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KRISLAI
Nebėra abejonės 
Mūsų tautos gėda” 
Nejaugi atsiliekame? 
Vėžys ir aplinka 
Laikas užsiregistruoti

A. BIMBA
Kai aną dieną valstybės 

sekretorius Henry Kissinger 
puse lūpų prisiminė, kad 
mums, Amerikai, gali pri
reikti jėga užimti Vidurio 
Rytuose aliejaus šaltinius, 
daugelis amerikiečių pama
nė, jog tai buvo per neatsar
gumą išsprukę žodžiai. Pa
siųsti armiją ir užgrobti 
aliejaus šaltinius! Juk tai bū
tų karas! Baisu ir pagalvo
ti. . .

Bet dabar nebeliko jokios 
abejonės, kad ponas Kissin- 
geris tais žodžiais išreiškė ne 
vien savo, bet ir prezidento 
Fordo, ir visos administraci
jos nusistatymą. Antai, pir
madieni “The N. Y. Times” 
po antrašte “Fordas sako, 
kad jis palaiko Kissingerį dėl 
vartojimo jėgos, jei bus rei
kalas, Vidurio Rytuose”, pa
duoda prezidento pasikalbėji
mą su žurnalo “Time” kores
pondentu šiuo klausimu. Pre
zidentas aiškiai ir atvirai gie
da tą patį, ką pasakė Kissin- 
geris.

Nejaugi bus leista Fordui ir 
Kissingeriui ši kraštą įvelti i 
naują, ir gal dar net pavojin
gesnį, Vietnamą? Laikas 
Amerikos žmonėms prabilti.

Leidinyje “Parade” (sausio 
5 d.) skaitome, kad šiandien 
mūsų Amerikoje su butais 
padėtis labai, labai bloga, 
tiesiog nepakenčiama, daug 
blogesnė, negu kada nors yra 
buvusi per daugelį, daugelį 
pastarųjų metų. Daugiau 
kaip 60 procentų amerikiečių 
nepajėgia turėti ir neturi sa
vo butų, kad daugiau kaip 90 
proc. šiandien visų statomų 
naujų butų paskirta turtingo
sioms klasėms, kurios tesu
daro 35 proc. gyventojų.

Klysta tie, kurie mano, kad 
su butais turime bėdos tiktai 
didmiesčiuose. Kaip tik prie
šingai. Dar daug blogiau su 
butais kaime. Beveik dvylika 
milijonų kaimo žmonių gyve
na netinkamuose, sveikatai 
pavojinguose butuose. Viena 
šeima iš keturių dar ir šian
dien butuose neturi išvietės.

Ir nėra jokių perspektyvų, 
kad greitoje ateityje padėtis 
su butais pasitaisytų. . .

□ □
Nacionalinė Mokslų Akade

mija skelbia didelį susirūpini
mą mūsų žemės ūkiu. Jis 
atsilieka nuo gyvenimo. O 
reikia, kad jis žengtų pirmyn, 
jeigu norime patenkinti ne 
tik šios šalies reikalus, bet ir 
daugelio kitų šalių prašymą 
pagalbos su maistu. Akade
mija sako, kad jau labai pri
brendęs laikas susirūpinti že
mės produktyviškumo pakė
limu. To pasiekimui reikalin
ga plačiau ir nuodugniau pa
naudoti mokslą ir jo atradi
mus.

Vėžys teisingai laikomas 
didžiuoju mūsų visų gyveni
mo ir sveikatos priešu. Apie 
šią ligą labai daug rašoma ir 
kalbama. Vedami platus tyri
nėjimai. Beveik nesigailima 
pastangų surasti jos priežas
tis ir būdus kovai su ja.

Bet iki šiol, rodos, beveik 
nebuvo nė kalbama apie mū
sų gyvenimo aplinkos įtaką, 
kaipo svarbiausią vėžio ligos 
priežastį. Štai kodėl dauge
liui amerikiečių bus sunku 
tikėti Nacionalinio Vėžio Li
gos Instituto pranešimu, kad

Gubernatorė

Mrs. Ella T. Grasso

Hartford, Conn. - Labai 
iškilmingai prisiekdinta Con
necticut valstijos gubernato
rė Mrs. Ella T. Grasso. Tai 
laikoma labai dideliu Ameri
kos moterų laimėjimu jų ilgo
je ir sunkioje kovoje už 
lygias teises ir pripažinimą. 
Dabar visų ne tik šios valsti
jos, bet ir kitų piliečių akys 
bus nukreiptos į ją, kaip jai 
seksis toje labai aukštoje ir 
atsakingoje vietoje.

Bogota, Columbia. - Sausio 
8 d. lėktuvo nelaimėje žuvo 
20 žmonių.

