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LAISVE—LIBERTY
Sav a it i n i s

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........................     $10.00
Kitur užsienyje ..................  12.00
Jungtinėse Valstijose ............   $900
Pavienio, egzemplioriaus kaina 10 centų

--------- . ......... „ . ■ —JI
PRICE 10c

NO. 2 ★ ★ ★ ★ METAI 64-IEJI

KRISLAI
Ir infliacija, ir resesija 
Popiežius “meškerioja” 
“My daddy”
So. Boston ir Rosedale 
Be ugnies nėra dūmų

A. BIMBA
Atsimename, kaip išdidžiai 

prieš keletą mėnesių,užimda
mas prezidento vietą, Fordas 
pareiškė, kad mūsų visų ly
giai pirmojo numerio priešu 
yra infliacija (nesulaikomas 
kainų kilimas) ir kad jis viso
mis keturiomis prieš jį kovos 
ir suplieks. Ir laukėme rezul
tatų. Niekas neišėjo. Infliaci
ja dar pasmarkėjo.

Dabar sakoma, kad gyveni
mas pakeitė prezidento nuo
monę, ir kad dabar jis jau 
pirmuoju mūsų priešu skelbia 
resesiją (fabrikų užsidarymą, 
nedarbo kilimą, biznių bank- 
rūtavimą). Girdi, už poros 
savaičių prezidentas išstos su 
planu, kaip šį baisų priešą 
nugalėti. Tik turėkite kan
trybės ir laukite. O tuo tarpu 
resesija kasdien gilėja. . .

Beveik dešimt metų ėmė 
popiežiui Povilui VI sugalvo
ti, paruošti ir paskelbti enci
kliką “dėl katalikų-žydų san
tykių”. Tai ilgas ir įdomus 
dokumentas. Popiežius sako, 
kad tai yra vykdymas prakti
koje 1965 m. Vatikane įvyku
sio katalikų bažnyčios galvų 
suvažiavimo nutarimo “dėl 
katalikų bažnyčios santykių 
su neikrikščioniškomis religi
jomis”.

Dokumente plačiai kalba
ma apie ieškojimą ir suradi
mą bendros kalbos su žydais. 
Bet, girdi, niekados negalima 
pamiršti, kad “mūsų bažny
čios pareiga visur ir visada 
pasauliui skelbti Kristų”.

Iš karto kai kurie tikinčiųjų 
žydų vadai enciklika susiža
vėjo ir skubinosi popiežių 
pasveikinti, Bet kiti, apsuk
resni ir gudresni, apsižiūrėjo 
ir pamatė, kad šis dokumen
tas yra tiktai popiežiaus už
mesta meškerė žydus “sugrą
žinti prie Kristaus”. Popie
žius per savo agentus teisina
si, kad jis nieko panašaus 
galvoje neturėjęs ir neturįs 
dabar.

Einant į darbą gatve prieš 
mus tris “smarkius” vyrus 
atsiklaupęs berniukas medi
niu šautuvu kad jau piškina, 
tai piškina į mus. Ir šaukia: 
“Aš jus visus nudėjau. . .”

Aš jo klausiu: “Tai kas 
jums davė šautuvą ir taip 
gerai išmokė į žmones šaudy
ti”? Jis sako: “Mano tėvelis, 
mano tėvelis!”

Einu ir galvoju: Tai ne 
tėvelis, kuris myli savo sūne
lį, bet vaiko priešas. Ir labai, 
labai gaila, kad tokių “tėve
lių” mūsų šalyje yra milijo
nai.

Kai So. Bostone teismo ir 
valdžios patvarkymu buvo 
pradėta integruoti vidurinę 
mokyklą, kai kurie baltieji 
šovinistai pradėjo prieš juo
duosius terorą. Ir dabar sun
ku bepasakyti, kuo tas viskas 
pasibaigs.

Netoli New Yorko mieste
lyje ar kaimelyje Rosedale 
nusipirko namą ir apsigyveno 
juodųjų žmonių šeima. Jos 
kaimynai sako, kad tai ra
miausia ir pavyzdingiausia 
šeima. Bet Spencerių namas 
jau du kartus buvo padegtas, 
jau du kartus į jį bomba buvo 
įmesta.

Valdžia pastatė du policis- 
tus namą ir šeimą saugoti. 
Aną dieną du balti chuliganai 
užpuolė policistus ir vieną

Tik pusė turinčių 
teisę naudojasi 
maisto Ženkleliais

Ištirta ir surasta, kad pagal 
savo metines pajamas nuo 34 
iki 39 milijonų amerikiečių 
turi teisę gauti taip vadina
mus maisto ženklelius (“food 
stamps”), bet naudojasi tiktai 
pusė jų. Kiti arba nežino, kad 
turi teisę į ženklelius, arba 
nenori prisipažinti “varg
šais”. Sakoma, kad daugelyje 
atsitikimų šeima, net turinti 
metinių pajamų nuo $8,500 
iki $9,000 gali gauti maisto 
ženklelius. Priklauso nuo to, 
kiek ji turi metinių išlaidų.

Maisto ženkleliai yra didelė 
parama. Pav., nusipirkęs 
ženklelių už apie 50 dolerių 
gali nusipirkti maisto iki 150 
dolerių vertės.

Santiago, Čilė. - Čia kalba
ma, kad Amerikos valstybės 
sekr. Kissingeris lankysis ka
da nors apie vasario mėn. 
vidurį.

SUSIRŪPINĖS
KOALICIJOS LIKIMU

Helmut Schmidt
Bonna. - Vakarų Vokietijos 

koalicinė valdžia, kurią suda
ro socialdemokratai ir “lais
vieji demokratai”, praranda 
pasitikėjimą žmonėse. Tuo 
esąs labai susirūpinęs prem
jeras Helmut Schmidt, kuris 
jai vadovauja. Spėjama, kad 
jo valdžia ilgai nebeišsilaikys, 
kad “laisvieji demokratai’’ 
pasitrauks ir stos į opoziciją 
išvien su krikščionimis demo
kratais.

IZRAELIS ESĄS 
PASIRUOŠĘS DERYBOMS

Tel Aviv. - Izraelio užsienio 
reikalų ministras Yigal Allon 
sako, kad Izraelio vyriausybė 
visada pasiruošusi tartis su 
Egiptu. Tegu, girdi, tik Egip
to vyriausybė sutinka tartis 
su Izraeliu.

pavojingai pašovė. Nelaimin
gasis ligoninėje kovoja su 
mirtimi. . .

Visi kaimelio gyventojai gi
liai susirūpinę, kur šis pradė
tas teroras nuves ir kuo 
baigsis. . .

Nejaugi Vidurio Rytuose 
vėl užliepsnos karo gaisras? 
Kalbos apie naują ginkluotą 
konfliktą kasdien dažnėja ir 
garsėja. Mūsų valstybės sek
retoriaus Kissingerio užuo
mina, kad gali prisieiti Ame
rikai ginklų pagalba užimti 
aliejaus šaltinius, įtampą 
tarp izraeiliečių ir arabų dar 
padidino.

Žmonės sako, kad “be ug
nies nėra dūmų”. Panašiai 
gali būti ir su kalbomis apie 
naują susikirtimą.

Taip pat baisiai pavojingos 
į pasaulį sklinda žinios iš 
Washington© apie Vietnamą. 
Pranešama, kad Amerikos 
karinis laivynas skubinasi į 
Vietnamo vandenis. Saigono 
fašistinis režimas esąs pavo
juje, gal prisieisią Amerikos 
ginklais jį gelbėti. . .

Vaizdas Seattle, Wash., prie vaidinamos “Need Rood Bank” Įstaigos, kurioje pamaiti
nami alkanieji. Alkanųjų eilė nusitiesus per kelias gatvės. Panašių vaizdų jau netrūksta 
ir kituose miestuose.

Nedarbas jau pasiekė 7.1 % 
visų darbo jėgų ir dar kils!

Washingtonas. - Federali
nis Darbo Departamentas pa
skelbė vėliausius duomenis 
apie darbų stovį su pabaiga 
praeitų metų. Jie liūdnesni ir 
pavojingesni, negu net pačių 
pesimistiškiausių ekonomistų 
buvo pranašaujama. Jie pa
rodo, kad nedarbas jau yra 
pasiekęs 7.1 procento visų 
darbo jėgų ir kad šiandien 
mes jau turime 6,500,000 be
darbių - iš darbo išmestų 
darbininkų, imančių nedarbo 
apdraudą. Iš Darbo Depar
tamento pranešimo neaišku, 
ar į šią bedarbių armiją yra 
įskaitomi ir tie bedarbiai, 
kurie nedarbo apdraudą jau

Prez. Fordas pasirašė naują 
užsieninės prekybos aktą

Washingtonas. - Sugrįžęs 
iš atostogų sausio 3 dieną 
prezidentas Gerald Fordas 
pasirašė Kongreso priimtą 
naują užsieninės prekybos 
aktą. Šiame akte, kaip žinia, 
paliekama prezidentui Fordui 
nustatyti sąlygas, kokiomis 
prekyba bus vedama ir ple
čiama su Tarybų Sąjunga, 
nuimti ar palikti senas bei 
naujas uždėti diskriminaci
jas. Pav., reakcininkai, ku
riems Kongrese vadovauja 
senatorius Jacksonas, o už 
Kongreso sienų Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas George Meany, reikalau
ja, kad prekybos su Tarybų 
Sąjunga plėtimui būtų stato
ma sąlyga pravesti šalies vi
duje tam tikras reformas, 
kitais žodžiais, kad socialisti
nis kraštas tvarkytus! ne 
taip, kaip supranta ir išmano 
jo žmonės ir vadovybė, bet 
kaip nori mūsų jaksonai ir 
myąai. Pav., nenori, kad Ta
rybų Sąjunga nestatytų jokių

Pirmą kartą 
sostinė išsirinko 
majorą

Washingtonas. - Nuo pat 
1871 metų Columbijos Di- 
strikto arba Washington© 
miesto valdžią paskirdavo 
Kongresas. Tik dabar leista 
miestui išsirinkti majorą ir 
sudaryti valdžią. Majoru iš
rinktas ir įvesdintas Walter 
E. Washingtonas.

Tačiau sostinė dar vis netu
ri savivaldybos su pilnomis 
valdybos teisėmis, kokias tu
ri kiti šalies miestai. Miesto 
finansų tvarkymas pasilieka 
Kongreso rankose.

yra išėmę. Jeigu jie nėra 
įskaitomi, tai pasirodytų, kad 
bedarbių mes turime kur kas 
daugiau, negu puseptinto mi
lijono.

Darbo Departamentas pa
brėžia, kad tai yra aukščiau
sias nedarbo procentas per 
pastaruosius tryliką metų. 
Darbo Departamentas taip 
pat pabrėžia ir pripažįsta, 
kad nesimato jokių perspek
tyvų dėl ekonominės situaci- 
cijos pasitaisymo. Kaip tik 
priešingai, girdi, nedarbas 
ateinančiais keliais mėnesiais 
žada pasiekti 8 procentus 
visų darbo jėgų!

sąlygų savo žydų kilmės pilie
čiams, norintiems išvažiuoti į 
Izraelį.

Visų rimtai galvojančių 
amerikiečių nuomone, jeigu 
prezidentas paklus reakcinin
kams ir tokias sąlygas iškels, 
tai prekyba su Tarybų Sąjun
ga ne tik nepakils, bet dar 
nupuls.

FISCHERIUI IR 
KARPOVUI SIŪLOMA 5 
MILIJONAI DOLERIŲ

Manila. - Filipinų valdžia ir 
biznieriai yra pasiūlę šachma
tininkams amerikiečiui Fi- 
scheriui ir Tarybų Sąjungos 
čempionui Karpovui net pen
kis milijonus dolerių, jeigu jie 
1975 metais persiims Manilo
je, šalies sostinėje. Tai aukš
čiausias pasiūlymas. Persiė- 
mimui vietą yra pasiūlęs Ita
lijos miestas Milanas ir Mek
sikos miestas Mexico City. 
Be't jie sutinka jiems sumokė
ti po daug mažiau, būtent, 
Milanas $426, o Mexico City - 
$388,000.

Pagal taisykles, laimėtojas 
gauna penkis aštuntdalius 
pajamų, o pralaimėtojas - tris 
aštuntdalius.

Saigonas. - Liaudiečių jė
gos užėmė Phuc Binh provin
cijos sostinę.

KANADIEČIAI STATO 
DIDŽIAUSIA 
AERODROMĄ?

Montreal. - Už trisdešimt 
keturių mylių nuo Montrealio 
Kanada stato aerodromą, ku
ris busiąs didžiausias visame 
pasaulyje. Jis bus pavadintas 
Montreal International Air- 
porte. Jis jau pradės veikti 
šių metų spalio mėnesį.

Ką galvoja šalies vadovy
bė? Ką planuoja mūsų prezi
dentas?

Viskas, ką Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretorius ponas 
Ron Nessen užtikrina, tai kad 
“prezidentas yra susirūpi
nęs”. Girdi, “prezidento eko
nominė programa, kuri šiuo 
laiku yra vystoma, taikoma į 
atstatymą Amerikos ekono
mikai sveikatos ir pastovu
mo, tame tarpe ir nedarbo 
sumažinimo”. Ką ši krūva 
žodžių iš tikrųjų reiškia, vei
kiausia nė pats ponas Nessen 
neturi nė mažiausio suprati
mo.

Rodney Arismendi yra Urug
vajaus Komunistų Partijos 
sekretorius. Jis buvo ilgai 
kalinamas. Bet liaudies judė
jimas už jo išlaisvinimą pasi
darė toks galingas, kad pri- 
vertė diktatorių Bordaberry j no premjeras Amir Abhas 
jį paleišti. Bet, žinoma, jį! sako, kad panaudojimas mili- 
valdžia ištrėmė. Sausio 6 die- tarinės jėgos prieš aliejų ga
ną jis pribuvo į Maskvą ir čia minančius kraštus reikštų di- 
gavo politinę prieglaudą. džiausią katastrofą.

Militarizmo reikalams pride
dama dar 11 bilijonų dolerių

Washingtonas. - Pentago- Kaip tik priešingai. Iš sos-
nas reikalauja, kad naujame 
(1975-1976 metams) valdžios 
biudžete ginklavimosi ir mili
tarizmo reikalams būtų ski
riama šimtas bilijonų dolerių 
($100,000,060,000)! Tai net 
vienuolika bilijonų dolerių 
daugiau, negu dabartiniame 
(1974-1975 metų) biudžete.

Bet ar prezidentas Fordas 
šitai militaristų beprotybei 
pasipriešina? Juk su kiekvie
nu burnos atidarymu jis ragi
na visus ant visko taupyti, 
kad jis nori pašalinti iš biu
džeto didelį deficitą. Jis sako, 
kad tik todėl jis siūlo suma
žinti lėšas įvairiems valdžios 
projektams, susijusiems su 
apšvietos, sveikatos apsau
gos ir kitais socialiniais liau
dies poreikiais lėšas.

Tyrinėjimas žvalgybos agen
tūros, ar apgaudinėjimas 

visuomenės?
Washingtonas. - Savaitės 

pradžioje prezidentas Fordas 
paskyrė septynis vyrus į ko
misiją, kuriai pavedė ištirti 
Centralinės Žvalgybos Agen
tūros (Central Intelligence 
Agency - CIA) veiklą. Jai 
primetamas laužymas jos 
čarterio. Ji kaltinama, kad ji 
veda platų sekiojimą ir šnipi
nėjimas amerikiečių veikėjų, 
o ji turėtų užsiimti tik šnipi
nėjimu užsieniuose. Šis kalti
nimas ryšium su Watergate 
skandalu pasidarė toks pla
tus, kad prezidentas buvo 
priverstas ką nors daryti.

Komisijon paskirti C. 
Douglas, buvęs iždo sekreto
rius, generolas Lyman L. 

j Lemnitzer, dabartinis NATO 
militarinių jėgų komandie- 
rius, Californijos gubernato
rius Ronald Reagan, Erwin 

. N. Griswold, buvęs prokuro- 
I ras, Edger F. Shannon, Vir- 
j ginijos univehsiteto preziden- 
• tas, ir Lane Kirkland, AFL- 
CIO sekretorius-iždininkas.

i Komisijos pirmininku ir vadu 
paskirtas viceprezidentas 
Nelson Rockefelleris.

Komisijos sąstatu reiškia
mas didelis nepasitenkini
mas. Kongreso demokratai 
sako, kad jie komisija nepasi
tiki ir kad Kongresas pats
tyrinės ČIA veiklą. Jie sako, 
kad turi būti paskirtas spe
cialus prokuroras tyrinėjimo 
vadovavimui.

Kitais žodžiais, atrodo, kad 
ši komisija sudaryta ne ati
dengimui Žvalgybos Agentū
ros kriminališkos veiklos 
prieš Amerikos žmones, bet 
jos pateisinimui ir nuplovi
mui.

Sekr. Kissingeris 
pagrūmojo arabams

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Henry Kissinge
ris pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos neatsisakytų panau
doti jėga prieš arabiškus 
kraštus, jeigu pasirodytų, 
kad susitarimu negalima iš
spręsti aliejaus klausimo. To
kios pat nuomonės, matyt, 
yra ir prezidentas Fordas.

