 
ekskavatoriaus kaušas iš 
3-3,5 metrų gilio iškėlė ugnia
vietės liekanas.

Ištyrę radinio vietą, ar
cheologai nustatė, kad tai 
vėlyvojo akmens amžiaus - 
neolito periodo (4000-1600 m. 
prieš mūsų erą) žmonių sto
vykla. Stovyklą užkonserva
vo kažkada ją užpylusios 
1,5-2 metrų storio šlaito nuo
šliaužos.

Akmens amžiaus stovykla 
senamiestyje, kaip ir Eigulių, 
Veršvų piliakalnių ir kitų 
Kauno vietovių akmens am
žiaus radiniai, patvirtina, kad 
nuo seno Nemuno ir Neries 
santaka žmones traukė pa
lankiomis gamtinėmis sąlygo

J. Grigaliūno nuotr.

Nemuno kilpoje, apsuptoje 
kelių upės terasų, ant 50-150 
m aukštumų šniokščia vienas 
gražiausių Lietuvos - 2,720 
ha Punios šilas. Kai nuo 
Punios girininkijos pasodos, 
esančios Panemuninkų kai
me, išeini vieninteliu keliu 
per šilą aukštyn, aplink ir 
žemyn dairydamasis, pama
tai gyvą miško muziejų, ku
riame stebina medžių aukštu
mas, drūtumas, medynų rim
tis, uogienojai, žolių įvairovė. 
Daug metų tausotas ir globo
tas šilas su kerpių ir samanų 
sąžalynais ant palinkusių la
puočių stiebu dvelkia senove.

ANTANAS JONYNAS

Prisiminimai
Prisiminimai saldūs, 
Kaip užgintas vaisius. 
Ginies, krataisi jų, 
Atsikratyti negali. . . 
Grįžti atgal 
Tais toliais praeitaisiais 
Ir nepažįstamas 
Pasijunti 
Pažįstamam kely.

Tarsi ne tu,
O kitas būtų čia praėjęs^, 
Ne tuo žingsniu, 
Ne ta sparta, 
Visai kitu tikslu. 
Nerūpestingas buvo 
Tas ėjimas. . .
Pažiūrėjus — 
Juokinga šiandien, 
Pikta 
Ir gailu.

Dabar paimtum, 
Viską viską 
Ištaisytum dailiai. 
Ir būtų kelias — 
Tavo, 
O ne svetimas kažkoks. . . 
Kovoj, darbe, 
Draugystėje ir meilėj 
Tu būtum — tu, 
Vadinasi, — 
Kitoks.

Visai kitaip girdėtum

H Naujųjų Metų Proga
jri Sveikinu draugą Antaną Bimbą, visus draugus ir
& pažįstamus. Linkiu, kad visi sulauktų geresnio gyve- 

nimo.
M JUOZAS KAZLAUSKAS
Įę Wethersfield, Conn. <

Šilo gyventoja — miškinė 
kiaunė. K. Virbicko nuotr.

Šilas ypač gražus vasarą, 
kai viešpatauja tamsi medžių 
žaluma, kai šniokščia šita 
medžių ir krūmų lapų jūra ir 
svaigsta žemė nuo žiedų. Ta-' 
da, rodos, viskas kvepia: sa
manos - šilinės plunksnės, 
atžalinės gužtvės, silnyČiai ir 
raudongalviai balų kiminai., 
Aromatą skleidžia spygliai, 
tinkantys arbatai, dantų pas
tai, muilui, kombinuotiems 
pašarams. Viskas čia ima ro
dytis žalia, judru ir gyva. 
Gaila, bet šilą sunku aprašy
ti. Tą nepakartojamą gamtos 
ir žmogaus rankų kūrinį rei
kia pamatyti. “M. ir G.”

Draugo balsą
Ir suvoktum
Duonos skonį. ,
Kitaip mokėtum džiaugtis
Ir gatve,
Ir vienatve. . .
Prisiminimai
(Kartais man atrodo) —
Ne atgal kelionė, —
Iš kažko svetimo, netikro 
Sugrįžimas
Į save.