Pasaulis netekome 
žymaus tenoro

Richard Tucker

Kalamazoo, Mich. - Sausio 
8 dieną čionai pribuvęs kon
certuoti nuo širdies smūgio 
mirė tenoras Richard 
Tucker. Tai pasauliniai gar
sus dainininkas, per 30 metų 
garsiosios New Yorko Metro
politan Operos solistas. Mirė 
tesulaukęs 60 amžiaus. Velio
nis buvo žydų kilmės emi
granto kailiasiuvio iš Besara
bijos sūnus. Su jo mirtimi 
operos meno šeima neteko 
vieno iš žymiausių savo sūnų.

nuo 60 iki 90 procentų vėžio 
ligos priežastį sudaro mūsų 
gyvenimo aplinka, ypač ap
link mus gamtos užteršimas.

Tai labai įdomus ir moksli
niai svarbus atidengimas.□

Mūsų skaitytojams jau ži
noma, kad mūsų didžioji Lie
tuvių Literatūros Draugija, 
žymėdama savo 60-ąjį jubilie
jų, savo nariams ruošia eks
kursiją į Lietuvą. Numato
mos net trys gana skaitlingos 
grupės.

Svarbu norintiesiems vykti 
užsiregistruoti. Neatidėlioki
te.

Kaip greitai viskas bus su
tvarkyta, ekskursijos smulk
menos bus paskelbtos “Lais- 
veje .

Ar jie panaudos tą darbi
ninkų organizuotą jėgą ?

Washingtonas. - Praneša
ma, kad sausio 25 dieną įvyks 
specialus Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Or
ganizacijų Kongreso (AFL- 
CIO) Pildomosios Tarybos 
susirinkimas apsvarstytui 
ekonominės krizės. Federaci
jos darbo unijos turi daugiau 
kaip 14 milijonų narių. Tai 
didžiulė jėga. Iki šiol ji nebu
vo lyderių panaudoti kovai su 
krize ir nedarbu. Galgi dabar 
bus tuo susirūpinta:

Šiandien organizuotuose 
Amerikos darbininkuose ke
liamas klausimas reikalauti, 
kad darbo valandos būtų be 
numušimo algų sutrumpintos 
iki 6 valandų. Dabar, viduti
niai, dirbama 8 vai. Toks 
valandų sutrumpinimas tuoj 
suteiktų darbo keliems mili
jonams bedarbių.

KENKIA SANTYKIAMS
Washingtonas. - Amerikos 

diplomatams, sakoma, labai 
nepatinka šioje šalyje leidžia
mi spaudoje gandai, kad Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos sekretorius sergąs 
leukemija. Jie sako, kad tie 
gandai yra nepagrįsti ir labai 
kenkia gerinimui santykių 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos.

Tuos gandus bei prasima
nymus, matyt, leidžia šios 
šalies reakcininkai, kurie 
priešingi tų santykių gerini
mui ir plėtimui.

Watervliet, Mich. - Sausio 
8 d. šioje apylinkėje lėktuvo 
nelaimėję žuvo lėktuvo vai
ruotojas ir trys moterys ke
leivės.

MŪSŲ SESĖS MOTERYS 
GREIČIAU PASIGERIA!

Žurnalas “Psychology To
day” paskelbė rezultatus 
dviejų turinėjimų, kaip alko
holis veikia moteris ir vyrus. 
Esą surasta, kad moterys 
daug greičiau pasigeria, negu 
jų draugai vyrai. Ir “moksli
nė” priežastis glūdinti jų fizi
nėje kompozicijoje. Sako, 
“priežastis tame, kad vyro 
kūnas susideda iš nuo 65 iki 
75 procentų vandens, o mo
ters - tik iš nuo 55 iki 65 
procentų.

Dideli Tarybų Sąjungos 
žygiai atliekami erdvėse

Gruodžio mėnesį sėkmingai 
buvo į erdvę iškelta stotis - 
laboratorija “Saliut 4”. Da
bar, prieš keletą dienų, erd
vėlaivis “Sojuz 17” su dvie- 
mis kosmonautais sėkmingai 
susijungė su stotimi, ir dabar 
vedami labai svarbūs tyrinė
jimai. Pranešimuose nesako
ma, kaip ilgai tie tyrinėjimai 
tęsis. Gal tik keletą dienų, o 
gal daug ilgiau.

Tą tyrinėjimą atlieka ir 
atradimus pranešinėja į žemę 
mokslininkams kosmonautai 
Aleksei Gubarev ir Georgi 
Grechko. Abudu 43 metų am
žiaus, šiomis pareigoms gerai 
paruošti.