Arabiškų kraštų vadai yra 
labai susirūpinę šiuo Ameri
kos pagrūmojimu. Antai, Ira- 

tinės pranešama, kad šitam 
militariniams reikalams lėšų 
padidinimui jis pilniausiai 
pritaria ir reikalauja, kad 
Kongresas užgirtų ir patvir
tintų. Beveik neabejojama, 
kad Kongresas Pentagono ir 
vyriausybės, pasiūlymą taipgi 
užgirs be didelių ginčų. Tik 
šiek tiek pažangesnis Kong
rese elementas laikas nuo 
laiko yra išsireiškęs, kad mi
litarizmo reikalams lėšas ga
lima ir reikia sumažinti. 
Amerikos Komunistų Partija 
ragina plačiąją visuomenę da
ryti į vyriausybę ir Kongresą 
spaudimą, kad ši darbo liau
dies reikalams pavojinga po
litika būtų pakeista. Ypač 
darbo unijos turėtų tarti savo 
žodį.

Prezidento Fordo spaudos 
sekretorius. Jis pranešė apie 
sudarymą šios komisijos.

Vėliausios 
žinios

Detroit, Mich. - Chrysler 
korporacija numažinsianti sa
vo gamybos autompbilių kai
ną nuo $300 iki $400 pasakti- 
nimui žmonių juos pirkti. Ji 
šiandien turi virš 300,000 
neparduotų praeitų metų 
automobilių.

☆
Saigonas. - Praradimas 

Phuoc Long provincijos sosti
nės liaudiečių jėgoms, laiko
ma dideliu moraliniu smūgiu 
Pietų Vietnamo fašistiniam 
režimui. Numatomas tolimes
nis Vietcongo jėgų laimėji
mas.

☆
Cairo. - Egipto vyriausybė 

rodo didelį nepasitenkinimą 
Amerikos valstybės sekreto
riaus Kissingerio pagrūmoji
mu jėga užimti aliejaus šalti
nius arabiškuose kraštuose.

☆
Washingtonas. - Pentago

nas (militarinių jėgų vadovy
bė) reikalauja, kad Kongre
sas skirtų daugiau lėšų sutei
kimui Cambodijos fašistiniam 
režimui militarinės pagalbos. 
Tuo tarp pranešama, kad 

1 liaudies ginkluotos jėgos arti- 
! naši prie sostinės Phnom 
Penh.

☆
Rio de Janeiro. - Brazilija, 

Peru, Venezuela ir Ecuado- 
ras jau užprotestavo prieš 
Jungtinių Valstijų Kongreso 
priimtą ir prez. Fordo pasira
šytą naują užsieninės preky
bos bilių. Naujasis bilius dis-' 
kriminuojąs prekybą su Lo
tynų Amerikos kraštais. ☆

Washingtonas - Sekreto
rius Kissingeris reikalauja, 
kad Kongresas nesuvaržytų 
jo “lankstumo“ vairuojant 
Amerikos užsieninę politiką. 
Jis norįs turėti “laisvas ran
kas”.

☆
New Delhi. - Indijos prem

jerė Indira Gandhi sako, kad 
geležinkelių ministras Mishra 
buvo nudėtas per klaidą. Tai 
buvęs kėsinimasis ant jos 
gyvybės.

☆
Shawano, Vis. - Per Nau

juosius metus indėnų grupė 
užėmė katalikų bažnyčios ap
leistą vienuolyną su visais jo 
įrengimais ir dideliu žemės 
plotu. Jie sako, kad ta visa 
nuosavybė turi būti jiems 
atiduota. <Bažnyčios vadai 
priešingi. Gubernatorius at
siuntė 250 nacionalinės gvar
dijos kareivių “sutvarkyti” 
indėnus.
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Kelias į naujus laimėjimus 
ir pasiekimus

Praeitų metų pabaigoje Vilniuje buvo laikytas Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro Komiteto XVI plenumas. 
Dienraštyje “Tiesa” (gruodžio 28 d.) skaitome plenumo 
nutarimus. Tai gairės i naujus laimėjimus ir pasiekimus 
visame Lietuvos gyvenime.

Pirmiausia susumuojami ir kritiškai apibūdinami bei 
apžvelgiami iki šiol atlikti darbai ir pasiekti laimėjimai. 
Tarp kitko, sakoma:

“Penkmečio plano įvykdymo per praėjusius trejus metus 
rezultatai ir laukiamas šių metų plano įvykdymas rodo, kad 
iš esmės užtikrinami respublikos liaudies ūkio vystymo 
tempai bei proporcijos ir liaudies gerovės kilimo lygis, kurie 
buvo numatyti devintojo penkmečio plane.

Pramonė pirma laiko įvykdė 1974 metų produkcijos 
realizavimo ir daugumos svarbiausių rūšių dirbinių gamy
bos planą. Pramonės gamybos prieaugis per ketverius 
metus atitinka penkmečio plano numatytą lygį. Vykdoma 
darbo našumo didinimo užduotis.

Pagerėjo gamybos aprūpinimas technika ir padidėjo jos 
ekonominis efektyvumas. Įsisavinta naujų pramonės dirbi
nių gamyba. Plėtėsi visų rūšių transportas ir ryšiai, 
padidėjo pervežimų apimtis.

Žemės ūkio darbuotojai 1974 metais išaugino didžiausią 
javų derlių per visus metus. Iš kiekvieno hektaro gauta po 
27 centnerius grūdų, o bendrasis derlius sudarė daugiau 
kaip 2,7 milijono tonų. Viršyta metinė užduotis, superkant 
pagrindinių rūšių žemes ūkio produkciją, išskyrus linus ir 
vaisius.

Įvykdyta didelė kapitalinės statybos programa. Statybos 
organizacijos atidavė naudoti eilę svarbių liaudies ūkiui 
objektų.

Šie laimėjimai pasiekti įkvėpimo kupinu kūrybiniu Tarybų 
Lietuvos darbininkų klasės, kolūkinės valstietijos, inteli
gentijos darbu, visų mūsų šalies tautų broliškos draugystės 
ir savitarpio pagalbos dėka, įvairiapusiška partinių organi
zacijų, profsąjungų, komjaunimo veikla, nuolatinio TSKP 
Centro Komiteto ir Tarybinės vyriausybės dėmesio ir 
pagalbos dėka.”.

Paskui žvelgiama į ateitį ir jos problemas. Ypatingas 
dėmesys naturališkai skiriamas pramonei ir žemės ūkiui. Be 
moderniškos pramonės, be moderniško, pažangaus, aukštai 
išvystyto žemės ūkio jokioje šalyje moderniškas, pažangus, 
laimingas ir prabangus liaudies gyvenimas negalimas ir 
neįimanomas. Štai kodėl toks didelis dėmesys skiriamas 
šiems naujojo, socialistinio gyvenimo pamatams Lietuvoje 
ir visoje Tarybų Sąjungoje bei kituose socialistiniuos 
kraštuose visuose komunistų partijų žygiuose bei tarimuo
se.

Taigi, ir šiuose Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto planumo tarimuose sakoma:

“Įmonių ir organizacijų, statybų kolektyvų pastangos turi 
būti sutelktos tam, kad visokeriopai būtų didinamas 
gamybos efektyvumas, spartinama techninė pažanga, didi
namas darbo našumas, sparčiau paleidžiami nauji ir geriau 
naudojami esami gamybiniai pajėgumai, kad būtų panaudo
jami visi rezervai produkcijos gamybai didinti ir jos kokybei 
gerinti, kartu mažinant materialines ir darbo sąnaudas.^

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į efektyvų valstybinių 
lėšų naudojimą, į tai, kad kiekvienas į gamybą įdėtas rublis 
atsipirktų ir duotų reikiamas sankaupas.

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto plenumas 
laiko vienu iš svarbiausių partinių, tarybinių ir žemės ūkio 
organų uždavinių užtikrinti tolesnį žemės ūkio gamybos 
intensyvinimą, kad būtų įvykdyti grūdų, linų, pieno ir 
mėsos gamybos penkmečio planai. Reikia ryžtingai kovoti 
už tolesnį visų žemės ūkio kultūrų derlingumo didinimą, 
kartu ieškant galimybių javų ir linų pasėliams plėsti. Būtina 
atkreipti ypatingą dėmesį į visų rūšių pašarų gamybos 
didinimą ir jų kokybės gerinimą.

Gyvulininkystėje reikia siekti, kad toliau didėtų gyvulių 
produktyvumas ir jų, ypač karvių, skaičius. Reikia organi
zuoti gerą gyvulių žiemojimą. Panaudojant sukauptą patir
tį, reikia ir toliau gilinti bei plėsti darbą, tarpūkinio 
specializavimo ir kooperavimo pagrindu. Šiuo metu svar
biausias visų žemės ūkio darbuotojų uždavinys yra laiku ir 
kokybiškai pasiruošti pavasario sėjai. Reikia visą vasaro
jaus sėklą paruošti iki reikalaujamų kondicijų ir laiku 
parengti techniką, išvežti organines trąšas. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas žemės ūkio darbuotojų ir 
pirmiausia mechanizatorių kadrų paruošimui bei jų kvalifi
kacijos kėlimui.

Pareikalauti iš ministerijų ir žinybų, Valstybinės plano 
komisijos, Valstybinio statybos reikalų komiteto, partijos 
miestų ir rajonų komitetų, miestų ir rajonų vykdomųjų 
komitetų, statybos organizacijų padaryti viską, kad laiku 
būtų atiduoti gamybiniai pajėgumai, gyvenamieji namai ir 
socialinės bei kultūrinės paskirties objektai, mažinama 
statybos trukmė ir gerinama darbų kokybė”.

JŲ IŠKEPTAS 
ŽEMĖLAPIS ESANTI 
DIDELĖ GĖDA

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (sausio 3 d.) smar
kusis Algirdas Gustaitis ne 
tik bara, bet ir keikia taip 
vadinamos Lietuvių Bend
ruomenės Apšvietos Tarybą 
už iškepimą niekam dėto mū
sų mielosios Lietuvos žemėla
pio. Apart to, kad žemėlapio 
autorius ar autoriai biauriai 
supaškudinę vietovių pavadi
nimus, prikimšę tiesiog nesa
mų dalykų, o pamiršę įdėti 
Lietuvai priklausomas že
mes, arba, pav., Lietuvai 
pasisavinę tik pusę Prūsijos, 
kitą pusę paaukojo “rusams 
ir komunistams”, jie esą di
džiausi nemokšos ir papras
tos žemėlapių technikos rei
kalais. Prašome:

“Nelygių brūkšnelių, linijų, 
apskritimų, kvadratų ir ki
tokių drebinių pilnas visas 
tas žemėlapis. Drebančiomis 
rankomis negalima braižyti 
žemėlapio! Tai yra pasibaisė
tinas žemėlapio techniškas 
trūkumas, darantis gėdą, 
tarsi neturėtume gero brai
žytojo!”

KĄ SAKO PATYS 
EGIPTIEČIAI?

Amerikoje leidžiamos viso
kios kalbos apie santykius 
tarp Tarybų Sąjungos ir 

| Egipto. Pasakojama, kad tie 
I santykiai kasdien darosi la- 
Jbiau įtempti ir t. t. Tad 
! svarbu išgirsti balsą pačių 
egiptiečių. “Eltos” pranešime 
iš Cairo praeitų metų gruo
džio 25 d. apie tai, tarp kitko, 
skaitome:

“Kairo savaitraščio “Roz ei 
Jusef” straipsnyje duodamas 
atkirtis tiems sluoksniams, 
kurie mėgina juodinti princi
pingą Tarybų Sąjungos pozi
ciją, pastovią paramą arabų 
tautų kovai už Izraelio agre
sijos padarinių likvidavimą, 
už pagrįstų Palestinos arabų 
nacionalinių teisių atkūrimą.

Savaitraštis pabrėžia, kad 
tiek 1967 metų birželio mėne
sį, tiek 1973 metų spalio karo 
dienomis kaip tik Tarybų Są
jungos pagalba ir parama 
įgalino arabų šalis duoti rei
kiamą atkirtį agresoriui, iš
saugoti savo* laisvę ir nepri
klausomybę.

Liežuvautojai ir pasalūnai, 
rašo žurnalas, teigė, kad Ta
rybų Sąjunga - ne draugas 
Egiptui, kad ji 1973 metų 
spalio mėnesį tariamai prime
tus! ugnies nutraukimą prieš 
egiptiečių valią. Kai kurie net 
stato Tarybų Sąjungą į vieną 
gretą su Jungtinėmis Ameri
kos Valstijomis - pasauliniu 
imperializmo lyderiu.

“Nutarimas nutraukti ugnį 
spalio karo metu, rašo “Roz

O 1975 metais busią dar blogiau!
Pačios valdžios statistikomis šiandien už maistą mes 

turime mokėti 13.8 procento daugiau, negu tuo pačiu laiku 
mokėjomes 1974 metų pradžioje. Pa v., jeigu už tam tikrą 
maisto kiekį pernai pradžioje metų mokėjome $56.74, tai 
šiandien jau turime mokėti $64.57.

O ką žada šie metai? Agrikultūros Departamentas sako, 
kad 1975 metais mūsų maistas dar daugiau negu 13.80 
procento pabrangs!

KRITIKUOJA GINKLŲ 
PARDAVIMĄ IRANU!

Washingtonas. - General 
Accounting Office slaptame 
raporte Kongresui sako, kad 
dėl didelio kiekio ginklų par
davimo Iranui, Amerikos

ginkluotosios jėgos stokojan
čios tam tikrų labai svarbių 
ginklų. Sakoma, kad per pa
skutinius dvejus metus Jung
tinės Valstijos yra pardavu- 
,sios Iranui ginklų už 6 bilijo
nus dolerių!

Gerbiamas drauge 
Redaktoriau,

Nesenai skaitydamas mūsų 
dienraštį “Tiesą”, aptikau is
torijos mokslų kandidato An
tano Balsio straipsnyje “Sve
timoje žemėje medžiai nyks
ta. Kas ir kodėl išeivijoje 
nutausta”, tokią pastraipą:

“Lietuvių emigrantų istori
joje galima rasti pavyzdžių, 
liudijančių, jog, ir gyvenant 
toli nuo gimtojo krašto, gali
ma sukurti kultūros verty
bes, kurios palieka pėdsaką 
gimtojo krašto kultūroje. Ta
rybų Lietuvos liaudies rašy
tojo R. Mizaros literatūriniai 
kūriniai visada užims garbin
gą vietą Lietuvos kultūroje. 
Vilniaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto garbės 
daktaro A. Bimbos JAV dar
bininkų klasės istorijos moks
linius tyrinėjimus aukštai 
vertina Tarybų Sąjungos bei 
daugelio užsienio šalių moks
lininkai. Jie turi svarbią 
reikšmę ir istorijos mokslui 
Lietuvoje”.

Skaitant buvo malonu pri
siminti (straipsnį pridedu), 
kad teko pažinti šiuos žmo
nes, bendrauti su jais. Tiesa, 
rašytojas Rojus Mizara jau 
senokai palaidotas Lietuvos 
žemėje, tačiau dar yra nema-

LAISVĖ

ei Jusef’, buvo šimtu procen
tų arabų nutarimas, ką pa
tvirtino pats prezidentas Sa- 
datas”. Po ugnies nutrauki
mo, kai Izraelis siekė rasti 
progą išplėsti savo prasiver
žimui vakariniame Sueco ka
nalo krante, Tarybų Sąjunga 
taip pat nepaliko mūsų nelai
mėje, kaip kad teigia tie 
patys šmeižikai. Priešingai, 
nurodo savaitraštis, Tarybų 
Sąjunga įspėjo agresorių ir jo 
globėjus. Kaip buvo pripažin
ta visame pasaulyje, šis įspė
jimas davė svarbių rezulta
tų”.

LDS NARIAMS 
PARAGINIMAS IR 
PRIIMINIMAS

Už sausio mėnesį “Tieso
je”, LDS organe, kreipiamasi 
į narius:

“Su pradžia metų praside
da ir narinių mokesčių mokė
jimas. Nėra reikalo tuojau, 
sausio mėnesį, duokles mokė
ti. Galima pasimokėti vasario 
ar kovo mėnesį. Su kovo 
mėnesio pradžia būtinai rei
kia pasimokėti. Patartina pa
simokėti duokles už ilgesnį 
periodą - už 6 arba net ir už 
12 mėnesių. Tokiu būdu su
mažinsite savo kuopos sekre
toriui darbą. Ypatingai gau
nant dividendą reikia pasimo
kėti duokles už ilgesnį laiką”.

Svarbu, kad per 1975 me
tus nė vienas LDS narys 
neišsibrauktų dėl neužsimo- 
kėjimo laiku duoklių.

Šiame “Tiesos” numeryje 
angliškoje dalyje randame 
pirmąjį mūsų Aido Choro 
mokytojos Mildredos Stens- 
lerienės straipsnį jos įspūdžių 
iš viešnagės praeitą vasarą 
Lietuvoje. Straipsnio pra
džioje trumpai apibūdinama 
“Dainų Šventės” Lietuvoje 
istorija, kuri prasidėjo su 
1924 metais, o paskui kalba
ma apie Kaune įvykusią “Dai
nų Šventę”. Mildredos įspū
džiai įdomiai, lengvai, pa
traukliai skaitosi.

Atrodo, kad čia įspūdžių tik 
pradžia. Lauksime sekamų 
“instolmentų”.

LIETUVOJE IR LABAI 
SKAITLINGAI ŠEIMAI 
NETENKA SKURSTI

Štai akivaizdžiausias pa
vyzdys:

“Kretingos tarybinio ūkio 
darbininkai Petras ir Angeli
na Bendikai augina trylika 
vaikų. Vyriausioji duktė Re
gina mokosi Klaipėdos peda
goginėje mokykloje, o ma
žiausioji - Ritutė - dar tik 
trečiuosius metelius užkliu
dė. Šeimos galva - traktori
ninkas.

Ūkis daugiavaikei šeimai 
pastatė namą. Ji visokeriopai 
remiama”.