ISTORIJOS ŽVIRGŽDAS
Aš nesilenksiu
Mitologiniam lietuvio žalčiui, 
Atžagariam plaukimui
Prieš ugninę srovę 
Nuoga krūtine.
Ir protėviams brangiems
Aš negaliu atleisti
Jų senųjų kalčių, 
Kol nuolankumas —
Jų našta
Tebeslegia mane.
Istorija
Kiekvieną kartą
Tarp dantų
Kaip kietas žvirgždas

grikštels,
Kai prie šventųjų upių
Su saulėlydžiais kalbėsiuos 
Vėlyvais. . .
Ak! Pavėluotas krikštas
Niekada nebūna atgimimo

krikštas, 
Tik susitaikymas
Su svetimais dievais.
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APIE KAI KĄ

Boston, Mass.
Svarbiausios žinios pas 

mus, tai vaikų mokslo truk
dymas. Nors ir blogomis ži
niomis, betgi mūsų miestas 
išgarsėjo; po visą šalį žinių 
perdavėjai mini Bostoną. Gal 
niekur kitur baltieji šovinis
tai taip smarkiai nesispardo 
prieš integraciją, kaip South 
Bostone. Bet jiems prastai 
sekasi. Kai už integraciją 
gruodžio 14-ą buVo surengta 
Bostone demonstracija, daly
vavo per 20,000 maišytos 
spalvos žmonių. O kai prieš 
integraciją south bostoniškiai 
rengė demonstraciją, tik gal 
du tūkstančiai susirinko į 
Boston Common parką. Žino
ma, nei vienos nei kitos de
monstracijos tikrų skaitlinių 
niekas negalėjo paduoti, bet 
faktas yra, kad pirmoji buvo 
kelis sykius didesnė. Už inte
graciją kova nebaigta. Gruo
džio 18-os laidoje, “Boston 
Globe” rašo, kad ateinančiais 
metais vieton 19,000, bus 
autobusais vežama net 
31,000, o gal ir daugiau vai
kų. Mokyklų Departamento 
planas vežti į East Bostoną ir 
Charlestown, į visą West 
Roxbury, Hyde Park, Roslin- 
dale ir Brightoną. Gal bus net 
35,000 moksleivių autobusais 
vežami. * * ♦

Miesto meijoras K. White 
surengė pensininkams “pa- 
rę”. Į Hynes auditoriumą su
važiavo tūkstančiai senų 
žmonių (Senior Citizens). 
Dauguma buvo miesto auto
busais miesto suvežti. Visi 
gavo po sausainių dėžutę, po 
poduką “aiskrymo” ir ilgą

Miami, Florida
Gruodžio 18 dieną įvyko 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 75-tos kuopos susirinki
mas, o gruodžio 17 dieną 
buvo metinė sukaktis nuo 
mūsų ilgamečio progresyvių 
gretose veikėjo Vinco Stan
kaus mirties. Kuklioji Vinco 
žmonelė Elzbieta pasiteiravo 
pas V. Boviną ir kitus jos 
buvusio vyro draugus, kaip 
būtų galima paminėti jo mir
ties metinę sukaktį. Mes visi 
pasitarę sutikome, kad pato
giausia bus tai padaryti pami
nėjimą ‘sujungus su kuopos 
susirinkimu. Draugė Elzbieta 
tam tikslui paaukojo šimtinę. 
Nuo išlaidų užkandžiams, ku
riuos paruošė lešmantienė. 
Aimontienė ir kitos draugės, 
likusius virš dviejų trečda
lių šimtinės, paskyrėm ly
giomis “Laisvei” ir “Vilniai”.

Be piano ir akompanistės 
meninė programėle nebuvo 
labai gausi. Bet ji buvo tuomi 
•reikšminga, kad tokie žymūs 
solistai kaip Augustinas Ieš
mantą. Julius Krasnickas ir 
Mae Gabrėnienė dalyvavo 

’ pagerbime to energingo vei
kėjo atminimo. Be to, dar ir 
Miamio Aido Choras sudaina
vo “Ko liūdi, berželi”.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vinco Stankaus

vertelgų sąrašą, pas kuriuos 
produktai seniems pigesni.

Buvo šiokia tokia programa 
su meijaro prakalba ir linkėji
mais seneliams. Pabaigoje 
buvo rodomas filmas.

Kalbant apie filmus, tenka 
pasakyti, kad Bostone teatrai 
labai nusigyveno. Miesto 
meijoras žada duoti kai ku
riems pagalbą.