Sakoma, kad visi šie tary
biniai erdvėje žygiai bei tyri
nėjimai yra susieti su numa
tomais būsimais bendrais 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos žygiais.

Visas pasaulis kosmonau
tams linki kuo didžiausios 
laimės šiose jų garbingose 
mokslinėse pastangose.

JAU IR POPIEŽIUS 
BIJO NAUJO KARO

Vatikanas. - Popiežius Po
vilas VI sako, kad energijos 
klausimas gali privesti prie 
konflikto, kuriame būtų įvel
tos didžiosios branduolinės 
jėgos. Tai reiškia, kad kiltų 
branduolinis karas. Jis tą 
pareiškė Naujųjų metų proga 
užsienio atstovams.

Spėjama, kad popiežius tu
rėjo galvoje Amerikos val
stybės sekretoriaus Kissin- 
gerio pagrūmojimą ginkluota 
jėgą panaudoti prieš arabiš
kus kraštus dėl aliejaus.

NELEIDŽIA SKELBTI
Washingtonas. - Federali

nis teisėjas Gessell nedavė 
leidimo Watergate byloje 
naudotas juosteles skelbti te
levizijoje bei per radiją. Tele
vizijos ir radijo tinklai nepa
sitenkinę sprendimu ir žada 
apeliuoti į aukštesnius teis-
mus.

Kovos už lygias teises 
centras dabar šiaurėje

Atlanta, Ga. - Prieš keletą 
dienų čionai sugrįžo iš Bosto
no garsioji kovotoja už juodų
jų žmonių lygias teises, Dr. 
Luther King našlė Mrs. Co- 
retta Scott King. Ji ten daly
vavo demonstracijoje už mo
kyklų integraciją.

Spaudos korespondentams 
ji pareiškė, kad dabar kovos 
Centras už lygias teises jau 
nebe Pietuose, bet Šiaurėje. 
Ji sako, kad tai, kas dabar 
dedasi Bostone, pasikartos 
Detroite, Chicagoje ir New 
Yorke. Ir šie miestai “sėdi 
ant parako statinės”, ji sako. 
Ji kaltina šiaurinių miestų 
valdžių apsileidimą, nepaisy
mą juose juodųjų žmonių liki
mu ir t. t.

Mrs. King sako, kad pieti
nėse valstijose vyksta didelė 
transformacija rasiniu klausi
mu. Pietuose vis daugiau ir 
daugiau baltųjų žmonių jau 
nebepritaria diskriminacijai 
prieš juoduosius gyventojus.

Chicago, Ill. - Jis yra Ame
rikos Komunistų Partijos 
kandidatas į miesto raštinin
ko vietą. Vystoma plati kam
panija jį išrinkti.

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

Kontesto laimėtojai sekami:
Laimėta dovana Punktai

1. $50 - Connecticut vajininkai....................................10,690
2. $40 - P. Alekna, St. Petersburg, Fla. .................. 9,540
3. $35 - Brooklyn© vajininkai -

J. Lazauskas ir A. Čepulis.............................. 4,306
4. - Kanados vajininkai............................................... 3,125
5. $25 - S. Rainard, Brockton, Mass........................... 2,822
6. $20 - New Jersey vajininkai................................... 2,700
7. $15 - Haverhill, Mass. - A. Račkauskienė

irM.Sametis................................................... 2,674
8. $12 - Oakland-San Francisco, Cal. -

V. Sutkienė ir V. Trask .................................. 2,661
9. $10 - Boston-Dorchester, Mass. -

A. Kandraška................................................. 2,502
10. $ 5^ Worcester, Mass. - J. Jaskevičius...............  2,160

TEISINA IR GINA 
JUNGTINES TAUTAS

United Nations, N. Y. - 
Praeitą savaitę spaudoje pa
skelbė keturiolikos įvairių re
liginių sektų vadai savo pro
testą prieš tuos, kurie pradė
jo pulti ir smerkti Jungtines 
Tautas. Jie sako, kad tie 
užsipuolimai yra neteisingi. 
Pasaulinei organizacijai pri
metama, kad ji nesiskaitanti 
su turtingųjų kapitalistinių 
kraštų interesais ir kad nau
joje organizacijoje dauguma, 
susidedanti iš socialistinių ir 
“trečiojo pasaulio” kraštų, 
siekinti sunaikinti Izraelį.

DAR VIENAS 
KANDIDATAS

Conrad, N. Y. - Praeitą 
savaitę čia lankydamasis bu
vęs senatorius iš Oklahoma 
valstijos Fred Harris pareiš
kė, kad jis yra pasimojęs ir 
pasiruošęs 1976metais siūly
ti demokratams savo kandi
datūra į prezidentus. Jis sa
ko, kad jis stoja už mažinimą 
taksų (mokesčių), bet tik as
menims, o ne milijoninėms 
korporacijoms. Taigi, turime 
dar vieną ukvatninką būti 
mūsų prezidentu.