Į žai veiklių tautiečių, kurie 
noriai palaiko ryšius su gim
tuoju kraštu, domisi Lietuvos 
gyvenimu, džiaugiasi jos pa
siekimais, noriai joje apsilan
ko.

Pirmojo Jūsų vizito Lietu
voje fotonuotrauka, gerbia
mas Antanai, yra atspausdin
ta nesenai Maskvoje išėjusio
je didelės apimties ir labai 
įdomioje Justo Paleckio kny
goje “Du pasauliai”. Knyga 
atspausdinta rusų kalba ir 

! turi milžinišką pasisekimą, 
j nes momentaliai buvo išpar
duotas visas į Lietuvą atsiųs
tas tiražas.

Šiemet, rodos visai*nesenai 
buvo 1974 metų birželis, kai 
Jūs su žmona viešėjote Lietu
voje, gyvenote ketvirtajame 
puikaus viešbučio “Draugys
tė” aukšte ir buvote labai 
laukiamas visų tautiečių sve
čias. Bene labiausiai jaudi
nantis, Jūsų viešnagės Lietu
voje, momentas buvo tas, kai 
iškilmingoje aplinkoje Jums 
buvo suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelnusio žurnalisto var
das. Apie tai rašė visi res
publikiniai laikraščiai, trans
liavo šias iškilmes Lietuvos 
televizija. Rytojaus dieną ir 
man pavyko Jus “pagauti” 
resotrano “Draugystė” di

džiojoje salėje, laike pusry
čių, ir pasveikinti ta brangia 
visiems Jus pažinojusiems 
tautiečiams, proga. Nuo tų 
akimirkų Vilniuje prie Vingio 
parko praėjo pusmetis, nuo 
to laiko kai aš lankiausi Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir 
pas Jus Niujorke praėjo be
veik ketveri metai, o iki to 
laiko kai vėl, manau, pasima
tysime gal praeis tik irgi - 
pusmetis. Galvoju, kad 1975 
metų liepos mėn.? vėl gal 
apsilankysite Lietuvoje, ste
bėsite didžiulę Jubiliejinę 
dainų ir šokių šventę, kuri 
kaip manoma susilauks daug 
svečių iš visų pasaulio kam
pelių.

Gerbiamas drauge Antanai 
ir gerbiamoji Ilze, greit užsi
vers paskutinis 1974 metų 
kalendoriaus lapelis nusineš
damas su savimi visus 
džiaugsmus ir liūdesį, visa 
kas nuveikta ir nedaveik- 
ta. . . Išauš pirmoji 1975-jų 
Naujųjų Metų diena, pradėsi
me naujus kūrybos ir darbo 
metus, kurie dar labiau pra
turtins mūsų gyvenimą.

Šios labai puikios, visai 
žmonijai, šventės proga, leis
kite nuoširdžiai pasveikinti 
Jus ir Jūsų šeimą, laisviečius 
ir mane pažinojusius tautie
čius JAV-se su Naujaisiais 
Metais, naujais džiaugsmais 
ir laimėjimais visose gyveni
mo srityse. Linkiu Jums vi
siems puikiausios sveikatos, 
kūrybinių minčių gausumo, 
geros nuotaikos, nuostabiau
sio pasisekimo visuose Jūsų 
darbuose, visokeriopos lai
mės asmeniniame gyvenime.

Su aukšta pagarba,
Jūsų -

Remigijus Jusionis 
Lietuva, Vilnius,

Brangus laisviečiai!
Mūsų visa šeima norime 

pasveikinti visą “Laisvės” ko
lektyvą. Nuoširdžiausiai lin
kime laimės ir geros sveika
tos. Linkime, kad 1975 metai 
būtų geresni visai pasaulio 
žmonijai.

Norime nuoširdžiai padėko
ti mūsų brangiai tetai Bronei 
Ramanauskienei, kuri mums 
jau kelinti metai užrašo 
“Laisvę”, kurią mes su di
džiausiu pasitenkinimu skai
tome. Iš jos sužinome daug 
gero, ir daug blogo, kas daro
si pasaulyje. Siunčiame tetai 
nuoširdžiausius sveikinimus 
ir giliausią užjuojautą jos liū
desio valandoje, netekus gy
venimo draugo Antano Ra
manausko.

Dar kartą linkime visam 
“Laisvės” kolektyvui daug 
ryžto ir ištvermės darbe, o 
laimės ir džiaugsmo gyveni
me.

Adelė ir Algis Navickai
Telšiai

Mieli draugai laisviečiai!
Nuoširdžiai sveikinu su 

1975 metais visus darbuoto
jus, visą “Laisvės” personalą, 
linkiu geros sveikatos, ener
gijos ir asmeninio džiaugsmo. 
Jau daug metų kaip skaitau 
“Laisvę”. Labai džiaugiuosi, 
bet kartais tenka nuliūsti, 
kaip išgirstu, kad tas ar kitas 
jau pasitraukė iš gyvųjų tar
po. Geras draugas Kama
rauskas man prenumeruoja 
“Laisvę” jau keli metai.

Tad sėkmės visiems!
Staškaūskienė

Kaunas

Didžiab Gerbiamas 
Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Širdingai sveikinu su Nau
jaisiais 1975 metais ir linkiu 
visokeriopos sėkmės Jūsų 
sunkiame darbe. y

Skaitydamas “Laisvę’^ lyg 
bunu jūsų tarpe, gyvenu jūsų 
rūpesčiais. Negaudamas il
gesnį laiką jūsų laikraščio, 
kažin ko pasiilgsti.

Dar sykį nuoširdžiai sveiki
nu savo ir šeimynos vardu.

G. Gulmanas
Kapsukas •
Didžiai Gerbiamasis 
Redaktoriau,

Siunčiu straipsnelį apie ar
tėjančią mažąją planetą Ero
tą. Turiu Jums paskyręs il
gesnį ir įdomesnį straipsnį 
apie horoskopus, pranašystes

Penktadienis, ^Sausio (January) 10, 1975

Kaimas, iŠ kurio 
sklinda šviesa

Karolio Požėlos namas — memorialinis muziejus.

Pakruojo rajono Laukso
džiu apylinkėje yra Bardiškių 
kaimas. Tarp aukštų medžių 
stovi kuklus medinis namas, 
kuriame gimė žymus revoliu
cinio judėjimo dalyvis Karolis 
Požėla. Čia nuo 1965 metų - 
memorialinis muziejus. Jį 
dažnai lanko ekskursantai. 
Vietos aštuonmetės mokyk
los ir Linkuvos vidurinės mo
kyklos pionieriai ir komjau
nuoliai čia ruošia sueigas, 
literatūrinius montažus, čia 
iškilmingai įteikiami komjau
nimo bilietai.

Pagerbiant įžymiojo revo
liucionieriaus atminimą, ko
lūkis pavadintas jo vardu. 
Nors sudėtingos šiemet buvo

Maža planeta artėja 
prie Sėmės

Saulės sistemoje, be devy
nių didžiųjų planetų, yra dar 
tūkstančiai mažųjų, arba as
teroidų. Kone visos jos skrie
ja aplink Saulę tarp Marso ir 
Jupiterio, jų atstumas nuo 
Saulės dažniausiai būna 300- 
400 mln. km. Kai mažoji 
planeta yra toje pačioje pusė
je nuo Saulės kaip ir Žemė - 
tokia padėtis vadinasi jos 
opozicija - jos atstumas nuo 
Žemės būna 150 mln. km 
mažesnis, kaip nuo Saulės.

Mažųjų planetų tarpe yra 
keletas, kurios skrieja labai 
ištįsusiomis elipsėmis ir gali 
priartėti prie Saulės, taigi ir 
prie Žemės, daug arčiau negu 
Marsas. Žinomiausios iš tokių 
planetų yra Erotas ir Ikaras. 
Erotas pirmą kartą buvo ste
bėtas 1898 m. Tai 433-as 
asteroidas. Jo metų ilgis 1,76 
Žemės metų. Jis skrieja 
plokštumoje, kuri su Žemės 
skriejimo aplink Saulę plokš
tuma (ekliptika) sudaro be
veik 11° kampą. ’Kadangi, be 
to, Erotas, būdamas ir ar
čiausia Saulės (perihelyje), 
yra toliau nuo jos negu Žemė, 
tai Eroto kelias negali kirstis 
su Žemės keliu, vadinasi, tos 
planetos negali susidurti vie
na su kita. Tačiau periodiškai 
jos gali viena prie kitos tiek 
priartėti, kad atstumas tarp 
jų pasidaro galimai mažas - 
vos 20 su viršum mljn. km. 
Tas periodas lygus 37 me
tams. Kaip tik 1975 metų 
sausio antroje pusėje Erotas 

ir ateities numatymą. Tokiu 
būdu tikiuos, kad būsim atsi
lyginęs už siunčiamąją man 
spaudą - “Laisvę” ir “Šviesą”.

Naudojuos šia proga pa
sveikinti su Naujaisiais Me
tais, palinkėti sveikatos ir 
ištvermės sunkiame redakto
riaus darbe. Nepasveikinau 
su 80-mečiu, kurį mes šven
tėme tą pačią dieną (tik man 
tada suėjo 72 m.). Tad skubu 
dabar paspausti dešinę bai
giant pirmuosius naujo de
šimtmečio metus!

Noriu dar padėkoti už lin
kėjimus, kuriuos išspausdi- 
not prieš metus. Nors to 
numerio negavau, bet skai
čiau. Ačiū.

Su nuoširdžia pagarba,
Antanas Juška 

gamtinės sąlygos, Karolio 
Požėlos kolūkio žemdirbiai 
našiai padirbėjo. Kaip papa
sakojo kolūkio pirmininkas 
Juozas Vaitelis, šiais metais 
iš hektaro gauta 35,3 centne
rio grūdų. Geri ir pieno ga
mybos reikalai. Iš kiekvienos 
karvės primelžta po 3,490 
litrų pieno.

Kolūkyje du Socialistinio 
Darbo Didvyriai. Vienas jų - 
kolūkio veteranas Alfonsas 
Andrišiūnas - sutiko man pa
pozuoti. Kuklus, darbštus ko
lūkietis - vienas pirmųjų So
cialistinio darbo Didvyrių 
respublikoje.

Edmundas Žiauberis
Dailininkas

vėl priartės prie Žemės.
Astronomijos istorijoje 

Erotas suvaidino didesnį 
vaidmenį negu kuri kita ma
žųjų planetų. Pirmieji Eroto 
priartėjimai prie Žemės buvo 
panaudoti astronominiam 
vienetui, t. y. vidutiniam, at
stumui nuo Žemės iki Saulės, 
patikslinti. Dalykas tas, kad 
turėdami bet kurios planetos 
orbitą ir jos kai kurių atkarpų 
atstomą nuo Žemės, galime 
tiksliai apskaičiuoti ir astro
nominį vienetą. Panaudojant 
Eroto skriejimo stebėjimus ir 
buvo nustatytas 149,5 mljn. 
km astronominio vieneto il
gis. Tik pastaraisiais metais 
radiolokacijos priemonėmis 
pavyko to vieneto ilgį nusta
tyti dar tiksliau. Jis pasirodė 
100,000 km didesnis, vadina
si, 149,6 mljn. km.

Eroto stebėjimai dar paro
dė, kad jo šviesumas (plane
tos spindi išsklaidyta Saulės 
šviesa) periodiškai ir ne vie
nodu mastu kinta. Kartais 
šviesumas per trumpą laiką 
sumažėja iki keturių kartų. 
Tai priklauso nuo to, kad 
planeta nėra rutulio pavidalo 
ir kad atskiros jos paviršiaus 
sritys nevienodai sklaido 
Saulės šviesą. Erotas, matyt, 
yra pailgas. Jo didžiausias 
skersmuo - apie 22 km, o 
mažiausias - apie 3 kartus 
mažesnis. Be to, jis ne apva
lus kaip agurkas, bet kam
puotas. Priklausomai nuo to, 
kiek Saulės apšviesto pavir
šiaus matome nuo Žemės, ir 
atrodo Erotos tai šviesesnis, 
tai silpnesnis.

Erotas yra per mažas, kad 
būtų matomas plika akimi. 
Žinant jo vietą, būtų galima jį 
stebėti, turint mažą žiūroną 
arba net paprastą binoklį. 
1975 m. sausyje Erotas 
skries iš šiaurės į pietus pro 
Dvynių ir Mažojo Šuns 
žvaigždynus, į rytus nuo 
Šienpiovių. Ten patyręs ste
bėtojas galėtų jį gana lengvai 
susirasti.

Kadangi asteroidų prigim
tis ir kilmė dar tebekelia v 
daug problemų, tai ir šiam 
Eroto prieartėjimui astrono
mai skiria nemaža dėmesio.

A.Juška
astronomas
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Sjuvėjai susi rupinę savo likimu

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Kvėpuok į sveikatą
V. LEVIS 

Psichoterapeutas, medicinos 
mokslų kandidatas

Gruodžio mėnesį įvyko daugybė siuvėjų demonstracijų. Ši 
nuotrauka vaizduoja Chicagoje įvykusią demonstraciją. Ji 
paimta iš Chicagos darbo unijų organo “Federation News”.

Siuvėjai protestuoja prieš importavimą iš užsienio, 
daugiausia iš Japonijos, drabužių. Jie sako, kad užsienyje 
darbininkų algos daug mažesnės, todėl čia importuoti 
drabužiai pigiau parduodami. Šiandien tūkstančiai Ameri
kos siuvėjų vaikštinėja be darbo.

Protesto demonstracijas suruošė Amalgamated Clothing 
Workers of America ir United Garment Workers unijos.

Su kvėpavimu susiję vis
kas: ir kraujo sudėtis, ir ju
desiai, ir jausmai, ir protas. 
Tai gyvenimo muzika, orga
nizmo šventovių šventovė.

Bendraudami paprastai pa
stebime, kaip žmogus kvė
puoja. Iš gilių įkvėpimų ir 
energingų iškvėpimų galima 
pažinti nekantrų, nerims
tantį choleriką. Šnopuojantis 
kvėpavimas charakterizuoja 
vangų, įtarų^bet ir truputį 
geraširdį lėtuną. Stiprus, ly
gus kvėpavimas būdingas pa
sitikinčiam savimi, žvaliam, 
veikliam žmogui. Tipiškas 
sangvinikas kvėpuoja vos 
girdimai. Dažni, gilės įkvėpi
mai su lėtais iškvėpimais bū
dingi melancholikui. Kvapą 
mums užgniaužia ne tik įvai
rios emocijos, bet ir šiaip 
visokia įtampa, ypač intensy
vus protinis darbas. Papras
tai kinta ne kvėpavimo daž
numas ir gilumas, o toninis 
piešinys, “braižas". Tokiais 
atvejais žmogus dažnai kvė
puoja ir kalba prislopintai. . . 

šimt minučių, mintyse saky
kite: “Tai trunka toliau, vis
kas vyksta savaime”, po to 
galima baigti treniruotę arba 
imtis kito kvėpavimo prati
mo.

Įtemptais momentais, o ge
riausia - užbėgant jiems už 
akių, galima atlikti šiuos pra
timus sutrumpintai. Autoge
ninis “apsišarvavimas” kvė
pavimu bene geriausia prie
monė prieš netikėtus išori
nius poveikius. (Tai, kad to
kiais atvejais “nepratrūksti”, 
dar nereiškia, kad taikstaisi 
su blogybėmis ar abejingas 
joms.)

Kvėpavimas kalbant. Šiuos 
pratimus patogiausia atlikti, 
kai esi vienas, bet svarbiau
sias jų taikinys - bendravi
mas.

Tikriausiai esate pastebė
ję, kad tada, kai gerai jaučia
tės, kai jūs ramūs, žvalūs, 
jūsų balsas kalbant skamba 
aiškiai, tvirtai, intonacijos 
turtingos ir malonios. Vyrų, 
paprastai kalbančių plonai, 

balse tokiais atvejais pasi
girsta mažorinės bosinės - 
baritoninės gaidelės, moterų 
- švelnus melodingumas. Jei
gu gerai jaučiatės, pasitikite 
savimi, bendraudami su žmo
nėmis, kalbate “geros for
mos" balsu. Bet yra ir at
virkštinė priklausomybė: jei 
jūsų balsas “geros formos”, 
tai ir labiau pasitikite savimi, 
geriau jaučiatės.

Tuo ir pagrįsti siūlomi pra
timai, tikriausiai naudingi ne 
tik dainininkams ir akto
riams.

1. Laisvai įkvėpę, pamažu
iškvėpkite, tardami balsius: H M M H “ - - H •a-a-a , o-o-o , u-u-u ir 
kitus. Priebalsius: “m-m-m”, 
“n-n-n”. Skiemenis: “ba-a-a”, 
“da-a-a” ir t. t., suteikdami 
balsui tvirtą, vibruojantį 
skambėjimą. Varijuokite gar
sumą, aukštį, ilgumą, bet tik 
laisvai, lengvai, džiugiai, be 
įtampos. Saukti nereikia.

2. Ištarkite po keletą kartų 
kiekvieną iš sekančių žodžių, 
pradėdami tyliai, beveik pa
šnibždomis, vis stiprėjančiu, 
emocingesniu balsu:

džiaugsmas, pasitikiu, sau
lė, susikaupęs, nusprendžiau, 
sklandžiai, tvirtai, ištvermė, 
plienas, stiprus, laisvas, su
gebu.

Žodžiai, žinoma, gali būti ir 
kiti, bet pageidautina toks jų 
rinkinys, kurio prasmė atitik
tų pageidaujamą būseną. Ga
lima sudaryti ir posakius.