Gruodžio 17-ą teatrų ir 
spaudos profesionalams su
rengtame pobūvyje, Park- 
man House, K. White sako, 
kad jis esąs labai susirūpinęs 
teatrų Wilbur, Colonial ir 
Shubert bloga padėtimi. Jie 
gali būti sugriauti ar parduo
ti. Priminė ir tą faktą, kad 
teatrų distrikte smarkiai bu
joja prostitucija, ir kad jis to 
netoleruos. Jis sakė, kad ne
norįs matyti teatrus išnyks- 
tant, žadėjo duoti pagalbą.

Labai daug kalbama ir ra
šoma kaip per šventes paval
gydinti ir šiaip sušelpti bied- 
nuosius, kurių skaičius kas 
kart didėja. Visokios labda
ringos organizacijos renka pi
nigus vardan biednųjų. Ro
dos, kad vargšams tereikia 
tik per Kalėdas ir Naujus 
metus pavalgyti, o kitomis 
dienomis, kaip pas mus saky
davo, “šventu duku gyventi”.

Gaila, kad ir nuskriaustieji 
dar vis garbina seniai išgal
votą legendą. . .

Porą sykių aplankiau tris 
“Laisvės” skaitytojas, geriau 
pasakius, buvusias mūsų 
laikraščio skaitytojas. Suza- 
na Šukienė, Helen Thomas 
(Tamošauskienė) ir Mary

Vinco Stankaus biografijos 
aš čia nekartosiu, nes drau
gas V. Bovinas prieš metus 
laiko “Laisvėje” aprašė jo 
gyvenimą ir veiklą “Prie Vin
co Stankaus karsto”.

Mielieji draugai, Vincas 
Stankus paliko savo gyveni
mo pėdsakus. Jis daug veikė 
ir daug korespondencijų pa
rašė į pažangiąją spaudą. Su
prantama, Vinco mintys jau 
ir dabar pageltusiuose iškar
pų lapuose neišsilaikys taip 
ilgai, kaip išsilaikė Donelai
čio arba Shakespearo. Bet 
jūra susidaro iš mažyčių laše
lių vandens. Liaudies jėga 
susikaupia iš pažangių pavie
nių žmonių pastangų. Vincas 
ir buvo tuo mažyčiu lašeliu, iš 
kurių susitelkė ta galingoji 
socialistinės pasaulio dalies 
jėga, prieš kurią reakcionie
riai ir savanaudžiai neatsilai
ko. Žmogaus žmogum išnau
dojimas bus visoje planetoje 
panaikintas ir pasaulinė taika 
užviešpataus.

Ilsėkis, Vincai, po Floridos 
švelnaus Karibų vėjelio šna
rinančia palme. Mes likusieji 
tęsiame tavo dar neužbaigtą 
darbą. A. P. Gabrėnas 

Kardokienė randasi Bayside 
Nursing Home South Bosto
ne. Gražus, naujas pastatas. 
Jame randasi daug senelių. 
Atrodo, kad ten jie gerai 
prižiūrimi, bet ne visi paten
kinti. Būtų geriau, jeigu jų 
išauklėti vaikai galėtų - turė
tų galimybę senelius privatiš- 
kuose namuose iki mirties 
prižiūrėti.

Kas liečia mūsų drauges, 
tik M. Kardokienė biskį stip 
resnė. Jai nuvežiau porą laik
raščių. Sakė: “Bandysiu skai
tyti, jei galėsiu su
prasti”. . . Pas mus, kaip ir 
visur, lietuviai pamažu nyks
ta.