Naujas upių 
uostas Lietuvoje

Kaunas, I. 2, [ELTA]. Gra- 
žią naujametinę dovaną gavo 
Nemuno laivininkystės ko
lektyvas. Vilijampolės pra
moniniame rajone baigta 
stambaus upių uosto ir laivų 
remonto įmonės statyba.

Kelis hektarus užimančioje 
uosto akvatorijoje išsirikiavo 
žemsiurbės ir krovininiai lai
vai. Upeivių paslaugoms čia 
įrengtas automatizuotas sli- 
pas - laivų pakėlimo ir nulei
dimo į vandenį įrenginys. 
Jeigu anksčiau remontui lai
vą į krantą iškeldavo per 
dvi-tris dienas, tai dabar ši 
operacija bus atliekama per 
dvi-tris valandas. Čia pat ant 
kranto - erdvūs laivų remon
to įmonės cechai, jaukus 
upeivių bendrabutis.

Naujoji Nemuno upeivių 
bazė įgalins išplėsti ir atjau
ninti upių laivyną. Kaune 
numatoma organizuoti dvigu
bai galingesnių, negu dabar 
eksploatuojamų, vilkikų sta
tybą. Į Nemuną bus nuleistos 
1,000 tonų talpos kauniečių 
pastatytos krovininės baržos. 
Naujasis uostas ir galingesni 
upių laivai leis ateityje kas
met apdoroti iki trijų milijo
nų tonų liaudies ūkio krovi
nių.

(Nukelta į 6-tą psi.)

Sausio 15 dieną visos šalies
mąslu maršas į Washingtoną

Iš visų šalies didmiesčių, 
ypač iš Detroito, Philadelphi- 
jos, Chicagos ir Los Angeles 
plaukia pranešimai, kad dar
bo masėse plačiai eina ruoši
masis maršavimui į šalies 
sostinę Washingtoną sausio 
15 dieną. Kaip žinoma, šio 
maršo tikslas padaryti spau
dimą į Kongresą ir vyriausy
bę, kad pradėtų rimtai rūpin
tis kova su nedarbo augimu, 
kad mažintų lėšas militari- 
niams reikalams, o jų dau
giau skirtų įvairiems naudin
giems projektams, kurių 
tikslas yra suteikti darbo be
darbiams.

Teisingai pastebi kongres- 
manas John Conyers, iš Mi- 
chigano, kuris, beje, šį maršą 
į Washingtgoną remia, sako, 
kad “jeigu prie bedarbių būtų 
priskaityti visi amerikiečiai, 
kuriems darbas yra reikalin
gas ir kurie ieško darbo, bet 
negali surasti, tai labai leng
vai bedarbių skaičius šioje 
šalyje pasiektų nuo 20 iki 25 
milijonų”.

Taip pat kongresmanas 
Augustus Hawkins iš Califor- 
nijos remia masinį žygį į 
Washingtoną sausio 15 dieną. 
Jis sako, kad tiktai masinis 
spaudimas privers naująjį 
Kongresą rimtai susirūpinti 
nedarbo klausimu.

Beje, pranešama, kad mar- 
šavime dalyvaus ir Detroito 
miesto majoras Coleman 
Young.

Alabama pralenkė
New Yorką

Jesse J. Lewis
Montgomery, Ala. - Guber

natorius George Wallace pa
skyrė valstijos trafiko tvar
kytoju juodą veikėją Jesse J. 
Lewis. Tai gana atsakinga 
vieta gubernatoriaus kabine
te. Tuo tarpu New Yorko 
valstijos naujasis gubernato
rius Carey savo kabinete ne
turi nė vieno juodųjų žmonių 
atstovo.

Pekinas. - Kinijos spaudoje 
plačiai rašomas apie ekono
minę krizę Jungtinėse Valsti
jose. Tai esanti rimčiausia 
krizė po Antrojo pasaulinio 
karo.

Prisipažįsta ap
gavęs skaitytojus

Boston, Mass. - Praeitą 
savaitę nei iš šio, nei iš to 
dienraštis “Boston Globe” pa
skelbė, kad Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos sekreto
rius Leonidas Brežnevas at
vykstąs Bostonan į ligoninę 
gydytis nuo vėžio ligos. Da
bar laikraščio redaktoriai pri
sipažįsta, kad tuo išmislu 
“Globe” skaitytojai buvo 
.biauriai apgauti.