Skaitykite įvairiu garsumu 
ir greičiu, bet tokiu pat prin
cipu “džiugius” eilėraščius ir 
prozos ištraukas, dainuokite. 
Patikrinti, kaip jums sekasi, 
galite magnetofonu.

Beje, daugelis nevalingai 
griebiasi šio metodo, ką nors 
pusbalsiu niūniuodami arba 
švilpaudami. Tai nesąmonin
ga kova su savo nervingumu, 
natūrali orlaidė. . .

Nepamirškite, kad jūsų 
balsas, bendraujant su aplin
kiniais, skamba aiškiai, iš
raiškingai, maloniai tada, kai 
laisvai, džiugiai kvėpuojate. 
Įpratę taip kvėpuoti ir kalbė
ti, artistiškumo dar nepa
sieksite, tačiau nejučiom im
site labiau pasitikėti savimi, 
mažiau varžysitės.

Volcano, Hawaii. - Sausio 1 
dieną čionai pasikartojo že
mės drebėjimas. Volkano 
Mauna Loa “gerklė” atsidarė 
ir iš jos pradėjo lietis lava. 
Nuostoliai esą nedideli.

LAISVĖ

Naujuosius metus sutikus
Žemė vėl ima skrieti naują 

ratą apie saulę. Tas ratas, 
žinoma, tik įsivaizduotas, tik 
sąlyginis. Sutinkant Naujuo
sius Metus, norisi ir eiliniam 
žmogui pasijusti tarsi kos
monautui ir dirstelti į savo 
planetą iš perspektyvos, ta- 
rutym iš šalies.

Jeigu žvaigždės yra tokios 
pat saulės, tai tokių trupinė
lių, kaip žemės planeta, turė
tų būti kosminėje erdvėje 
milijardai. O mes nuo seno 
įpratę laikyti save tarsi visa
tos centru.

Vadinasi, toje daugybėje 
planetų vyksta panašus pa
žangos procesas, rutuliojasi 
evoliucijos formos? Koks 
įmanomas tos pažangos zeni
tas? Koks lemtas apogėjus 
evoliucijos procesui? Kodėl 
kol kas žemės nelanko jokie 
kosmonautai iš kosmoso? Ko
dėl neatsiunčia jokios žinios 
kosminėmis radijo bangomis?

Kolei kas tai beprasmiški 
klausimai. Bet jie kyla savai
me, pažvelgus, kiek istorija 
nužengė į priekį, sakysim, 
kad ir nuo faraonų laikų. 
Kokie milžiniški laimėjimai 
pasiekti mūsų šimtmetyje! 
Net per paskutinį šimtmečio 
ketvirtį! Po antrojo pasauli
nio karo Vakaruose buvo ne
maža politikų, kurie reikala
vo sunaikinti Tarybų Sąjun
gą. Net kai kurie Vatikano 
kardinolai ragino apmėtyti 
Maskvą atominėmis bombo
mis. O šiandien šaltojo karo 
ledai daug kur baigia tirpti. 
Tapo natūralu diskutuoti, 
kaip išsivysčiusios šalys gali 
padėti atsilikusiems kraš
tams nugalėti badą, neraštin
gumą, skurdą.

Noras bendradarbiauti vis 
labiau įsigali. Ši bendradar
biavimo dvasia turės iškelti 
vis naujas problemas. Ar ga
lima pilnai padėti atsiliku
sioms šalims, neišvaduojant 
jų iš primityvių, burtininkiš- 
kų religinių prietarų? Kol kas 
tai opus klausimas, ir jo 
bijoma liesti. Bet juk impe
rialistai tyčia stiprino religinį 
obskurantizmą, nes jis padė
jo engti tautas. Taip pat 
bijoma kalbėti apie tarptauti
nės racionalios kalbos sukūri
mą, nes daug kur tebesiautė- 
ja nacionalistinis fanatizmas. 
Gal neatsitiktinai Romoje, 
svarstant pasaulinę maisto 
problemą, buvo sustreikavę 

vertėjai? Gal tai stichinis 
šauksmas susimąstyti, kokią 
milžinišką reikšmę bendra
darbiavimui turėtų tarptauti
nės racionalios kalbos įvedi
mas santykiuose tarp valsty
bių?

Jeigu mūsų amžiuje į gyve
nimą įdiegta tiek naujovių, 
tai, reikia manyti, mūsų vai
kų ir anūkų dienomis jų bus 
įgyvendinta dar daugiau. 
Chemija gal padarys pervers
mą maitinimosi srityje? Gal 
tiek daug triūso reikalaująs 
gyvulių auginimas mėsai bus 
pakeistas tokių pat maistin
gų, o gal ir maistingesnių, 
produktų gamyba chemijos 
būdu? Kol kas ta kryptimi jau 
žengti pirmieji žingsniai.

Žmonijai teks dar daug 
vargti, iki ji išmoks protingai 
naudoti pasigamintus techni
kos stebuklus. Reklamos 
tikslas yra padėti žmogui šia 
kryptimi, o ne brukti jam 
dažnai nebūtinai reikalingą 
daiktą.

“Laisvės” skaitytojai suda
ro tik mažą grupelę toje 
žmonių jūroje. Bet juos jun
gia stiprus prisirišimas prie 
savo krašto tradicijų, prie 
vaikystėje gautos gimtosios 
kalbos.

Lietuviai išvykę iš savo 
tėviškės vaikystėje dar prieš 
pirmą pasaulinį karą, labiau, 
negu kas kitas mato,kiek nu
žengta per jų gyvenimą tech
nikos srityje. Ne kartą lankę
si Lietuvoje,jie su džiaugsmu 
stebėjo,kokį didelį žingsnį 
žengė atsilikusi jų gimtinė. Ir 
jie įsivaizduoja, kokios per
spektyvos jos pažangai atsi
veria artimiausioje ateityje.

Sakoma, kad kiekvienai 
kartai tenka maždaug vieno
dai patirti technikos patobuli
nimų. Man rodos, kad mūsų 
karta jų išvydo kelis sykius 
daugiau, negu mūsų tėvai. O 
dėl to, ką patirs mūsų vaikai 
ir vaikaičiai, mes juk nepavy- 
dim, o tik džiaugiamės.

Šventinis tostas tapo ritua
line apeiga, sutinkant Nau
juosius Metus. Vąįaduojuosi, 
kad ir aš jį /pakeliu kaip 
bendradarbis, dalyvaująs jū
sų subuvime.

Tegu visi “Laisvės” skaity
tojai ir bendradarbiai jaučia 
didingą savo skrydį apie sau
lę, žemei pradėjus naują orbi
tos ratą!

J. Šimonis

3-ias puslapis

Tokių badaujančių vaikučių Afrikos ir Azijos kraštuose 
milijonai. Pasaulis turi lėšų ginkluotis, bet neturi vaikams 
gelbėti nuo bado.

BET MŪSŲ KALVIAI NEPRAŽUVO

Mes jais didžiuojamės
! kai kur, tarp pušynėlių, jau ir 
sniego lopeliai boluoja. Bet 
šventėje nešalta. Liepsnoja 
žaizdrai. Kai vyrai smagiau 
dumples padumia, pakyla žie
žirbų speičiai, ugnelės nu- 

Pakelių kalvės, kur anks
čiau, būdavo, susirenka vy
rai, pypkes traukia, šnektą 
rezga, laukdami, kol kalvis 
arklį pakaustys, noragą pa
smailins, kraičių skryniai ap
kaustus žvaigždėm, lelijom rausvina ne tik kalvių, bet ir 
iškarpys, į Liaudies buities 
muziejų patraukė amželio 
baigti, o į jų vietą moderniš
kos mechanizatorių dirbtuvės 
atsistojo, bet kalviai nepra
žuvo. Yra dar jų Lietuvoje.

Tai pamatėme, atvažiavę į 
Druskininkus, į antrąją Kal
vių šventę. Daugiau dvide
šimties vyrų, kaip ąžuolų pla
čiapečių, užgrūdintų žaizdro 
karščio, tvirtos geležies ir 
sunkaus kūjo, pasagomis 
krūtines pasipuošusių, išsiri
kiavo šventės atidarymui. O 
jų visų priešakyje - kalvių 
kalvis Pranas Mažiekis iš Ma
žeikių rajono, dar pirmoje 
Kalvių šventėje visus nurun
gęs, pirmojo Lietuvos kalvio 
vainiką pelnęs. Ir ne vienas 
kalvių kalvis atvažiavo. Jį 
atlydėjo du broliai: Juozas ir 
Antanas, irgi kalviai. Ketu
rios Mažiekių kartos kalvyste 
vertėsi, amato gudrybių mo
kydamiesi iš tėvų ir senolių.

Kalvių kalvio šv< 
palydoje ir Lietuvos drožėjų 
drožėjas - Ipolitas Užkurnys, 
verpėjų verpėja Birutė Puč- 
korienė, mezgėjų mezgėja 
Julija Jonuškienė. . . Visų 
amatų karaliai, laurus anks
čiau pelnę puodžių,' dailidžių, 
audėjų, verpėjų ir kitokiose 
šventėse, savo apsilankymu 
pagerbė Kalvių dieną.

Žvarbi diena pasitaikė. Ru
denėlis, nieko nepadarysi. O

žiūrovų veidus. O prie žaiz
drų sustoję rinktiniai kalviai, 
visas jų amato žiedas - juk į 
varžybas suvažiavo!

Kas geriausiai, gražiausiai 
pakaustys juodbėrį žirgelį? 
Juodbėrėlis muistosi, labai 
daug žiūrovų aplinkui, žiūro
vų karštų plojančių, šaukian
čių, patarinėjančių. Bet kal
vio ranka stipri, suėmė tvir
tai juodbėrio koją, kaukšt 
pakaukšt, ir pasaga primuš
ta. Gražiausiai žirgelį pa
kaustė Boleslovas Šilobritas 
iš Šalčininkų rajono. Veda jis 
savo žirgą garbės ratu,naujos 
pasagos kelia žiežirbas, o žiū
rovai ploja pirmajam šventės 
prizininkui.

Arkliuką kaustyti dar mo
ka kiekvienas kalvis. Bet jau
čiui pasagą prikelti gali jau 
tik Juozas Janulevičius. Ten 
darbas gudrus. Jautis skelta- 
nagis ir pasaga jo kitokia. 
Stotų Janulevičius į varžy
bas, parodytų jaunimui, kaip 

entinėję tas senovėje buvo daroma,
kai dar jaučiais arė, jaučius ir 
į vežimą kinkė, bet. . . jaučio 
nėra. Nėra, tai nėra.

O žaizdrai liepsnoja, apie 
juos vaikšto kalvių kalvis, vis 
akį užmesdamas, kaip jau
nesnieji darbuojasi. Štai ro
kiškėnas Petras Sešelgis bai
gė tvarkyti plūgą.

Geriausiai iš visų kalvių, ir 
už tai prizą gavo. Alfonsas 
Bradauskas iš Varėnos nuka-

Pakeisti emocinį kvėpavimo 
braižą taip pat sunku, kaip ir 
įprastinę rašyseną.

Ramybės generatorius
Medicininėje AT (autotre- 

niruotėje) kvėpavimo prati
mams ir kvėpavimui skiriama 
nemaža reikšmės. Svarbiau
sias jų uždavinys - sukurti 
bendrą malonaus suglebimo, 
emocinio atsipalaidavimo fo
ną. Čia tinka, pavyzdžiui, 
tokios formulės:

kvėpuoju visiškai laisvai, 
lengvai ir nevaržomai sro

vena oras,
laisvai ir ritmiškai alsuoja 

krūtinė,
kvėpuoju savaime. . .
Tam, kas nori, kad kvėpa

vimas pasitarnautų psichikai, 
reikia išmokti pajusti kvėpa
vimo malonumą. Nevalingas 
palengvėjimo atodūsis tarsi 
nutrina įtampą, suteikia ra
mybės ir atsigaivinimo aki
mirką.

“Įsiklausę” į savo įprastinį 
kvėpavimą, pastebėsime, 
kad įkvepiant ir iškvepiant 
patiriamas, nors ir silpnas, 
malonumo pojūtis. Suteikus 
dėmesį, jį galima sustiprinti. 
Svarbiausia čia - mokėti įsi
jausti, įsiklausyti į “kvėpavi
mo malonumą”.

Po kiek laiko kvėpavimas 
savaime truputį sulėtės ir 
pagilės, taps tolygesnis. At
sipalaiduos raumenys, gal 
būt, kils ir lengvas šilumos 
pojūtis, stenkitės sau įteigti, 
kad visada kvėpuojate leng
vai ir su malonumu, kiekvie
ną akimirką jūsų kvėpavimas 
jums paklusnus, priklauso tik 
nuo jūsų, teikia ramybę ir 
malonumą. Jūsų kvėpavimas 
— pastovus, neišsenkantis 
džiaugsmo ir ramybės gene
ratorius!

Taip pakvėpavę apie de-

Kursų lankytojai atsako ’’velniško plano” 
autoriui ir pranciškonų "Darbininkui”

Darbininko 1974 metų 48 nr. 1 
puslapyje buvo išspausdintas dialo
go formoje rašinys (“Velniškas 
Maskvos planas”) apie lietuvių kal
bos kursus Vilriiuje 1974 metų vasa
rą. Ten rašoma, kad kursų inspek
toriumi buvęs “Vilniaus universite
te tobulinąs kompiuterius iš Ameri
kos atvykęs dr. A. Avižienis”.

Dr. Algirdas Avižienis iš Kalifor
nijos Darbininko redakcijos nariui 
pranešė, kad ši žinia neatitinkanti 
tiesos ir kad jis minėtuose kursuose 
inspektoriaus pareigų nėjęs.

Darbininke (1974.XI.29) buvo pa
skelbtas pasikalbėjimas su vienu 
Vilniaus universiteto lietuvių kal
bos kursų lankytoju. Kadangi tas 
lankytojas vietomis iškreipė faktus, 
o vietomis tiesiog netiesą pasakojo 
ir aplamai gerokai tendencingai vis
ką nušvietė, tai mes tų pačių kursų 
lankytojai, norime kai ką patikslin
ti.

Netiesa, kad, prieš vykstant į 
Vilnių, visų kursantų namuose lan
kėsi sovietų pasiuntinybės žmonės - 
konsulas Mališauskas ir antras ru
sas. Faktas yra, kad Mališauskas ne 
visus aplankė ir kad ne visiem teko 
susipažinti su kokiu rusu iš pasiun
tinybės.

Netiesa, kad bendrabutis tų šešių 
savaičių būvyje buvo tuščias. Kiek 
supratome, jis buvo skirtas užsie
niečiams, ir tuo pačiu laiku ten 
svečiavosi studentų grupelės iš Ry
tų Vokietijos, Lenkijos bei kitų 
šalių.

Netiesa, kad mūsų seniūnes pa
skyrė kursų vadovybė. Kursų vado
vybė pasiūlė dėl formalumų išsi
rinkti seniūnę. Kadangi mūsų tarpe 
buvo ir eilė vyresnės kartos kursan- 
čių, atitinkamai pritarėm, kai, susi
rinkus kitą dieną, viena pasiūlė 
kitą. Tai nereiškia, kad ji buvo 

kursų vadovybės parinkta.
Netiesa, kad kursų inspektorius 

buvo Vilniaus universitete tobuli
nęs komputerius iš Amerikos atvy
kęs dr. A. Avižienis. Dr. Avižienis 
baigiamajame kursų posėdyje pasa
kė žodį - tai ir viskas, ką jis turėjo 
bendro su kursais. Atrodo, kad 
pasakotojas ne visiškai supranta, ką 
reiškia inspektorius.

Mums labai įdomus ir tas kelionės 
pinigų grąžinimas mūsų kolegai. 
Universitetas pagal sutartį, išreikš
tą kursų atmintinėje, parūpina ap
gyvendinimą ir primoka stipendijos 
pragyvenimui, o patį nuvykimą ir 
grįžimą apsimoka patys kursantai. 
Atrodytų jau ir taip dosnu iš uni
versiteto pusės, bet kad apmokėtų 
ir kelionę, mums tai visai negirdė
tas dalykas, Gal mūsų kolega yra 
kuo nors nusipelnęs ar užsitarnavęs 
apmokėjimą, nes vis dėlto kelionė iš 
Amerikos į Maskvą ir atgal, net 
studentiškom kainom, atsieina virš 
500.

Kad jis galėjo būti specialus žmo
gus, taip pat patvirtina ir tai, kad jį 
pasitiko VU ir Ryšių su Užsienio 
Lietuviais Komiteto atstovai. Kiek 
žinome, daugumo iš mūsų niekas 
nepasitiko, net pabarė, kad nepra- 
nešėm, kada atvažiuojam.

Iškreipta tiesa, kai sakoma: “Kiek 
to mokslo buvo, tai ir tas buvo 
atremtas į bolševikinę propagan
dą”. Daugumas pamokų buvo skir
ta kalbos mokslui. Ir daugumas 
Lietuvos kalbininkų nėra jokie pro- • 
pagandininkai, o rimti mokslinin
kai. Gal ir buvo iš gramatikos 
vadovėlio paimtas propagandinis 
sakinys, bet tai neleidžia sakyti, 
kad viskas buvo atremta į bolševiki
nę propagandą.

Kalbant apie propagandą, galima 
sutikti, kad ji buvo neišvengiama.

Jau pats parodymas gerai sutvar
kytų muziejų, atstatytos Trakų pi
lies, gražių gyvenamų rajonų ar 
pavyzdinio kolūkio yra propaganda. 
Bet juk ir kiekvienas kraštas sve
čiams ar turistams rodo tai, kas 
gražiausia ir geriausia. Tai negi 
Lietuvoj gali būti kitaip. Visa tai 
pagaliau lietuvių rankų darbas. Tai 
kodėl jie neturėtų tuo didžiuotis ir 
tai rodyti. Tuo, žinoma, bent netie
siogiai pagiriama ir santvarka. Bet 
šiek tiek prasilavinę žmonės pajėgia 
skirti santvarkos ir žmonių nuopel
nus.