Kaip jau buvo “Laisvėj” 
rašyta, kad su sausio 7-a 
laikraščio vajus baigiamas. 
Todėl prašau norinčiuosius 
per mane atsinaujinti prenu
meratą, užsirašyti ar kam 
kitam užsakyti, arba paauko
ti dolerį ar daugiau dėl laik
raščio išlaikymo, kreiptis be 
atidėliojimo - kuo anksčiau, 
tuo geriau. Žinoma, aš ne
pyksiu, jei ir patys pasitar
nausite. Bet kai turime vaji- 
ninką, tai kam pačiam eiti į 
paštą ar į banką”. Mano 
442-5355^ Lauksiu skambu
čio. A. Kandraška

DOLORES HUERTA

Kalifornietė United Farm
workers of America unijos 
viceprezidentė ir organizato
rė. Ji lankėsi New Yorke su 
svarbia misija - pasidarbuoti 
dėl pravedimo boikoto prieš 
Californijoje užaugintas dar; 
žoves, kol tų farmų savinin
kai atsisako pripažinti uniją 
ir pagerinti darbininkams 
darbo sąlygas.
CKXKXmOCXXXXIOOOOOCXXXX)

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 Antonina Kairis. Jis ma
loniai patarnaus lietuviams, 
kurie norite pirkti bei par
duoti namą. (47-8)

ooooooooooooooooooooooo

LAISVĖ

Gražiai pagerbtas
žymus veikėjas

James Jackson
kaipo kolegijos studentas, 
apdovanotas “Eagle Scout” 
premiją.

Praeitą sekmadienį įvyko 
žymaus Amerikos Komunistų 
Partijos veikėjo James Jack- 
sono 60-ojo gimtadienio atžy- 
mėjimas. Pagerbimą ruošė 
keletas desėtkų žymių ameri
kiečių. Ir vieta buvo parinkta 
mums tikrai nepaprastas, bū
tent, dydysis ir vienas iš 
puošniausių New Yorke vieš
bučių - Hilton Hotel. Įdomu, 
kad didžiulė Ballroom salė 
buvo sausakimšai pripildyta 
šventiškai nusiteikusiais da
lyviais.

Nesigailime užsimokėję po 
$5.50 įžangos. Už tą gavome 
pasiklausyti įdomių kalbų ir 
pasižavėti gražia menine pro
grama. Priedui, po progra
mos, dar buvom pavaišinti 
kavute ir labai skaniu “birth
day” tortu.

Apie jubiliatą, be kitų, kal
bas pasakė Komunistų Parti
jos pirmininkas Henry Wins
ton, partijos generalinis sek
retorius Gus Hali ir labai 
iškalbi Jackson žmona Ester, 
žurnalo “Freedomways” re
daktorė. Tai įdomi moteriš
kė-veikėja. Ji pasakė apie 
savo vyrą labai gražią kalbą. 
Pabaigoje pats jubiliatas api
būdino savo 60 metų gyveni
mo nueitą kelią. O tas kelias 
ne visada buvo rožėmis išklo
tas juodam žmogui, gimu
siam ir augusiam Virginijos 
valstijoje, nekartą ragavu
siam labai karčios rasizmo 
“duonos”. Dabar jis jau kovo
se užsigrūdijęs kovotojas ir 
giliausiai įsitikinės, kaip jis 
sako, kad jo pasirinktas ke
lias yra teisingas, kad jo 
taip, kaip ir visų komunistų, 
puoselėjamos idėjos yra vie
nintelės idėjos, kurios visą 
žmoniją veda į laisvą ir šviesų 
rytojų, kuriame žmogaus iš
naudojimas žmogumi neturės 
vietose žmonių santykiuo
se. . .

Skaitlinga publika entu
ziastiškai palinkėjome jubi
liatui laimės ir sėkmės gar
binguose užmojuose. . .

Re p.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Surasta, kad miesto viešo

siose mokyklose yra net 158 
pažeidimai nuo gaisro apsau
gos taisyklių. Esą paliesta 
100 mokyklų. Švietimo Tary
ba ir Gaisro Departamentas 
veikia bendromis pastango
mis, kad tie nesaugumai iš 
mokyklų nuo gaisro būtų 
kuogreičiausia pašalinti.

Per penkias savaites Svei
katos Departamento buvo už
drausta mieste pardavinėti 
kenuotą Geisha rūšies tuną 
žuvį, kaipo pavojingą sveika
tai. Dabar tas uždraudimas 
nuimtas.

•
New Yorko naujasis guber

natorius Hugh Carey sako, 
kad New Yorko miesto moky
klos yra didžiausioje netvar
koje, joms stoka geros vado
vybės. Jeigu mokyklų siste
mos vadovybė kreipsis į val
stiją finansinės pagalbos, iš 
jų busią pareikalauta rimtų 
reformų, pakeitimų, pageri
nimų.