John Conyers

Vėliausios 
žinios

Washingtonas. - Praeitą 
pirmadienį per televiziją ir 
radiją vėl kalbėjo prezidentas 
Gerald Fordas. Šį kartą aiški
no savo Kongresui pateikia
mą planą arba programą ko
vai su infliacija ir resesija. 
Sakė, kad dabar pirmoje vie
toje stovi kova su resesija ir 
nedarbu. Jo toje “kovos” pro
gramoje du svarbiausi punk
tai: numušti federalinius tak
sus apie $16,500,000,000 ir 
pakelti aliejaus ir jo produktų 
kainą. Pav., tai reiškia, kad 
gazolinas pabrangs nuo 7 iki 
10 centų galionas.

Taip pat ir Kongreso demo
kratų frakcija paskelbė savo 
programą kovai su infliacija 
ir resesija. Ji nedaug kuo 
skiriasi nuo prezidento pro
gramos.

Dabar abi programos bus 
svarstomos Kongrese.

Labai svarbu: nei preziden
to, nei demokratų programo
je nė neužsimenama apie su- 
mažinumą lėšų militarizmo 
reikalams.

□
W7ashingtonas. - Valstybės 

sekretorius Kissingeris pra
neša, kad Tarybų Sąjunga 
atsisako 1973 metų prekybos 
sutarties su Jungtinėmis Val
stijomis, nes Kongreso priim
tas ir prezidento pasirašytas 
prekybos aktas stato politi
nes prekybai sąlygas ir kišasi 
į Tarybų Sąjungos vidinius 
reikalus. Sekretorius sako, 
kad vyriausybė ir Kongresas 
turės iš naujo šį reikalą ap
tarti. Jis sako, kad tai reiškia 
santykių pablogėjimą.

W7ashingtonas. - Sausio 14 
d. pradėjo posėdžiauti 94- 
tasis Kongresas. Prieš jį tos 
pačios jau senos problemos: 
energijos krizė, ekonominė 
resesija, nedarbas. Kaip ži
noma, abiejuose butuose de
mokratai turi absoliutę dau
gumą.

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheim sako, kad pasauli
nė situacija labai kritiška ir 
pavojinga. Jis sako, kad tik 
bendromis visų tautų pastan
gomis bus galima iškilusius 
sunkumus nugalėti.

Washingtonas. - Valstybės 
departamentas sako, kad 
Jungtinės Valstijos laužys 
paliaubų sutartį su Šiaurės 
Vietnamu, nes, girdi, Vietna
mas tą sutartį jau sulaužė. 
Tai reiškia, kad Jungtinės 
Valstijos atnaujins militarinę 
intervenciją. Amerikos kari
niai lėktuvai jau lekioja virš 
S. Vietnamo.______
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Už vasario 15-tosios žygį
Komercinė spauda, kaip paprastai tokiuose atsitikimuose, 

ignoruoja ruošiamą vasario 15 dieną masinį maršavimą į 
Washingtoną paspaudimui vyriausybės ir Kongreso be del
simo imtis rimtų žygių prieš infliaciją ir nedarbu. Mat, toks 
masių pasijudinimas ir įsitraukimas į kovą nesudęrinamas 
su kapitalo interesais.

Gaila, kad kol kas dar nesigirdi iš didžiųjų darbo unijų va
dovybės žygio užgyrimo. 0 turėtų užgirti ir aktyviškai daly
vauti jo suruošime. Tegu valdžia ir Kongresas sužino, kad 
milijonai organizuotų darbininkų nebepasitenkina tik skun- 
dimuisi blogais laikais ir dejavimu. Kaip tik dabar visa dar
bininkų klasės organizuota galybė turėtų būti metama ant 
svarstyklių.

Mes karščiausiai raginame lietuvius, kur tik galima, akty
viškai įsitraukti į šio svarbaus žygio į šalies sostinę sėkmin
gą įvykdymą.

1975 metai - moterų metai
Šie metai istorijon įeis kaip “Tarptautiniai moterų metai”. 

Per juos visus įvairiausiose formose ir visose progose bus 
keliamas lygių ir pilnų moterims teisių klausimas ir reikala
vimas. Ypatingo dėmesio bus kreipiama į be galo sunkią mo
ters padėtį atsilikusiuose kraštuose - Azijoje, Afrikoje, Lo
tynų Amerikoje.

Prezidentas Fordas žada sudaryti tam reikalui specialią 
komisiją iš 35 asmenų, kuri rūpinsis, kad visoje šalyje būtų 
kuo plačiausiai ir iškilmingiausiai šie Tarptautiniai Moterų 
Metai atžymėti. Tai puikus iš jo pusės mostas pagerbti mo
terį ir padėti jai laimėti lygias su vyru teises visose gyveni
mo bei veiklos srityse. Reikia tikėtis, kad prezidentinė ko
misija jai paskirtą misiją atliks su didžiausiu pasisekimu.