Nesinori su mūsų kolega sutikti, 
kad mes buvome tokie jau bailiai, 
kad tik kukliais klausimėliais pajėg
davome šviestis. Kaip tik įvairiose 
ministerijose mes ne tik gan agre
syviai klausinėdavome apie įvairius 
dalykus, liečiančius Lietuvą, bet ir 
rasdavome progos paaiškinti, kaip 
panašūs dalykai ruošiami ar tvarko
mi vakaruose.

Netiesa, kad vedė mus į ateizmo 
muziejų: nors kai laisvo laiko buvo, 
galėjo ten apsilankyti, kas tik norė
jo. Kai labai rūpėjo pirmą kartą 
pamatyti Kauną, gal būtume galėję 
apsieiti be ekskursijos į IX fortą. 
Kursai nebūtų nukentėję, jei nebū
tume Kaune pamatę pluošto ga
myklos, kuri nebuvo jau tokia įdo
mi. Reikia pripažinti, kad mes apie 
įvairias siūlų kokybes mažai nusi
manėme; tai parodė mūsų gan pras
ti klausimai pokalbyje su gamyklos 
direktoriais. Tačiau nenorime nu
vertinti kitų ekskursijų, kurios bu
vo tikrai įdomios bei įvąirios.

Kad buvo kokia nors dainų šven
tė, mums tai irgi naujiena. Kultūros 
ministerijoje aiškino, kad didžioji 
dainų šventė, kuri vyksta kas pen- 
keri metai, yra skirta ateinančiai 
vasarai. Jeigu mūsų kolega turi 
mintyje Lietuvos ansamblio koncer
tą, kurį teko išklausyti, jis gerai 
atsimins, kad mes visi ne vienoj 
vietoj sėdėjome. Buvome išbarstyti 
keliose salės dalyse. Mūsų kolega, 

pastebėjęs visų plojimus ar neploji- 
mus, turėjo turėti velniškai geras 
akis.

Gaila, kad mūsų kolega jautė tam 
tikrą izoliaciją ir bijojo (dėl visokių 
sekiojimų) susipažinti su pašalie
čiais. Gal vienas kitas pasikalbėji
mas ar užmegzta draugystė būtų 
jam sudarę ne vien geresnį dabarti
nio Lietuvos gyvenimo vaizdą, bet 
ir būtų likęs šioks toks ryšys su 
tėvų gimtuoju kraštu. Mes kiti 
Vilniuje tos izoliacijos nejautėme, ir 
todėl su laiku atsirado progos susi
pažinti ir susidraugauti su ne vienu. 
Ir tikimės, kad mūsų ryšiai bei 
draugystės nesibaigs tik su pereita 
vasara.

Aplamai pasakotojas stengėsi 
tuos kursus pavaizduoti kuo neigia
miausiai. Galima, žinoma, turėti 
visokių nuomonių tuo klausimu, bet 
nereikia kalbėti netiesos ar tiesą 
iškreipti, nes tai nepasitarnauja 
jokiam geram tikslui.

Mes norėjome susipažinti su Lie
tuva geriau, negu tai galima pada
ryti per 5 dienas, nuvažiavus su 
turistine grupe. Ir mes manome, 
kad savo tikslą pasiekėme. Susipa
žinome su giminėm, kurių iki šiol 
visai nepažinome. Susiradome ir 
draugų. Pamatėme kraštą. Dabar 
mes jo tikrai nebegalėsime pamirš
ti. Dėl to ir tuos kursus laikome 
naudingais.

Pagaliau tai pripažįsta ir mūsų 
bailusis anoniminis kolega, kuris 
sakosi, kad Vilniuje labai bijojęs. . . 
pabūgęs savo nesusigaudymo lietu
viškuose reikaluose. Ir jis į klausi
mą, ar nuvykimą į kursus laiko 
naudingu dalyku, atsakė: “Taip, 
laikau”. Kad kursai naudingi ir 
jaunimas jais domisi, rodo ir tas 
faktas, kad pirmais ir antrais me
tais aplikantų į juos buvo dvigubai 
daugiau, negu buvo priimta.

Antanas Dambriūnas
Jonas Vainius 

Šarūnas Zikaras
Iš “Darbininko” (sausio 3, nr. 1)

lė aštriausią ir rankai pato
giausią kaplį. Vilniečiui Jonui 
Praninskui prizas teko už 
dailiausią saulutę. Ak tos 
saulutės! Kai pagalvoji, kad 
ir grožybė, taip puošianti 
mūsų pakeles,sodybas, o da
bar ir butus,paprasto kalvio 
rankų darbas, tik stebėtis 
reikia liaudies išmone, grožio 
pajautimu.

Bet Kalvių šventėje iš nu
stebimo aikčioti privertė ne 
vien Jono Praninsko saulutė. 
Kalvių jaunimas mielai už
siima dailiąja kalvyste, juve
lyriniais darbais. Petras Rau
dys iš Gargždų čia pat nukalė 
puikią žvakidę o vilniečio An
tano Mačiulio žiedą tik mauk 
jaunai mergelei ant baltos 
rankeles. Ir parodoje, kuri 
buvo surengta Kalvių šven
tės proga, matėme daugiau
sia juvelyrinius dirbinius. 
Veria akį metalo papuošalai, 
dar ir gintaro lašeliu pagra
žinti, kaltos žvakides, kalinė
ti paveikslai. Gražu. Ir miela, 
kad kalvystė, pradėta juoda
me žaizdre, pas mus tęsis 
tokias dailias tradicijas.

O žaizdrai liepsnoja. Varžy
bos tęsiasi. Dalijami prizai. 
Kas sušalo bežiopsodamas, 
bėga prie laužų pasišildyti, 
šventės pyragais pasivaišin
ti. O šilelyje, kiekvieną puše
lę apžiūrėdami, per samanė
les ranka perbraukdami, 
šniukštinėja labiausiai laimės 
ištroškę. Ieško jie laimės pa
sagos, kurią paslėpė kalvių 
kalvis. Tam, kuris ras, laimė 
bus žerte pažerta. Net ir 
tiems, kurie jos neras, 
džiaugsmo ir laimės užteks. 
Jau vien dėl to, kad šitoje 
gražioje šventėje buvo, kad 
spausdamas mielą ranką sa
vojoje, drauge laimės pasa
gos ieškojo.

Viktorija Jovaišienė
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102 metai nuo gimimo
Anri Barbiusio
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tis, dirbti garu-. > fabri-
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Intensyvi kaimo gy .e u tojų 1
migracija i mie tą iš- vysčiu- ■
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kėlimai. Liet uvoje sąL gas vi- ;
daus migracija; sudar-ė i vai
riapusės pram inęs • 11 k u r i ■ ;
mas, spartus žn rues u š io rni' I
c h a n i z avimas į (• ■ I e k i. r i lik avi Į
mas, darbo našumo 1dūmas. I
Žemės ūkyje mibar lirba 3 1
kartus mažiau Anom- ’. negu ;
1940 m., arba maži i u kaip i
trečdalis visu rmspi įblikos i
dirbančiųjų (ik.karinuris me-
tais žemės ūkyje dirbo apie
80 proc. gyventojų); nežiū
rint to, jo bendroji produkci
ja padidėjo daugiau kaip 2
kartus. i

Kaime, kaip > > ie<: e, vyru j
mažiau, negu m (gerų . vyrai
sudaro 47 proc., o u u terys.
53 proc. Vidutinė šenna kai-

me ir mieste apylygė (3,5 ir 
3,4 žmogaus).

Nuolat gerėja kaimo gy
ventoju išsimokslinimas. 
1959 m. iš 1,000 ne jaunesnių 
kaip 10 metų gyventojų aukš
tąjį, vidurinį ar aštuonmetį 
mokslų buvo baigęs 121, o 
1970 m. - jau 214 (1939 m. - 
tik 22 žmonės).

Pagrindinis kaimo gyven
tojų pragyvenimo šaltinis yra 
darbas: dirba 43.5 proc. gy
ventojų (1970 m.). Dirbam 
tieji išlaiko savo šeimų na
rius, kurie sudaro 35 proc. 
gyventojų. Didelę dalį (17.3 
proc.) gyventojų aprūpina 
valstybė. Tai - pensininkai 
(jų ypač pagausėjo, pradėjus 
pensijas skirti kolūkiečiams), 
stipendininkai ir kt.

Industrializavimas ir žemės 
ūkio mechanizavimas pakeitė 
Lietuvos kaimo gyventojų 
užimtumų. Dabar nemaža jų 
dalis (apie 33 proc.) dirba ne 
žemės ūkyje, o pramonėje, 
statyboje, transporte, preky
boje. Daugėja žmonių, dir
bančių švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kultūros įstaigo
se. 1970 m. kolūkiečiai suda
rė 50 proc., darbininkai - 
42,5, tarnautojai - 7 ir kitos 
visuomeninės grupės - 0.5 
proc.

Vyksta pažangūs kaimo gy

ven toju profesinės sudėties 
pakitimai, gerėja profesinis 
pasiruošimas, daugėja kvali
fikuoto darbo profesijų. Že
mės ūkyje dirba 27 t^kst. 
kvalifikuotu specialistųC be
veik 60 tūkst. mechanika to-

specialistų sudaro agrono
mai, zootechnikai, veterinari-

> 

jos darbuotojai.
Daugiau kaip pusė kaimo 

gyventojų gyvena naujo tipo 
gyvenamosiose vietovėse - 
kolūkių ir tarybinių ūkių gy
venvietėse. Joms vietos pa
renkamos, iš anksto numato
mos rajoninio planavimo 
schemose, o gyvenvietės ku
riamos pagal projektus. Daž
nai ūkių gyvenviečių bran
duolį sudaro anksčiau susifor
mavę miesteliai arba seni 
kaimai. Šios gyvenvietės 
naujai išplanuojamos, pritai
komos naujiems tikslams. 
Nemaža gyvenviečių kuriama 
naujose vietose, kolūkių* ir 
tarybinių ūkių centre ar kito
se* tinkamose vietose. Tokių 
gyvenviečiipbus sukurta apie 
3 tūkst. Kiekvienais metais- 
pastatoma 6-7 tūkst. gyvena
mųjų namų. Čia įrengiamas 
vandentiekis, kanalizacija, 
termofikacijos, dujofikacijos 
sistemos ir kt.

Pateikti skaičiai ir palygini
mai rodo, kad Tarybų Lietu
vos'kaimas techniniu aprūpi
nimu, materialinės gerovės ir 
kultūros lygiu artėja prie 
miesto. Petras Adlys

.VANDA GIEDRYTĖ

Tegu vaikystė bus basa.
Tegu nuvalkioti bus rimai.
Kaip šiandien atmenu. Rasa., t 
Skubėjau pievom ir arimais.

Už beržynėlių, už žalių
Seniai jau plienas prokalbė jot 
O atmenu, skubu, šąlu — 
Ir šąla pusryčiai pjovėjui., t

Tik kai susėsdavom greta,
O priešais — pradalgės lyg stygos, 
Nebūdavo rasa šalta.
Bet kažkodėl mums Žodžių stigo. , t

Apaut vaikystės nemanau — 
Savos vaikystes... ir plovėjų. ,« 
Kitaip gyvent neišmaniau,
Man rimai tąsyk — nerūpėjo. t(

O buvau tokia aš optimistė 
Tik paduokit — agnį, liptų, vėją. ,, 
Nemanau, kad teko man suklysti, 
Nes po to tik piaunam, kai pasėjom.

Tai kodėl dabar į širdį sminga 
Lyg strėlė prakeiktas nuliūdimas? 
\'el ruduo.. . žiema., . ir vėlei 

sninga.
Nebylus manos širdies žaidimas,

Šių metų gegužės 17 d. 
sueis 102 metai, kai gimė A. 
Barbiusas, įžymusis pran
cūzų rašytojas-revoliucionie- 
rius, ugningas kovotojas 
prieš fašizmą.

1914 m. rugpiūčio saulėtą 
dieną, pirmojo pasaulinio ka
ro pradžioje kartu su dauge
liu prancūzų kareivių, ėjo į 
frontų aukštas, liesas žmo
gus, su rimtu veidu. Jisai, 
kaip ir nemažai kitų vyrų, ėjo 
savanoriu.sTai buvo jau žino
mas Prancūzijos rašytojas 
Anri Barbiusas.

Jis gimė 1873 m. gegužės 
17 d. (Senos departamente) 
Anjerės miestelyje literato 
šeimoje.

Žurnalistu jis tapo baigęs 
universitetą.

1895 m. išėjo jo eilėraščių 
rinkinys - “Raudotojas”, vė
liau perėjo į beletristiką ir 
1903 m. išleido romaną “Mal- 
dautojos”, o 1908 m. romanų - 
“Pragaras”, kurie pasižymėjo 
socialinės tiesos ieškojimu.

Karo baisybių atidengimas
A. Barbiusio svarbiausias 

politinis įvykis ir kūrybinis 
veiksnys, tai buvo pirmasis 
pasaulinis karas, į kurį jis 
išėjo turėdamas vos virš 40 
metų. Eidamas į frontą, jis 
manė, kad eina ginti Prancū
zijos liaudį. Tačiau dvejus 
metus išvargęs fronte, 231-jo 
pėstininkų pulko eiliniu ka
reiviu, pernešęs visus sunku
mus apkasų gyvenimo, jis 
pamatė, kad milijonai jaunų 
vyrų žuvo arba tapo baisiai 
suluošinti tik dėl imperialistų 
grobikiškų interesų. Todėl 
nuo to laiko, imperialistinius 
karus jis griežtai pasmerkė, 
kaip neišvengiamą kapitaliz
mo pasekmę.

Fronte būdamas jis parašė 
romaną “Ugnis” (1916), ku
riame vaizdžiai parodė karų 
žiaurumus ir ragino baigti 
kapitalistų suruoštą karą. 
Karas A. Barbiuso romane, 
tai ne pergalės maršas, ne 
durtuvų blizgėjimas saulėje, 
bet baisiausias katorginis 
vargas, tai žmonių krauju 
pasruvę laukai ir milijonai 
betiksliai žūstančių jaunų vy
rų.

Rašytojas, nepaprastai iš
vargusio, prie apkasų žemės 
prikaustyto kareivio lūpomis 
sušuko: - “Po šito karo dau
giau nebeturi būti karų! - 
Gana karų! Gana karų!”

A. Barbiuso balsas buvo 
šauksmas milijonų paprastų 
kareivių, ėjusių mirti už sve
timus - kapitalistų interesus.

Romanas “Ugnis” turėjo 
tokį didelį pasisekimą, kad jo 
buvo išleista net virš 200 
laidų.

Jis tampa kovotoju
V. Leninas apie tai rašė: 

“Vienu iš ypatingai vaizdžių 
patvirtinimu, kad visur pa
stebimas masinis revoliucinio 
sąmoningumo augimo masėse 
reiškinys, galima pripažinti 
A. Barbiuso romanai: “Ug
nis” ir “Aiškumas”. Pirmasis 
jau yra išverstas į visas kal
bas ir išplatintas Prancūzijo
je 230,000 egzempliorių tirą- v zu .

A. Barbiusas, skirdamasis 
nuo rašytojų pacifistų, nepa
sitenkino karo baisybių pa
vaizdavimu, jis ryškiai paro
dė, kas sudarė tas baisybes ir 
kas gali jas pašalinti.

Rašytojas Anri Barbiusas

1OW YOUB DOLLAR HAS SHRUNK
THIS CHARI REFLECTS THE PURCHASING POWER OF YOUR DOLLAR FROM OCTOBER, 1944 TO OCTOBER, 1974.

SOURCE: U.S BUREAU OF IABOR STATISTICS, CONSTO? DIVISION

Sugar Bread, 
(5 lb. bag) (loaf)

Butter (1st class Gasoline 
(1 lb.) mail) (1 gallon)

Mim
Coffee Eggs (half Lettuce
(1 lb.) (1 doz.) gallon) (1 head)(1 lh.)

1944 $ .45 .34 .09 .30 .64 2SI .12 .50 .03 _2!
1954 .92 52 .17 1.10 .60 .45 .19 .03
1994 1.07 .59 57 .48 .76 .05
1974 1.78 2.08 .36 UI .84 .78 .43 .95 .10 .53

- L. L Press

Jis sakė, kad visas karo 
baisybes ir vargus gali paša
linti tik liaudis - istorijos ir 
savo laimės kūrėja. Liaudis 
nori teisos, ji didi jėga, tai ji 
teįveda ir teisingą santvarką.

Ginklai tuyi būti nukreipti 
prieš tuos, kas organizavo tas 
siaubingas skerdynes, prieš 
imperializmą.

Romanas “Ugnis” tapo pa
sauline garsenybe, kaip ge
riausias antikarinis, pasauli
nės grožinės literatūros kūri
nys.

Rašytojas sugrįžo iš karo 
tapęs dideliu revoliucionie
rium ir iki pat mirties kovojo 
už taiką ir socializmą.

1919 m. išėjo A. Barbiuso 
antras romanas “Aiškumas”, 
kuriame vaizdingai parodė 
kokį didelį revoliucinį poveikį 
padarė karas paprastam 
Prancūzijos piliečiui Simanui 
Pelenui.

Jis rašė, kad reikia panai
kinti žmogaus išnaudojimą ir 
sukurti darbo žmonių visuo
menę.