•
Miesto mokyklų viršinin

kas Irving Anker reikalauja 
1975-1976 metams mokyk
loms skirti biudžetą iš 
$278,000.000. Jis pats sako, 
kad tai milžiniška suma, bet, 
girdi, mūsų vaikų sąskaita 
negalima taupyti lėšų.

• Ką apie tai pasakys miesto 
majoras Beame ir Miesto Ta
ryba, sužinosime vėliau.

•
Pranešama, kad miesto pa- 

šalpgavių skaičius vėl padidė-. 
jo 8,645 asmenimis. Nedarbo 
kilimas didina biednuomenės 
gretas.

•
Miesto Planavimo Komisija 

siūlo 1975-1976 m. atsisakyti 
statymo 22 naujų mokyklų, 
taip pat nutraukti statymą 
Second Avenue požeminio 
traukinio, o tuos pinigus pa
naudoti pataisymui ir pageri
nimui esamųjų viešųjų mo
kyklų pastatų.

Miesto Sveikatos Depar
tamentas baigė savo mokyklų 
saugumo tyrinėjimą. Savo 
raporte sako, kad jisai surado 
net 90 mokyklų procentuose 
pažeidimų sveikatos ir saugu
mo reikalavimų. Tyrinėjimu 
užsiėmė šimtas inspektorių.

•
New Yorko valstijos nauja

sis gubernatorius Hugh Ca
rey ir New Yorko mieste 
turės savo raštinę. Vieta: 
Avenue of the Americas ir 
55th St., Manhattane. Tai ta 
pati vieta, kur gubernatorius 
Nelson Rockefelleris turėda
vo savo raštinę.

NESIMATO GALIMYBĖS 
SUSITARTI

Washingtonas. - Čia atei
nančios žinios iš Egipto ir Tel 
Aviv teigia, kad tuo tarpu 
nesimato jokių galimybių 
tarp Izraelio ir Egipto susi
tarti dėl Izraelio užgrobtų 
arabiškų žemių. Priešingai, 
plačiausiai kalbama apie gali
mybes ginkluoto susikirtimo 
greitoje ateityje.

Pas Aidiečius 
Naujųjų Metų 
sutiktuvėse

Šiemet mūsų aidiečių ruo
šiamos Naujųjų Metų sutik
tuvės įvyko praeitą trečiadie
nį po pietų. Tai buvo viena iš 
gražiausiai ir linksmiausiai 
praleistų popiečių. Iš aidiečių 
pusės buvo nieko nesigailėta 
svečių priėmimui. O jų suėjo
me nemažas būrys. Matėsi ir 
nematytų, ir labai seniai be
matytų veidų. Sveikinomės, 
bučiavomės, vieni kitiems 
karštai linkėdami laimingiau
sių 1975 metų.

O tų dainų dainelių mūsų 
mielųjų Mildred Stenslerie- 
nės ir Bronės Šaknaitės vado
vybėje visi kartu sudrožėmė 
net keletą. Arba - kas sakė, 
kad mūsų New Yorko pažan
giečiai jau seniai pamiršo- 
kaip šokti!

Apie valgius ir vaišes ne
reikia nė kalbėti. Ne veltui 
per tris dienas salės virtuvė
je prakaitavo mūsų darbščio- 
siose Nelė ir Julė. Didelė 
garbė ir nuoširdžiausia joms 
padėkas!

Bet aš jau kišuosi ne savo 
reikalus. Tegu patys aidiečiai 
pasigirs apie šias jų suruoš
tas dar vienas tokias šaunias 
Naujųjų Metų sutiktuves.

Svečias

PALEIS 7,500 
DARBININKŲ

New Yorkas. - Black & 
Decker kompanija praneša, 
kad su sausio 13 d. ji vienai 
savaitei uždarys visus savo 
septynis fabrikus ir paleis iš 
darbo 7,500 darbininkų.

Chicago, Ill. - Aną dieną čia 
kalbėdama masiniame susi
rinkime Čilės Jaunųjų Ko
munistų Lygos sekretorė 
Gladys Marin pareiškė, kad 
fašistinis teroras nepajėgė 
sutriuškinti Čilės liaudies va
lios išsilaisvinti. Ateis ta die
na, kada jinai sukils ir su
traukys priespaudos pančius.