Amerikos lietuviai su savo organizacijomis be skirtumo 
pažiūrų kitais klausimais turėtų aktyviškai visur, kur tik jė
gos ir sąlygos leidžia, aktyviškai dalyvauti visuose moterų 
reikalais ruošiamuose renginiuose.

Naujasis Kongresas 
ir “pasiteisinimas”

Pernai lapkričio 5 dieną išrinktasis Kongresas jau posė
džiauja. Į jį dabar nukreiptos visos šalies akys. Iš jo daug ti
kimasi ir laukiama. Ypač daug tikimasi iš demokratų, kurie 
juk naujajame Kongrese abiejuose butuose turi didelę, ab
soliutišką daugumą. Žodžiu, jie naujajame Kongrese pilnai 
viešpatauja. Labai daug dėmesio į save turi atkreipę nau
jieji Kongreso nariai demokratai, kurių yra net 75. Labai 
svarbu ir tas, kad iš jų 32 yra iš tų distriktų, kurie prieš rin
kimus buvo republikonų rankose. Jų laimėjimas aiškiausiai 
parodo, kad žmonės nori rimtų pakaitų ne tik Kongrese, bet 
ir už jo ribų. Republikonai nusidėvėjo ir žmonėms dasiėdė 
iki gyvojo kaulo. Jie juos išmetė ir išrinko demokratus su 
tuo supratimu, kad šitie pildys jų norus ir valią.

Bet daugeliui atrodo, kad visa situacija yra labai nesveika 
ta prasme, kad vyriausybė yra republikonų, o Kongresas 
demokratų. Kongresas yra įstatymų leidėjas, o vyriausybė 
jų pravedėjas. Ar vieni su kitais galės “taikoje” sugyventi 
ir susikalbėti?

Pagyvensime - pamatysime. Tuo tarpu vienas dalykas aiš
kus kaip diena, būtent, kad tokioje situacijoje kuo tikriau
siai nestigsime iš vienos ir iš kitos pasiteisinimų ir išsisu- 
nėjimų nuo atsakomybės. Demokratai sakys: Kas, kad mes 
įstatymus leidžiame, bet mes jų nevykdome. 0, ir geriau
sias įstatymas nevykdomas neturi jokios praktiškos reikš
mės. Taigi, už visas nelaimes tebėra kalti republikonai. 
Ruoškitės per 1976 metų rinkimus išrinkti į prezidentus 
mūsų žmogų. Tada ir tiktai tada galėsite mus kaltinti už 
savo nelaimes.

Iš savo pusės, republikonai jau senokai teisinas, kad de
mokratų kontroliuojamas Kongresas jų neklauso, su jais ne
siskaito, kad jų patys geriausi pasiūlymai numiršta Kongre
so komisijų rankose be reikalingo iš jų pusės dėmesio. Pana
šių primetimų ypač dažnai girdėdavome iš prez. Nixono lū
pų. Kartoja juos ir prez. Fordas.

Dar ir dėl to, mums atrodo, klaida būtų tikėtis iš naujojo 
Kongreso kažin kokių didelių stebuklų.

Nei vieno cento, nei 
vieno kraujo lašo!

Iš Washington© pranešama, kad prezidentas žada iš Kon- 
treso reikalaukti, arba gal jau reikalauja, daugiau lėšų teiki
mui Pietų Vietnamo fašistiniam prez. Thieu režimui greitos 
militarinės pagalbos. Iš Vietnamo pranešama, kad Ameri
kos kariniai lėktuvai, amerikiečių lakūnų vairuojami, jau 
skraido Šiaurės Vietnamo ir Pietų Vietnamo Laikinosios Re
voliucinės Vyriausybės valdomų rajonų padangėse.

Tai vis labai pavojingos žinios. Tai šiurpulingos žinios. 
Jos parodo, kad prez. Fordo vadovaujama vyriausybė ruo
šiasi naujai militarinei avantiūrai Indokinijoje. Jos parodo, 
kad žingsnis po žingsnio mūsų vyriausybė vėl militariniai 
įvelia šią šalį į Vietnamo vidinius reikalus.

Šių faktų akivaizdoje, Amerikos Komunistų Partijos iš
keltas šūkis, kad “Ne vieno cento, ne vieno amerikiečių 
kraujo lašo Saigono fašistiniam režimui!” turėtų pasiekti 
galvą ir širdį kiekvieno amerikiečio, kuris priešingas naujai 
šios šalies avantiūrai, naujam karui Vietname. Nuo šios pa
vojingos doleriais ir gyvybėmis labai iškaštingos avantiūros 
vyriausybę, kaip atrodo, gali sulaikyti tiktai galingas liau
dies balsas.