Už taiką ir naują santvarką
A. Barbiusas įsteigė Res

publikinę Buvusių Frontinin
kų Asociaciją, kurios svar
biausias tikslas buvo kova už 
taiką. Jis suorganizavo tarp
tautinį pažangiųjų mokslinin
kų ir rašytojų susivienijimą 
“Clarte” (“Šviesa”) 1919 m., 
atlikusį didelį vaidmenį kovo
je prieš imperalistinius karus 
ir prieš buržuazijos interven
ciją į Tarybų Sąjungą.

Straipsnyje “Mes kaltina
me” (1919) jis kvietė suvieny
ti darbo žmonių ir pažangio
sios inteligentijos pastangas 
ginti Tarybų respubliką nuo 
imperialistinės intervencijos. 
Jis rašė: “Gelbėkit žmonijos 
tiesą, gelbėdami rusų tiesą. 
Žinokite, kad busimosios kar
tos spręs apie mūsų laikų 
žmonių dorumą pagal tai, ar 
jie sugebėjo pakilti tą mo
mentą ir pareikšti imperializ
mui - Ne!”

1920 m. jis parašė “Clarte” 
manifestą “Šviesa iš bedug
nės”, kuriame atidengė An
tantės militarizmo grobuoniš
kus tikslus ir ryškiai parodė 
Didžiosios Spalio socialistinės 
Revoliucijos labai svarbią pa
saulinę reikšmę.

A. Barbiusas 1923 m. įstojo 
į Prancūzijos Komunistų Par
tiją.

Rašytojas parašė apybraižą 
“Budeliai”, kurioje parodė 
baisųjį fašistinį terorą Balka
nuose ir kitur.

A. Barbiusas, kaip didis 
kovotojas prieš imperializmą, 
buvo svarbiausias organiza
torius daugelio antifašistinių 
tarptautinių kongresų. 1932 
m. rugpiūčio 27 d. jis atidarė 
Amsterdamo tarptautinį tai
kos gynimo kongresą, kuria
me dalyvavo virš 2,000 atsto
vų nuo 30,000 įvairių organi
zacijų, turėjusių apie 30 mili
jonų narių.

Kaip Tarybų Sąjungos 
bičiulis

A. Barbiusas dažnai aplan
kydavo Tarybų Sąjungą. 
1929 m. jis pabuvojo Tarybi
nėje Gruzijoje ir parašė gra
žius straipsnius “Štai kas pa
daryta Tarybų Gruzijoje”, o 
knygoje “Rusija” - papasako
jo Prancūzijos darbo žmo
nėms apie Tarybų Sąjungos 
socialistines statybai, svei-

katos, švietimo ir kitus liau
dies laimėjimus.

1933 m. A. Barbiusas buvo 
išrinktas TSRS Mokslų Aka
demijos Garbės nariu.

A. Barbiuso kūryba labai 
didelę įtaką padarė pažangio
sios prancūzų literatūros išsi
vystymui. Jis buvo pirmta
kas dabartinių prancūzzų ra
šytojų Lui Aragonas, Žanas 
Lafitas, Žoržas Konjo, Andrė 
Štilis, Pjeras Deksas ir kitų.

1935 m. vasarą, A. Barbiu
sas atvyko į Tarybų Sąjungos 
Vil tą Tarptautinį komunistų 
kongresą. Jis mirė 1935 m. 
rugpiūčio 30 d. Maskvoje. A. 
Barbiuso palaikai, su dideliu 
gedulu, buvo pervežti į Pary
žių ir palaidoti netoli komu- 
narų sienos ant Per Lasez 
kapų.

A. Barbiuso laidotuvės bu
vo visos Prancūzijos ir pasau
lio darbo žmonių didelio liū
desio diena.

Pusė milijono prancūzų, la
bai nusiminę, palydėjo į pa
skutinę kelionę Didį žmogų, 
kuris per du pasaulinius ka-I 
rus sudavė galingus smūgius I 
militarizmui, nešė liaudžiai' 
šviesą, ugdė masėse revoliu-: 
cinį susipratimą, kovojo už 
taiką ir vjsos žmonijos laimę.

Ir lietuviai apie Barbiusą
Pirmojo pasaulinio karo da

lyviai Gučiūniečiai, K. Šukys, 
J. Jurgelionis, A. Kvedaras, 
dalyvavę garsiuosiuose mū
šiuose prie Mamos, Verduno 
ir kitur, sugrįžę j Lietuvą, su 
didžiausiu įdomumu, pasako
jo A. Barbiuso knygos “Ug
nis” atskirus epizodus, tvirti
no, kad ji milijonams kareivių 
atvėrė akis ir po to visi 
pamatė, kad karą sukėlė im- ; 
pe rial is ta i, grobuoniškais 
tikslais.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės gerai prisimena, kad 
daug Lietuvos paprastų žmo
nių atsiliepdami į jo garsųjį 
šūkį: “Gelbėkit žmonijos tie
są”. . .didvyriškai gynė Ta
rybų Rusiją, o 1937 m. Ispa
nijos liaudį, jie didžiai vertina 
A. Barbiuso gražiausius kūri
nius “Ugnis” ir kitus, kaip 
įžiebusius proletarinę revo
liucinę ugnį visoje Europoje, 
brangina juos, kaip amžinus 
paminklus kovos už taiką ir 
socializmą.

JIS JAU TURI
MILIJONUS DOLERIU

Senatorius
Henry M.Jackson

Jis ne juokais ruošiasi būti 
demokratų kandidatu j prezi
dentus 1976 metais. Jo išrin
kimui prezidentu komitetas 
sako, kad paskutinėje pusėje 
1974 metus jis surinko 
$1,100,000 Jacksono kampa
nijai. O dar tjk pradžia. Iki 
1976 metų rinkimų suplauks 
dar keli milijonai dolerių. Jo 
kandidatūrą remia visos 
reakcinės jėgos.

BALTIEJI PRADĖJO 
TERORĄ

Rosedale, Queens, N. Y. - 
Prieš kokius metus laiko čio
nai nusipirko namą ir apsigy
veno negrų šeima Orminsta 
Spencer - vyras, žmona ir 9 
metų sūnelis. Kaimynai sako, 
kad tai pavyzdingiausia šei
ma. Bet jau du kartus baltieji 
chuliganai jų namą padegė ir 
į ją bombą įmetė. Valdžia 
pastatė du policistus namą 
saugoti. Juos užpuolė du balti 
chuliganai ir policistą James 
Klein pavojingai sužeidė.

Kur šis pradėtas teroras 
nuves? Visas miestelis gyve
na didžiausią susirūpinimą.

Įvairios žinios
Washingtonas. - Amerikos 

ambasadoriai Turkijoje ir 
Graikijoje atvyko konsultaci
jomis. Manoma, kad prezi
dentas Fordas ir sekretorius 
Kissingeris turi jiems naujas 
instrukcijas Kipro klausimu.

New Delhi. - Sausio 3 d. čia 
sprogo bomba ir užmušė ge
ležinkelių reikalams ministrą 
Mishrą, premjeras Indira 
Gandhi politikos rėmėją. Vi
soje Indijoje didžiausias suju
dimas.

Buckhannon, W. Va. - Sau
sio 1 dieną automobilio avari
joje žuvo keturi žmonės. 
Automobilis įvažiavo į upę.

Rawalpindi. - Pakistano 
valdžia gavo pranešimą iš 
Saudi Arabijos, kad jos kara
lius Faisal aukoja $10,000,000 
sušelpimui nuo žemės drebė
jimo nukentėjusių pakista
niečių. O nukentėjusių labai 
daug, milijonai.

Belle Chasse, La. - Lėktuvo 
nelaimėje užmušti du karei
viai.

TUO JIS PAGARSĖS

Bern Dibner

Jis gimė 1897 metais. Jis 
ukrainiečių tėvų sūnus. Jis 
per savo gyvenimą surinko 
apie 25,000 visokių įrankių, 
rankraščių bei knygų, vaiz
duojančių mokslo ir technolo
gijos istoriją. Jų vertė - keli 
milijonai dolerių. Dabar jis 
visą šį kultūros lobį paaukojo 
Smithsonian Institutui 
Washingtone.

Vail, Colo. - Čionai spor
tuodamas prezidentas Fordas 
gavo nuo Prancūzijos prezi
dento Valery Giscard d'Es- 
taing telefonu pasveikinimą 
su Naujais Metais.

Palmer, Alaska. - Sausio 1 
dieną čia įvyko gana smarkus 
žemės drebėjimas. Tačiau 
pranešimuose nekalbama 
apie žmonių žuvimą.

ŽMOGUS SU DVIEMIS 
ŠIRDIMIS!

Cape Town, South Africa. - 
Žymusis chirurgas Dr. Chris
tian N. Barnard vėl pasirodė 
pirmutinis. Prieš septynerius 
metus jis pirmutinis peilio 
pagalba žmoguje pakeitė šir
dį, senos sugedusios vieton 
įdėdamas mirusio žmogaus 
širdį, kuri buvo tvarkoje.

Dabar jis vienai 17 metų 
merginai prie sušlubavusios 
jos širdies pridėjo kitą širdį. 
Sako, ligonė su dviemis šir
dimis jaučiasi gerai. Tai tik
ras stebuklas.

VIENI DŽIAUGIASI, 
KITI NUSIVYLĖ IR 
NUSIMINĖ

Albany, N. Y. - Po šešioli
kos metų viešpatavimo di
džiausioje šalies valstijoje re- 
publikonai su Rockefelleriu 
priešakyje tapo nustumti nuo 
lovio. Gubernatoriumi tapo 
demokratas Hugh Carey ir į 
pačias reibiausias vietas susi
statė savo partijos žmones.

Aišku, kad republikonai 
jaučiasi “nuskriaustais” ir la
bai nusiminę. Gali būti taip, 
kad jiems teks dabar gal net 
kelioliką metų “pabadauti”.

IZRAELIEČIAI
UŽMUŠĖ 5 ARABUS

Beirut. - Sausio 2 dieną 
Izraelio armijos dalinys įsi
veržė į Lebanono teritoriją, 
užpuolė kaimą, užmušė pen
kis civilinius arabus ir pasi
traukė. Pasiteisiną tuo, kad 
tie arabai buvę palestiniečių 
“teroristų” globotojai arba 
užtarėjais.

f
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Ji pirmoji toje vietoje

Mary Anne Krupsak prisiekdinama kaip New Yorko 
valstijos gubernatoriaus pavaduotoja. Ji pirmoji moteris 
užimti tokią aukštą vietą šioje valstijoje. Ji demokratė.

Vilija ŠULCAITE

Sidabriniai lašai...
Skamba laiko sidabriniai lašai.
Paskutiniąsias senųjų metų valandas skaičiuoja. 
Kiek šviesos išsinešu už slenksčio 
| pūgą ir nežinią, 
į kovą, kelius, grumtynes.
Kuo ženklini, Laike, kaktą?
Ką dainuoji vėjyje ir kelyje?

Žmogaus i* saulės ilgesys
Kartojasi. Kai žiūrime j saulę, — matom žmogų. 
Su jo darbais ir siekiais. Matom šviesą.
Teisybę matom. Ji taip pat šviesa.
O melas tik paryškina tą šviesą, 
Kuri atsklinda iš gerų darbų. 
Gerais darbais turtinga planeta, 
Kaip miškas skylančių perpus ląstelių. 
Kai švarūs vandenys po žemėmis keliauja,

Kai švarią sąžinę žmogus išsaugo. 
Mes sakom: tai geri darbai. 
Yra piktų darbų, pažeminančių Žemę. 
Yra piktų kėslų, kurie suteršia žmogų. 
Tada prisimeni: yra šviesa, 
Ir ji nuplaus purvus. O švarios mintys 
Kaip požemio vanduo ateis j būtį ir likimą. 
Tebūnie šviesa!

Norėsi — viską paliksiu.
Nueisiu kaip varnėnas paskui artoją.
Ir dainą, ir eilėraštį grėbliu paversiu.
Kad tiktai šienas kvepėtų.
Kad tiktai broliai valiotų.
Kad tiktai dobilai auštant spindėtų.
Norėsi — naują dainą atnešiu.
Kad ji tau padėtų grėbti,
Stakles montuoti,
Siūlus vynioti.
Kaip varnėnas, einantis paskui artoją, 
Giesmę saulei ir tau, mano žmogau, giedosiu.

GOOD NEWS
for senders of

GIFTS to relatives in USSR
In a mutual arrangement with 

VNESHPOSYLTORG in MOSCOW 
its sole official representative in USA

PODAROGIFTS, INC
announces a substantial reduction in the price of 
PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES.

<» We also remind our clients to place now their orders 
<» for automobiles for delivery in the spring.

' The following models are available.

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102 - Station Wagon
ZHIGULI VAZ-2103 - New Model
MOSKVITCH 408 - IE
MOSKVITCH 412 - IE
MOSKVITCH Station Wagon - 426, 427
ZAPOROZHETS-ZAZ 968

also
<> MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING ; 
O MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, j 
! į FURNITURE, SEWING MACHINES ;

> Also clothes, fabrics, furs, watches and food products. < 
' oooooooo - '

] [ PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in the USA 
;; which sends GIFT CERTIFICATES through VNESH- 
{ [ POSYLTORG without any intermediates, banks, etc.
j J PODAROGIFTS, INC. is the only firm in the USA 
Į [ that produces evidence of delivery in accordance with 
]; its agreement with VNESHPOSYLTORG.
< • For our customers convenience orders can be placed
< i with any of our affiliates.

! Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 
[ Package Express & Travel Agy, 1776 B’way, New York, N.Y. 10019 
» Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N.Y., N.Y. 10022

or directly with our Main Office:

PODAROGIFTS, INC
240 Fifth Avenue {Between 27 and 28 Sts.] 

Telephone: 212-685-4537
Open Daily, Except Sunday, Till 5 P.M.

Vilniaus naujoji opera ir 
New Yorko Metropolitan 

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Visos Lietuvos gyventojai 
skuba pamatyti naują teatrą

— Ar jau buvote naujame 
Vilniaus operos baleto teat
re? — dažnai išgirsti tokį 
klausimą. 0 atsakymas būna 
toks: ne, jau antras mėnuo 
stengiuos pakliūti, neįmano
ma. Atrodo, visa Lietuva 
skuba pamatyti tuos rū
mus. . .

Iš tikrųjų, praeitų metų 
lapkričio 6 d. atidaryti nau
jieji LTSR Akademinio ope
ros ir baleto teatro rūmai yra 
nepaprasti. Apie rūmų staty
bą, teatro išvaizdą buvo daug 
straipsnių spaudoje, buvo te
levizijos laidos, todėl Lietu
vos gyventojai dar labiau 
susidomėjo: jie būtinai nori 
pamatyti naują Vilniaus “ste
buklą”.

O stebėtis tikrai yra kuo
Kai 1972 m. spalio mėn. pd 

ilgų emigracijos metų jau 
pradėjau pastovų gyvenimą 
Vilniuje, vaikščiodamas cent
ro gatvėmis pastebėdavau 
paslaptingą statybą netoli 
nuo buvusio žaliojo tilto, ties 
dabartine Liudo Giros (se
niau Tilto) gatve. Vis knietė
jo patirti: kada gi bus baigtas 
teatras? Girdėjau, kad staty
ba buvo prasidėjusi bene 
prieš 10 metų, kad įvairios 
medžiagos, įrengimai buvo 
gabenami iš įvairių šalių. .

Laikas greitai prabėgo. 
Teatras buvo atidarytas ir 
nuo lapkričio 8 dienos jis 
veikia nuolat. Jame jau atsi
lankė, manau, ne mažiau kaip 
30,000 ne tik vilniečių, bet ir 
gyventojų iš visos respubli
kos. Ir dar vis plaukia ir 
plaukia ir, rodos, nėra ir 
galo.

Naujųjų teatro rūmų pro
jekto autorė - architektė Ni
jolė Bučiūtė. Jai talkininkavo 
visa eilė inžinierių, visa armi
ja statybininkų. Jų tiek daug, 
kad kai gruodžio mėn. jiems 
buvo įteikti apdovanojimai ir 
buvo pastatytas specialus 
operos spektaklis, jis buvo 
užėmęs beveik visą teatrą. O 
jame sėdimų vietų yra 1149 ir 
visos jos minkštos.

Sunku čia atpasakoti, kiek 
buvo panaudota visokių me
džiagų. Tiek galima pasakyti, 
kad tuos rūmus statant, pa
dėjo, su savo įrengimais įvai
rios firmos iš Vengrijos, de
mokratinės Vokietijos, Len
kijos. Scena (stage) irengta 
su visais patogumais, ji gali 
visaip suktis, net būti pakel
ta, visas orkestras taip pat 
gali būti iškeltas. Visi įrengi
mai tiek modernūs, tiek daug 
elektroninių, automatinių 
įrengimų, kad jiems aptar
nauti teatras turi net apie 
180 inžinierių bei technikų.

Marmuras buvo pristatytas 
iš Uralo kalnų, statybai buvo 
^panaudota keramikos plyte
lės, gaminamos Lietuvoje. 
Dar panaudota daug vario, 
granito, aliuminijaus, me
džio, stiklo ir kitų medžiagų. 
Tik metalo konstrukcijų ben
dras svoris siekia 1,400 tonų.