Child Care in the
Soviet

There was another article 
by Hendrick Smith in the 
New York Times. This time 
he was writing about the 
child in the Soviet Union. He 
says that Zoya Idenko is the 
model of the young Soviet 
mother liberated by a local 
day care center that permits 
her to hold a job. With her 
3-year-old son in a state 
nursery, she works as a 
guide for Intourist and some
times also teaches English at 
a night school.

He goes further to say that 
under the highly subsidized 
Soviet day care system, Mrs. 
Idenko pays a modest 10.50 
rubles ($13.86) per month - 
about one-tenth of her pay - 
for six days a week of child 
care. She drops her boy off at 
about 8 A. M. and picks him 
up at 7 P. M. He gets three 
meals and a snack daily.

I have been reading Hen
drick Smith’s articles in the 
New York Times about the
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Pramogų kalendorius

VASARIO 16 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

kultūrinė popietė su rodymu 
filmų iš Lietuvos. Bus užkan
džių ir kavos. Pradžia 2 vai. 
Visi ir visos kviečiami daly
vauti. Kp. Valdyba

Kovo 9
Niujorko Lietuvių Moterų 

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

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 Kuopos Nariams

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 6 d., “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet. 
Prašome kuopos narius daly
vauti tame susirinkime.

Kuopos valdyba

LLD 1 KUOPOS NARIAMS
Sausio 6 d., pirmadienį, 3 

vai. po pietų įvyks LLD 1 
kuopos susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Valdyba

“Laisvės” direktoriams
Direktorių posėdis atidėtas 

nuo gruodžio 31 d. į sausio 7 
d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje. Prašome įsitėmyti.

A. Rainienė, Sekretorė

D. GALINAUSKIENĖ 
LIGONINĖJE

Adelė Rainienė pranešė, 
kad mūsų Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo narė Domicėlė 
Galinauskienė sunkiai serga. 
Rainienė ją rado be sąmonės 
jos namuose gruodžio 27 d. 
Atrodo, kad ji turėjusi smūgį 
(stroke).

Galinauskienė dabar randa
si Terrace Heights Hospital, 
87-37 Palermo Street, Hollis, 
L. I. Ieva*

Union
art and architecture in Lith
uania and have found them 
rather interesting, although I 
don’t agree with everything 
he says. But it is good that 
life in the Soviet Union is 
attracting attention and is 
written about in the Ameri
can papers.

Going back to child care in 
the Soviet Union a 360-place 
nursery-kindergarten was 
visited by Mr. Smith where 
“Lydia Agareva, the friendly 
director of this showplace 
day center, exudes enthu
siasm about its cleanliness, 
the quality of the staff, and 
the benefits of children being 
able to grow up in a collec
tive group rather than being 
spoiled by doting parents and 
grandparents”.

Here in New York mothers- 
have been fighting for day 
care centers but without 
much success. There is still 
a very big demand and need 
forthem. Use

mirė

1973 m. gruodžio 17 d.

Metai prabėgo, kai mano mylimas vyras Vincas 
Stankus užmerkė akis, bet mano širdyje jis dar gyvas. 
Vincas paliko mane ir draugus su kuriais jis veikė 
organizacijose, rūpinosi, kad pasaulyje būtų taika, 
rėmė pažangiąją spaudą.

Lai būna Tau, Vincai, amžinas poilsis, o mes tęsime 
Tavo nebaigtus darbus.

ELZBIETA STANKUS
Miami Springs, Fla.

I
 Linksmų Naujųjų Metų t

Sveikinu draugus ir drauges Amerikoje, Kanadoje ir ®
Tarybų Lietuvoje. Taipgi sveikinu visą “Laisvės” w 
kolektyvą. W

Linkiu visiems sveikatos ir laimės! čį
JOSEPHINE AUGUTIENĖ B

m No. Miami Beach, Fla.

^LINKĖJIMAS SU NAUJAISIAIS^
c, 1975-AISIAIS METAISSveikiname mines, drau-

Pradėjus kelionę
Šiems metams naujiems
Linkiu geros laimės
Bičiuliams visiems

Ir taipgi mūs “Laisvei” 
Gyvuot visados 
Ir jos personalui 
Sveikatos geros

Jonas Juška
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