Džiugu girdėti, kad Kongrese jau reiškiamas šiuo reikalu 
gilus susirūpinimas. Pažangesni Kongreso nariai, sakoma, 
mobilizuojasi pasipriešinti prez. Fordo reikalavimui dau
giau ginkly Saigono režimui. Labai teisingai senatorius 
Church pareiškė, kad Vietnamo reikalus spręsti turi būti pa
likta išimtiniai patiems Vietnamo žmonėms. Reikia tikėtis, 
kad netylės ir kiti Kongreso nariai tokio didelio pavojaus 
akivaizdoje. Tokius naujai avantiūrai priešinimosi balsus 
Kongrese turi užgirti ir drąsinti visi naujo karo priešai.

JIE PROTESTUOJA 
PRIEŠ TIESĄ APIE 
LIETUVĄ

Sakoma, kad gruodžio 21 d. 
New Yorke buvo atlaikytas 
VLIKo tarybos posėdis, ku
riame smarkų pranešimą iš- 
piškinęs Juozas Audėnas. Jis 
paėmęs nagan “Encyklopedi- 
ja Britanica 1974 metų lai
dą”, pareikšdamas, “kad joje 
Lietuva aprašyta kaip tarybi
nė respublika”. Tai esą nie
kas daugiau kaip “gryna so
vietinė propaganda”. Todėl, 
girdi, “Vliko valdyba deda 
pastangas, kad ateityje ta 
neteisybė būtų atitaisyta”. 
Taip pat esą raginami enci
klopedijos skaitytojai siųsti 
enciklopedijos leidėjui dide
lius protestus!

Juokingesnį ir kvailesnį da
lyką sunku ir įsivaizduoti. 
Juk enciklopedijoje parašyta 
gryniausia tiesa. Juk šian
dien visame žemės rutulyje 
tėra viena Lietuva - Tarybų 
Lietuva. Juk taip pat faktas, 
kad Tarybų Lietuva yra su
dėtinė Tarybų Sąjungos da
lis. Viena iš jos penkiolikos 
respublikų.

Kam nors gali nepatikti 
dabartinė Lietuvos valdžia, 
ar jos socialinė santvarka, 
kam nors gali taip pat nepa
tikti dabartinė Lietuvos val
džia, ar jos socialinė santvar
ka, kam nors gali taip pat 
nepatikti, kad jinai yra Tary
bų Sąjungos sudėtyje, bet tik 
paskutinis pakvaišėlis gali sa
kyti, jog Tarybų Lietuvos 
nėra šiam pasaulyje, kad dar 
yra kuriame nors pasaulio 
kampe kita Lietuva, kad Ta
rybų Lietuva nėra Tarybų 
Sąjungos sąstate, ir taip to
liau.

Tiesa, kadaise prof. Pakš
tas buvo pasiūlęs pabėgė
liams kurs nors laukinėje sa
loje kurti kitą, naują Lietuva, 
bet, kaip žinoma, iš tos be
protybės niekas neišėjo. Tai
gi, taip ir pasiliko tiktai vie
na, ir tiktai viena mūsų mie
loji Lietuva prie Baltijos 
kranto, su Klaipėda, su Pa
langa, su Kaunu, su Viliumi, 
su Nemunu, su Šešupe bei 
Nėrių. Jokie kvaili lietuvių 
tautos atplaišų švaikščiojimai 
bei protestai tos tiesos nepa
keis. Lietuva buvo, yra ir 
bus. Lietuva gyvavo, gyvuo
ja ir gyvuos! Ji gyvena be 
infliacijos ir be bedarbių bei 
skurdžių armijos. Joje kas
met liaudies gyvenimas švie
sėja. Joje puikiai klesti lietu
vių kalba, kultūra, mokslas ir 
apšvieta.
TAIGI, KURIE IŠ
JŲ APSIŠMUGELIAVO?

Mūsų lietuviškųjų reakci
ninkų fronte kilo naujas skan
dalas. Vis dėl to jų naujojo 
išganytojo Simo, Chicagos 
menševikų “Naujienos” (sau
sio 6 d.) sieksniniame veda
majame prisimygusios tvirti
na, kad visas Simo ir jo 
šeimos atvykimo kelionės lė
šas net iki pat Chicagos ap
mokėjo jų karštai remiama 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
bet taip pat, matyt, neatlai- 
džiai kunigų “Draugas” tei
gia, kad visas jo ir šeimos 
kelionės lėšas padengė Lietu
vių Bendruomenės krašto 
valdyba.
tančių dolerių, apgavinga 
propaganda iškaulytų iš leng
vatikių lietuvių. Kurie iš tų 
“vaduotojų” yra apsišmuge- 
liavę? Ar kada nors tikrą 
tiesą sužinosime?
IR SUNKIAUSIOSE 
SĄLYGOSE VEIKIAMA

Kaip jau žinoma, Urugva
juje visuomeninei veiklai są
lygos labai, labai sunkios. Bet 
džiugu skaityti pažangiųjų 
lietuvių leidžiamame “Dar
be”, kad praeitais metais visi 
sunkumai buvo nugalėti ir 
lietuviška darbininkiška 
veikla buvo tęsiama.