Rūmai, kuriais 
galima didžiuotis

Visas to didžiulio teatro 
pastatas turi klimatinius 
įrengimus (air conditioning). 
Salėje patogu sėdėti ne tik 
parteryje, bet ir balkonuose - 
jų bene 22, su 20-30 vietų. 
Išdėstyti per du aukštus. Pa
ti salė daro jaukų, rimtą 
įspūdį.
oooboo<xxxxxx>ooooocxxx»o

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)

LAISVĖ

Dabar, per pertraukas, 
tūkstantinė minia gali laisvai 
išsibarstyti po plačius fojė, 
vestibiulį, klotus raudonais 
kilimais. Viršuje kreipia dė
mesį 72 šviestuvai, Lietuvoje 
suprojektuoti ir pagaminti 
demokratinėje Vokietijoje. 
Didelės sienos iš stiklo. Pro jį 
matyti netoli plaukianti Neris 
ir miesto panoramos dalis. 
Taip, tai tikra tiesa - gali čia 
atsivesti svečius iš viso pa
saulio ir gali jų akivaizdoje 
didžiuotis tokiu teatro pasta
tu.

O koks palyginimas su 
New Yorko 

Metropolitan opera?
Maždaug prieš metus 

“Laisvėje” esu rašęs, kad 
New Yorko operoje, Metro
politan, matytas Massenet 
operos “Verter” pastatymas, 
ji palyginus su ta pačia opera 
Vilniuje, man buvo padaręs 
įspūdį. . . Vilniaus naudai. 
Tada rašiau, kad “Verteris” 
Vilniuje buvo - savo pastaty
mu - įspūdingesnis negu New 
Yorke. Tos nuomones ir da
bar laikaus.

O kaip pats pastatas New 
Yorke ir Vilniuje? Dabar jau 
gali lyginti. Bendri palygini
mai būtų tokie: New Yorko 
opera, atsiradusi maždaug 
prieš 5 metus Lincoln centre, 
daro kiek lengvesnį įspūdį, 
bent iš toli žiūrint. Vilniaus 
rūmai atrodo tarytum kokia 
sena, kryžiuočių laikų, pilis 
su dviem kuorais. Tą lengvu
mą New Yorke dar pagyvina 
fontanai. Pati salė Vilniuje ne 
tiek šviesi, bet - jauki, atro
danti rimtesnė, verčianti 
daugiau susikaupti. Aišku, 
šviesų New Yorke daugiau. 
Kėdės Vilniuje - žymiai pato
gesnės, minkštesnės.

Visi kiti palyginimai rodo 
jau visur Vilniaus pirmenybę 
prieš New Yorko Metropoli
tan. Kabyklų Vilniuje - dau
giau, lankytojai čia aptarnau
jami žymiai greičiau. Jau mi
nėjau, kad fojė nepalyginti 
erdvesnis Vilniuje, kai tuo 
tarpu New Yorke žmonės 
turi mažiau vietos pasivaikš
čioti. O kur dar kiti patogu
mai? Prisimenu, New Yorko 
operos teatre skubėdavai į 
barą, kur už pusantro dolerio 
(gal dabar brangiau) gauda
vai JAV šampano stiklą ar 
vermuto gėrimą. Vilniuje? 
Nemažiau kaip 15 barų, už
kandinių - vienur gauni kavą, 
net sriubą, užkandžius, sausą 
vyną, kituose - šampaną, 
prancūzų, ispanų ir kitų šalių 
gėrimus, vynus, konjakus, 
saldainius, šokoladą. . . Čia 
pat, gali pamatyti ir knygų,i 
suvenyrų kioską (stand) - visi 
leidiniai tikrai pigūs.

Taip, Vilnius turi ką paro
dyti turistams. Jie mielai 
skubės į tą teatrą, nes jis juk 
tokioje patogioje vietoje - 
pačiame miesto centre.

That’s marvel, marvel. . . 
sakė newyorkieciai

Man jau iš karto buvo 
aišku, kad tas naujasis ope
ros, baleto teatras galės savo 
sienose priimti ir įvairių pa
saulio šalių meno pajėgas - ir 
solistus, ir baleto trupes, gal 
ir įvairius dainų, šokio an
samblius, gal ir žinomus pa
saulio simfoninius orkestrus.

O štai praeitų metų gruo
džio 4-6 d. Vilnius į savo glėbį 
jau buvo priėmęs . . New 
Yorką, tiksliau - iš New Yor
ko atvykusį City Center Jeff
rey baletą,^ visą trupę su maž
daug 40 baleto šokėjų. Jie 
davė keturis spektaklius. 
Publikos buvo tiek daug, kiek 
tik gali sutalpinti salė.

Baletas patiko vilniečiams 
ir jie šiltai plojo savo sve
čiams iš tolimojo New Yorko. 
Apie juos dar rašysiu. O 
dabar verta priminti, kad tie 
baleto artistai apžiūrėjo pa
statą ir stebėjosi jo naujoviš
kumu, įrengimais. Jie vis 
kartojo: you know, that’s 
marvel, not a theatre. . .

įvairenybės
I. j Australijos Kam bėros 
universiteto mokslininkai pa
darė įdomų bandymą. Jie į 
genetinę pomidoro struktūrą 
įvedė grupę genų, paimtų iš 
vienos rūšies bakterijų. 
Augalo ląstelės gavo naują 
genetinę informaciją. Moksli
ninkų nuomone, tai turi pa
keisti augalo medžiagų apy
kaitą. Dabar pomidoras gali 
imti reikalingą jam azotą tie
siog iš oro, nebereikės mine
ralinių trąšų.

□ Anglijoje neseniai išleis
tas automatas kraujo spaudi
mui matuoti. Norinčiam suži
noti kraujo spaudimą nerei
kia eiti pas gydytoją. Užten
ka įmesti į automatą pinigėlį, 
įkišti ranką į specialią angą ir 
paspausti svirtelę. Rezultatą 
parodo skalė.

□ Hamburge vykusioje nau
jovių kanceliariniam darbui 
palengvinti mugėje buvo de
monstruojamas prietaisas 
raštams pasirašinėti. Dar
buotojas, turįs kasdien pasi
rašinėti daugybę dokumentų, 
su šiuo prietaisu pasirašo tik 
vieną. /Aparatas “prisimena” 
visus rankos judesius, paskui 
pakartoja juos taip tiksliai, 
kad žmogus neatskiria, kur jo 
parašas, o kur aparato.

□ Amerikietis Ernestas Ši- 
ras žadėto laukė ne trejus, o 
56 metus. 1918 m. karo vado
vybė nutarė jį, kapralą, ap
dovanoti Sidabro žvaigžde už 
drąsą pirmajame pasaulinia
me kare. Neseniai, įteikda
mas Žirui dovaną, generolas 
pasakė: “Armija mėgsta pri
siminti savo didvyrius. Kar
tais ji tai daro iškart, o 
kartais prisiminti reikia lai
ko”.

□ Kai Prancūzijos mieste 
Bezjė pasirodė plakatai, ragi
nantys kovoti prieš girtavi
mą, vyno gamintojai ne juo
kais įniršo ir pareikalavo 
miesto merą imtis atitinkamų 
priemonių. Meras išleido po
tvarkį, draudžiantį panašią 
“provokacinę propagandą”: 
jei bus platinami tokie plaka
tai, policija gaus nurodymą 
plėšti juos.

* Jonavos rajono “Tautų 
draugystės” kolūkyje koncer
tavo Lietuvos TSR filharmo
nijos estradinis ansamblis 
“Nerija”. Koncertavo klausė
si aplinkinių ūkių kolūkiečiai, 
specialistai.

Haverhill, Mass.
Gruodžio 19 d. vietinėje 

spaudoje tilpo žinia, kad 
praeitą naktį kažinkas įsilau
žė per išmuštą langą į Haver
hill National Banką, 191 Mer
rimack St., pasiėmė 545 dole
rius sidabriniais ir 45 dolerius 
naujais centais ir pabėgo.

***
Mirė čia gimę ir augę trys 

lietuviai.
— Joseph Žemaitis, 59 me

tų, iš 433 Washington St. 
mirė gruodžio 19 dieną. Pali
ko savo moterį Nancy, taipgi 
pusbrolių ir pusseserių. Pri
klausė Lietuvių Piliečių Gedi
mino Klubui. Laidotuvės bu
vo privatiškos.

Gruodžio 24 dieną mirė Jo
seph A. Klimauskas, 60 me
tų, iš 48 Orchard St., sūnus 
Igno Klimausko. Paliko brolį 
James ir seserį Mrs. Michael 
Edvards, iš Kingston, N. H. 
Palaidotas gruodžio 27 d. Lie
tuvių kapinėse, Bradforde.

Gruodžio 26 d. mirė Wal
ter Miliauskas, 63 metų, iš 
Pintucket Mannor Nursing 
Home. Buvo Antrojo karo ka
reivis. Paliko brolį Williams 
seserį Mrs. Rocco Bucuzzo. 
Palaidotas gruodžio 28 d. Lie
tuvių Kapinėse Bradforde.

Mirusioms ramybė, o liku
siems užuojauta.

***
Gruodžio 6 d. “Laisvėje” 

rašant apie mirtį Rožės Šilei
kienės, nepažymėta, ' kad ji 
paliko liūdintį sūnų Štephen 
Gainą su pirmuoju vyru.

Darbininkė

5-tas puslapis

Bridgeport, Conn.
Iš LDS 74 kp. veiklos

Sausio 5 d. įvyko metinis 
susirinkimas. Finansų rašt. 
Amelia Yuskovič davė metinį 
raportą. Ji surinko ir į Centrą 
pasiuntė narių duoklių 
$2,635.05. Tai graži suma iš 
vienos kuopos.

Pasirodė, kad 1974 metais 
kuopa neteko 4 narių. Trys 
išsibraukė, o vienas mirė. 
Mirė Anna Gresh. Ji buvo 
minutės narių atsistojimu pa
gerbta. Velionė paliko liūde
syje sūnus John ir Walter ir 
marčią. LDS 74 kuopa reiškia 
jiems giliausią užuojautą. O 
velionei lai būna lengva ilsė
tis toli nuo savo gimtosios 
žemelės Lietuvos.

Nutarta surengti “Happy 
Birthday party” mūsų kuopos 
seniausiam ir visų mylimam 
nariui draugui Juozui Stri- 
žauskui. Jo gimtadienis, ro
dos, įvyks kurią nors dieną 
kovo mėnesį. Kovo 2 dieną 
turėsime trumpą susirinki
mą, o paskui “Birthday par
ty”. Esate nuoširdžiai prašo
mi su mumis dalyvauti sve
čiai ir iš toliau. Visi būsite 
maloniai priimti ir pavaišinti. 
Draugai Strižauskai, kaip 
Juozas, taip ir jo gyvenimo 
draugė Marijona, yra puikūs, 
veiklūs mūsų judėjimo žmo
nės. Taigi, dar kartą kviečia
me visus ir visas dalyvauti.

Paskui turėjome rinkimus 
kuopos viršininkų dėl 1975 
metų. Ilgametis kuopos pir
mininkas Wm. Kojecki, dėl 
sveikatos sušlubavimo, turė
jo vieta užleisti kitam. Jo 

ST. PETERSBURG, FLA.

Padėka
Mirus mano mylimam vyrui Juozui Judšentui man 

buvo sunku pergyventi skaudų įvykį. Negailestingoji 
mirtis paliko didelį skausmą ir liūdesį mano širdyje. 
Gyvenime nėra skaudesnio įvykio kaip mirtis mylimo 
žmogaus, šeimos nario.

Nuoširdžiai dėkoju LLD 45 kp., giminėms ir 
draugams už gėles. Už atsisveikinimo kalbą šermeny- 
nėje: Aldonai Aleknienei taip pat už laidotuvių 
aprašymą “Laisvėje”, Justui Stančikui “Vilnyje”. Už 
išreikštas užuojautas spaudoje, žodžiu ir laiškais.

Dėkoju draugams Juozui ir Stelai Bakšiams už 
pagelbą dar jam sergant ir dabar man gelbsti.

Jau sunkiai Juozui sergant ligoninėje sukako 28 
metai mudviejų vedybų-jubiliejus. Norėdama atžymė
ti, nors jo jau nėra. . . Dabar siunčiu jo mylimam 
laikraščiui “Laisvei” po dolerį nuo kiekvienų vedybų 
metų 28 dol.

Liūdinti mirusio žmona
MARIA JUDŽENTIENĖ

HARTFORD, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Lucilės Žemaitienės
Mirė

1972 m. sausio 6 d.
Jau treji metai prabėgo nuo mano mylimos seselės 

mirties. O kaip sunku gyventi be savųjų! Skauda man 
širdelę ir ašaros byra, kad esu vieniša. Nebėra kam 
duoti užuojautos žodelį bei suraminti širdelę.

Ilsėkis, miela sesute, ir aš neužilgo ateisiu pas Tave.
Su skausmu širdyje,

LIUDVISĖ BUTKEVIČIENĖ
Sesuo

vietą užėmė M. Valatkienė. 
Vicepirm. išrinkta Jeane Rig- 
ley. Į svarbiausią vietą, fi- * 
nansų rašt., apsiėmė Amelia 
Yuskovič. Ši draugė tikrai 
pasišventusiai darbuojasi dėl 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo labo, ir gerovės. Ji 
gyvena Stamforde. Jai atva
žiuoti į susirinkimus apie 30 
mylių. Bet ji visada dalyvau
ja. Tai geras pavyzdys kiek
vienam LDS nariui. Iždininke 
išrinkta Marijona Strižaus- 
kienė, o užrašų rašt. M. 
Arison, kuris toje vietoje jau 
yra ištarnavęs 30 metų.

M. A.

St. Petersburgh, Fla.
Pranešimas

Sausio 18 d., šeštadienį, 
LSC klubo salėje įvyks LLD 
45 kp. pobūvis - pietūs 12 vai. 
Po pietų bus koncertas. Dai
nuos solistė iš New Yorko 
Amelia Young. Taipgi dai
nuos Dainos Mylėtojų Cho
ras.

Sausio 25 d. įvyks LSC 
klubo pobūvis - pietus 12 vai. 
Prašom visus įsitėmyti ir da
lyvauti minimuose pobūviuo
se. V. Bunkienė

• Joniškio kultūros namuo
se koncertavo pirmąkart 
šiame rajone viešintis “Ąžuo
liuko” choras. Skambėjo L 
Dunajevskio “Balandžiai”, 
skirskite”, J. Tallat-Kelpšos 
harmonizuota “Ciuto”, St. 
Šimkaus “Ūžia girelė”, Šenė 
“Muzikinis pokštas” ir kiti 
kūriniai.



6-tas puslapis Penktadienis, Sausio (January) 10, 1975

’’Laisvės” vajus
Vajus prasidėjo su 1 d. spalio ir baigėsi su 31 d. gruodžio. 

Ši ataskaita įima laiškus gautus iki gruodžio 27 d. Paskutinė 
šio vajaus ataskaita bus vėliau.

Punktai 
.10,481 
. 6,770 
. 3,290 
. 2,784 
. 2,664 
. 2,537 
. 2,455 
. 2,332 
. 2,160 
. 1,951 
. .1,918 
. 1,364 
. 1,190 
. 1,122 
. 1,098 

548 
536 
496 
470 

.. 454 
386 
338 

. 304
220

Connecticut..................................................................
P. Alekna, St. Petersburg, Fla...................................
Brooklyn, N. Y. - J. Lazauskas ir A. Čepulis...........
S. Rainard, Brockton, Mass........................................
New Jersey.............. z. ............................................
V. Sutkus-V. Trask, San Francisco-Oakland, Cal. .
Kanados vajininkai.................................................. .  •
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass.........
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.................................
Miami, Fla.: A. Švegžda-V. Bovinas.........................
A. Kandraška, Boston-Dorchester, Mass..................
Philadelphia, Pa. .. .....................................................
Detroit: J. K. Alvinas-F. Nakas.................................
Binghamton, N.Y.........................................................
M. Uždavinis, Norwood, Mass. .................. ...............
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass........................
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass.................
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa...................................
P. J. Malinauskas, Rochester, N. Y....................
S. Puidokas, Rumford, Me...........................................
J. Stanienė, Baltimore, Md.................................. .
W. Briedis, Nashua, N. H..................... .......................
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa...........................
Ray Stakėnas, Scottville, Mich...................................

♦ ♦ ♦

Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla., per šį laikotarpį 
prisiuntė 8 naujus skaitytojus (2 JAV ir 6 Liet.), o 
atnaujinimų prisiuntė 34. Aukomis jis prisiuntė $55 nuo 
sekamų aukotojų: 
Ona Stakėnienė, Brandon, Fla.............
Adelė Pakalniškienė, Clearwater, Fla. 
M. Steinys, Gulfport, Fla......................
B. Jankowski, St. Petersburg, Fla. ..
J. M. Lukas, St. Petersburg, Fla. . . . 
J. Rūbas, Gulfport, Fla.........................
Wm. Stakėnas, Brandon, Fla........ 
Balys Putrimas, Redington Beach, Fla.
V. K. Lopatta, St. Petersburg, Fla. ..

Po $1.00: Frank Budronis, Seminole, Fla.; Mrs. J. 
Vasil, Valrico, Fla.; Marta Gruzinskas, St. Peters
burg, Fla.; J. K. Sharkey, St. Petersburg, Fla.; N. Le- 
nigan, St. Petersburg, Fla.; John Blaškis, St. Peters
burg, Fla.; J. Ragauskas, St. Petersburg, Fla.; V.

• Smalstienė, St. Petersburg, Fla.
♦ ♦ ♦

Norwoodietis M. Uždavinis prisiuntė keturis atnaujini
mus ir $150 aukomis nuo sekamų: 
LLD 9 kuopa, Norwood, Mass. . 
Wm. Žilaitis, Norwood, Mass. . 
Nellie Grybienė, Norwood, Mass. 
J. M. Sadauskai, Norwood, Mass. 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. . 
M. Grigūnienė, Norwood, Mass. 
A. S. Rakutis, Norwood, Mass.

Po$1.00: Wl. Grinkevičius, Norwood, Mass.; El. Kurulie- 
nė, Stoughton, Mass.; G. Bataitis, Dedham, Mass.; K. Ba- 
risger, Canton, Mass. 

♦ ♦ ♦

Brocktono S. Rainardas prisiuntė vieną naują skaitytoją, 
17 atnaujinimų ir $39 aukų sekamai:
W. Baltušis, Roslindale, Mass. . 
Els. Zelesky, Bridgewater, Mass. 
J. Gerulskienė, Brockton, Mass. 
Ch. Ustup, Brockton, Mass. .. . 
A. Vaitekūnas, Brockton, Mass.

Po $1.00: J. Sastavickas, A. Neverdauskas, M. Bud- 
rik, R. Wallen, R. Mackevich, A. Yksala, A.Wi- 
lemaitis, B. Sauka.

LAISVĖ

■w<

J??**

Yorke prie Employment ServiceBedarbių minia New 
raštines sausio 6 dieną.

San Francisco, Cal

$8.00
7.00
6.00
6.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

$50.00 
50.00 
15.00
11.00
10.00
5.00
5.00

$10.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00

♦ ♦ ♦

Ročesteriečiams atėjo į pagalbą John Vaitas, prisiųsda- 
mas savo prenumeratą ir $25 auką. O vajininkas P. J. Mali
nauskas prisiuntė 4 atnaujinimus ir blanką su $27 aukų nuo: 
Gediminio Draugijos (mirus V. Bulienei, vietoj gėlių) $15.00 
F. Gricius, Rochester, N.Y. .........................................  6.00
J. Miller, Rochester, N. Y.............................................. 6.00

♦ * *

Iš Kanados K. Kilikevičius prisiuntė vieną naują skaityto
ją ir tris atnaujinimus ir $6 aukomis (vardai žemiau tūpusio
je ataskaitoje). Kanadiečiams šį sykį atėjo į pagalbą Strel
lis, Milevičius, Didval.

* ♦ *

Miamiečiai Bovinas ir Švėgžda prisiuntė atnaujinimų 
$34 aukomis:
Per V. Boviną: Elzbieta Stankienė, Miami Springs, 

prisiminimui vyro Vinco .....
Per A. Švėgžda: (J. Daugirdas .. .

(Alice Johns........
Per A. Švėgžda: (Antanas Marozas

(M. Bružas ......
♦ ♦ ♦

Bostonietis A. Kandraška prisiuntė vieną naują skaitytoją 
ir 6 atnaujinimus. Aukomis prisiuntė $7 nuo sekamų: 
Anna Gricienė, Cambridge, Mass................................... $4.00
Clementine Jankus, Dorchester, Mass...........................2.00
John Straus, So. Boston, Mass. .................................... 1.00

ir

$25.00 
6.00 
1.00 
1.00 
1.00

Detroitietis J. K. Alvinas prisiuntė $22 aukomis ir vieną 
atnaujinimą: Aukos nuo: 
LLD 52 kp., Detroit, Mich.........
Surinkta per pobūvį .. .................
J. K. Alvinas, Royal Oak, Mich.

★ ♦ ♦

Iš Binghamtono A. Žemaitienė prisiuntė 11 atnaujinimų ir 
$27 aukomis nuo sekamų:

$10.00 
11.00 

1.00

H. Vežienė.............. ....$6.00
J. Žemaitis ....... ...... 6.00
U. Šimoliūnienė ... .... 6.00

H. Vežienė.............. ....$6.00
J. Žemaitis . . ... 6.00
U. Šimoliūnienė ... ...... 6.00
A. Kumpan ............ ...... 3.00
V. Gaidis .. . ........... ...... 2.00
P. Juozupaitis........ . . . . 2.00
N. Strolienė....... . ... 1.00
L. Mainionienė 5. . . . ... 1.00

Ivan Kirovo
[Jono Kaškevičiausl 

Pasirodymas Skulptūroje 
San Francisco Art Commis

sion Gallery “Capricorn As- 
sunder”, 165 Grove St., San 
Francisco, Cal. įvyko sava
mokslio skulptoriaus Ivan Ki
rov (pažangiečiams JV nepa
mirštama, mirusio prieš ke- 
lioliką metų Lietuvoje, Dr. 
Jono Kaškevičiaus sūnaus) 
ekspozicija, trukusi gruodžio 
6-27 21 dieną, supažindinimui 
meno mylėtojų su savo skulp
tūriniais darbais.

Ivanas Kirovas pradėjo gy
venimą pelnyti pasirodyda
mas šokikų kino filmuose,

akrobatu, ledu čiužinėtoju, 
plaukiku.

Jis nerimo vien tik kino 
studijose užsidaręs. San 
Francisco priemestyje Los 
Altos, gelbstint sesutei Lucil- 
la, atidarė šokių mokyklą 
kuri jau kelioliką metų veikia 
pasekmingai. Pradėta nauja 
mokykla-klasiško Baleto, 
175-5th Ave., Redwood City, 
California.

Skulptūrinis darbas jam 
tik pašalinis užsiėmimas, bet 
rodantis talentą, įnagingu- 
mą. Tūlos skulptūros verti
namos po 3,000-4,000 dolerių.

Lankytojai negalėjo praeiti 
nepatėmiję ant marmuro pa- 
stoliaus skulptūrinių sunertų 
rankų su užrašu “We Shall 
Overcome”. A. Taraška

iVEIF YORK O 
NAUJIENOS

Miesto Majoras Beame 
siūlo, kad naujasis valstijos 
gubernatorius Mr. Carey 
tuoj paskirtų specialų proku
rorą ir nuodugniai ištirtų visą 
taip Vadinamų Priežiūros 
Namų (Nursing Home) siste
mą. Kalbama, kad šioje siste
moje yra įsiviešpatavęs di
džiausias raketas, kad į na
mus patekę žmonės yra labai 
skriaudžiami ir biauriai iš
naudojami.

Sausio 2 d. miesto dalyje 
Bronxe traukinių nelaimėje 
tapo sužeista 232 žmonės. 
Dar laimė, kad nė vienas 
nebuvo užmuštas. Tyrinėja
ma nelaimės priežastis.

Nejaugi mūsų miesto majo
ras Beame veidmainiauja, kai 
sako, kad jis stengsis pašalin
ti iš miesto iždo didelį defici
tą? Taip atrodo. Antai, jis 
paskyrė šešis (savo bičiulius, 
žinoma) į taip vadinamą Šei
mos Teismą, o vieną į Civilinį 
Teismą. Jų algos po $45,000 į 
metus.

Lankymasis Lietuvoje 
1975 metais

UNION FOURS nori ;>r. i vii kad Mrs. Patricia Keltner, 
turų manadžieris, pasir it a s jums padėti jūsų planams 
kelionėje į \ ilnių šiais fesLv rl.o metais. Ji bus sekamuose 
miestuose ir galite su ją, susisiekti per Scandinavian 
Airlines Ofisus, palikdami jūsų vardą ir telefono numerį.

Washington, D. C. February 5

Cleveland January 13 SAS Phone #771-5306
Chicago January 14, 15 SAS Phone #461-3900
Minneapolis January 16 SAS Phone #338-0511
Seattle January 17 SAS Phone #682-5911
San Francisco January 20 SAS Phone #397-1101
Los Angeles January 21 SAS Phone #524-0683
Atlanta Jam a > 2:’ SAS Phone 524-0683
Miami J annaiy 2. SAS Phone #358-3144
Boston January 30 SAS Phone #267-2725

SAS Phone #833-3131

Union Tours organizuoja sekamus turus:
Vilnochka: 5 dienas Vilniuje, 6 dienas Vienoje (Vienna) Tu

ras užims 16 dienu iš viso.
Išvyksta: gegužės 22, rugsėjo 4 - Kaina $1,280.

liepos 17, rugpiūčio 21 - ” 1,415.

Kreipkitės:
Union Tours, 6 East 36th St., New York, N. Y. 10016

$10.00
5.00

Iš Haverhill vajininkė A. Račkauskienės ir M. Sametis 
priesiuntė 1 naują skaitytoją ir 1 atnaujinimą. Aukomis pri
siuntė $15 sekamai:

S. Gaina, Haverhill, Mass.
P. Galinis, Lawrence, Mass.

Kitos aukos gautos:
Miami, Fla., Aido Choro pobūvio pelnas, per N. leš- 

mantienę ........................................................ 50.00
M. Lucas, Alexandria, Va., per J. Jaskevičių...........  21.00
Anna Pankow, Stamford, Conn., per Amelia Juškevi

čienę .................................. .............................. 15.00
K. Petrikienė, Rocky Point, N.Y.................................  15.00
LLD 110 kp., Rochester, N. Y., vietoj gėlių prie V. Bu- 

lienės karsto ............................................
Bruno Medley, Stuart, Fla........................... ...........
S. Kazilionis, Cleveland, Ohio.................................
P. Gardauskas, New Britain, Conn.........................
Veronika A. Baleišis, Valley Stream, N. Y............
Felix Kaziliūnas, Brooklyn, Conn...........................
Milda ir prof. B. F. Kubilius, Hot Springs, Ark. 
F. J. Deltuva, Baltimore, Md....................... .......
Pauline Radusky, Roslyn, N. Y...............................
Ignas-Martha Kamarauskai, Oakland, Cal.............
Dorothy Shultz-Šatas, Oregon City, Ore...............
Peter Cybulski, Warrior Run, Pa. ......................
U. V. Burdai, San Leandro, Cal...............................
Alekas-Domicelė Veličkai, Albertson, N.Y..........
V. Preikšą, Lake Geneva, Wis................................
Stanley Petronis, Athol, Mass................................
Ignas-Julia Urmonai, Chicago, Ill...........................
Paul Papievis, Jacksonville Beach, Fla..................
A. Žolynas, Endicott, N.Y......................................
Mr. & Mrs. J. Austin, Torrance, Cal......................
George Klimas, Brooklyn, N. Y..............................
Julia Motiečius, Lake Village, Ind............... ........
Vincas Kazakevičius, Hillside, N.J........................
E. Kasparienė, Wilkes Barre, Pa. .............
J. Didval, Timmins, Ont., Canada.........................
A. Stukas, Lewiston, Me.........................................
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio...................................
Paul Daugėla, Willowdale, Ont., Canada.............
Martha Marquardt, Chicago, Ill., per M. Grager.. 
Mrs. M. Zasinis, Northridge, Cal.................... ___
K. Aržuolaitis, Montreal, Que., Canada ..........
Edvardas Strellis, Longueuil, Canada...................
M. Chaponis, Livermore, Cal., per V. Sutkienl. . ■ 
Charles Pakash, Akron, Ohio .................................
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y................................

Po $1.00: A. Nellie Burnett, Canterbury, Conn.; 
Chas. Nečiunskas, Hicksville, N. Y.; A. Gutauskas, 
New Haven, Conn.; Pauline A. Cook, Auburn, Mass.

* ♦ *
Viso aukų šį kartą gavome $808. Iki šiol įėjo į fondą 

$13,633.75. Dėkojame visiems.
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ADMINISTRACIJA

Miesto, policistai reikalau
ja, kad jų algos būtų aukštes
nės, negu gaisragesių. Jie 
sako, kad jų darbas yra daug 
pavojingesnis.

Mieste yra 26,000 policistų 
ir 11,000 gaisragesių. Policis
tai yra organizuoti i Police 
Benevolent Association.

Sustreikavo atsilikusių 
vaikų ir suaugusių prižiūrėto- 
jai-mokytojai. Reikalauja al
gų pakėlimo. Apie 800 asme
nų palikti be priežiūros. 
Streikuoja 120 mokytojų.

□
Eina ginčas tarp municipa

linių 19 ligoninių ir privatiš- 
kai operuojamų, kurias taip 
pat finansuoja miesto val
džia. Ginčas eina dėl pinigų 
paskirstymo. Bet, kaip žinia, 
šiandien visose šio miesto 
ligoninėse padėtis yra neko
kia, kai kuriose visiškai nepa
kenčiama.

United Nations. - Jungtinių 
Tautų komisija, kurią sudaro 
32 tautų atstovai, pradėjo 
platų studijavimą žmonių gy
venimo visame pasaulyje, ly
ginant jų gyvenimą turtin
guose kraštuose su gyvenimu 
biednuose.

The New York Tlmei

Morris B. Abram
Pagaliau gubernatorius Ca

rey paskyrė Morris B. Ab
ram specialiu prokuroru pra- 
vedimui plautaus tyrinėjimo 
Nursing Home sistemos.

Laimingai sulaukė 
86 metų

Marytė Žvirblienė-Ado- 
maitytienė atšventė savo 86 
metų jubiliejų. Jos trys sū
nūs - Henry, Stasys, Alber
tas - ir jų žmonos Nellie - 
Josephina ir Birutė jai suruo
šė gražiame restorane vaišes. 
Jubiliatės sūnūs gražiai užau
ginti ir išmokslinti. Vyriau
sias Henry yra instrumentų 
inžinierius, dirba aparatus 
dėl švarinimo vandens. Sta
sys ir panašų darbą dirba, o 
jauniausias Albertas yra poli
cijos leitenantas, dirba Nas
sau, L. L Visi sūnūs ir mar
čios yra dainavę Lyros ir 
Aido choruose.

Adomaitienė yra Nellie 
Ventienės teta.

Kazys Žvirblis mirė 1946 
metais. Prie jo kapo Rojus 
Mizara pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Jis apibūdino Kazio 
gyvenimą, kad jis buvo užsi
pelnęs visų mūsų didelės pa
garbos. Jis jaunas būdamas 
iš Lietuvos atvyko į Sant 
Petersburgą ir gavo darbą 
fabrike. 1905. metais įvyko 
streikas, caro kazokai užpuo
lė darbininkus, datig darbi
ninkų buvo sumušta, taipgi ir 
K. Žvirblis. Po to jis atvyko į 
Ameriką. Savo gyvenimo 
draugę Marytę buvo palikęs 
Saint Petersburge. Vėliau ją 
parsitraukė į Ameriką ir visą 
laiką iki mirties gyveno 
Brooklyne. 1974 metų lapkri
čio mėnesį jis būtų buvęs 100 
metų. P. V.

Dėdė Vincą Gurį atminti!
Mielas dėde Vincai, prieš du metus amžinai mus 

palikdamas sakei, kad mes Tavo mirties valandą nenu- 
simintumėn, kad mes toliau gyventumėm ir progresui 
tarnautūmėm, kad tuo pačiu būtumėm naudingi ir 
mieli visiems žmonėms.

Tas šviesus ir neblėstantis Tavo paveikslas amžinai 
gyvens tarpe mūsų ir sės gerumo, ištikimybės sėklą ne 
tik Tavo draugų tarpe, bet per Atlantą ši sėkla pasieks 
ir Lietuvą, Tavo artimuosius. Šios sėklos grūdo jokia 
mirtis nesunaikins.

Lietuvoje gyventantys giminaičiai — 
ANELĖ, ONUTĖ, SALOMĖJA, JULIJA, AUGENĖ, 

ANTANAS, ANICETAS, VYTAUTAS.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Guris
mirė

1973 m. sausio 13 d.

Jau dveji metai kai atsiskyrė iš mūsų tarpo Vincas 
Guris. Prisimenu ji kaip gerą mūsų judėjimo rėmėją.

ONA DOBILIENĖ

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,

LLD 185 KUOPOS 
NARIAMS

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, sausio 14 
d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Šis susirinkimas svarbus ir 
kiekvienas turime dalyvauti. 
Reikia galutinai prisiruošti 
mūsų filmų rodymo pobūviui, 
kuris įvyks vasario 16 d.

J. Bernotą, Pirm.

LDS 13 KUOPOS NARIAMS
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks sausio 11 d., “Lais
ves” salėje. Pradžia 2 vai. 
popiet. Prašome narius susi
rinkime dalyvauti.

Valdyba

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, sausio 15 d., 2 
vai. po pietų įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkimas, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Susirinkime skaitlingai.
Valdyba

What is 
happening 
to our lives?

A young woman was walk
ing her dog in the morning. A 
car pulled by the curb and 
the driver told her to get in. 
She refused. Next minute 
she had a bullet in her back 
and the car drove away.

A rabbi was killed at the 
entrance of the house where 
he lived. A barber was mur
dered in his shop. A store 
keeper robbed and shot. 
Those are the news in the 
papers, on the radio and TV. 
You never know what is 
going to happen to you the 
next minute. We live in fear. 
We lock our doors at night 
and we are still afraid. And 
we have reason to be. Crime 
is riding high. They say less 
than one third of all 
are being reported.

It’s a sick society 
capitalist countries.
United States a big portion of 
the population are supposed 
to be mentally defective. One 
horror story tops the other. 
For instance, a father took 
out an insurance policy on his 
8 years old son and then at 
Halloween killed him with 
poisoned candy. A young 
man shot and killed his fath
er, mother, sisters and 
brothers. There was a fune
ral of six caskets.

And many other horrible 
crimes like these are being 
committed every day. What 
is the reason for all those 
horrors? In many cases, they 
say, it was financial difficul
ties. In this big and rich land 
of ours financial 
drive people to 
and murders.

It only shows
system isn’t working.

Every time I hear about 
another robbery or murder I 
think about Mike Douglas’ 
trip to Moscow. He inter
viewed a young woman in the 
American Embassy there 
and asked: “How about 
crime?” “There is none or 
very little. You can go out on 
the street any time of the 
night; it’s as safe as your own 
bedroom”, she said.

It sure is a big plus for 
socialist countries. Use

crimes

in the
In the

difficulties 
burglaries

that the
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