Savo vedamajame “Nu
veikta daug 1974 metais” re
dakcija sako:

“Urugvajaus Lietuvių 
Centro kultūrinėje veikloje, 
sulyg dabartinės padėties ša
lyje, buvo atlikta daug. Visi 

Į svarbieji paminėjimai įvyko.

Veiklai sunkumus sudaro 
tas, kad reikalingi specialūs 
leidimai iš Apsaugos ministe
rijos, dėl kurių reikia7 daug 
vaikščioti ir rūpesčių atlikti. Į 
visus metus buvome gavę 7 
leidimus. Bet įvyko pobūvių, 
kurie daromi su valgiais ir 
dienomis, kuriems leidimų 
nereikia. . .

Šiais metais įvyko daugiau 
kaip dvylika parengimų, ir su 
dideliais pasisekimais.

Spalio mėnesį “Darbas” mi
nėjo savo gyvavimo 39-ąjąt 
sukaktį. Tiktai šiais metais ji 
nebuvo taip plačiai atžymėta, 
kaip būdavo praeityje, nes 
pasikviesdavome svečių iš 
Argentinos, Brazilijos ir 
JAV. Šiais metais dėl krizės 
ir nepalankių sąlygų turėjo
me atsisakyti to malonumo, 
bet tikimės, kad 40-ąją “Dar
bo” sukaktį minėsime su sve
čiais, ir daug plačiau”.
KRIMINALIŠKAS
LĖŠŲ ŠVAISTYMAS

Chicagos kunigų “Drauge” 
(sausio 4 d.) koks ten A. 
Gečys nesitveria džiaugsmu, 
kad šiemet Lietuvių Bend
ruomenė ir kiti reakciniai 
lietuviški sambūriai gausią iš 
federalinės valdžios stambios 
finansinės paramos. Kongre
sas esąs priėmęs įstatymą, 
kuriame etninių grupių para
mai esą skiriama net 
$1,800,000. Apščiai, žinoma, 
teksią ir “lietuviams”.

Ogi tie “lietuviai” iš Altos 
bei Bendruomenės, kaip žino
ma, gautus iš valdžios dole
rius panaudoja mūsų Lietu
vos “laisvinimui”, tai yra me
lų ir prasimanymų propagan
dai prieš Tarybų Lietuvą. Iš 
valdžios pusės tos propagan
dos finansavimas yra krimi- 
nališkas iš mūsų piliečių vers
tinais mokesčiais surinktų 
dolerių.

Beje, minėtas įstatymas 
dar laukiąs prezidento pasi
rašymo, bet Gečys neabejoja, 
kad jis tą padarys artimiau
siu laiku.
TIK NESIJUOKITE. . .

Kas liečia So. Bostono men
ševikų “Keleivio” redaktorių 
vargšą Sondą, tai mūsų bran
giosios Lietuvos jau visiškai 
nebėra šioje ašarų pakalnėje, 
nes lietuvių tautos kamienas 
nebe ten už marių jūrių už 
vandenėlių, kur daugelis mū
sų gimėme ir augome. Jis, 
tas Kausienas “žiaurių įvy
kių pasekmėje gyvena egzily- 
je”. Ne tik gyvena, bet “ir 
badauja dėl religinės laisvės 
Lietuvoje” (“K.”, gruodžio 3 
dieną).

Taip aną dieną tame pačia
me nelaimingame Bostone 
garsiai apznaiminęs koks ten 
“marksistas’’ Sevrukas, ir 
tam, matyti, brolis Sonda 
karštai tiki, nes neprotestuo
ja prieš lietuvių tautos “ka
mieno” iškraustymą iš Lietu
vos ir atkraustymą į Bostoną, 
kuriame dabar, kaip žinia, 
laikai labai neramūs. Ne tik 
neprotestuoja, bet dargi jo 
tokį pareiškimą atpliekia sa
vo laikraščio pirmajame pus
lapyje.

Ką tie trys milijonai lietu
vių Lietuvoje reiškia! Sevru
kas, plus dar Šoną - štai jums 
“lietuvių tautos kamienas”.
NEPASITIKĖJIMAS 
FORDO KOMISIJA

Net kai kuriuose kapitalis
tiniuose laikraščiuose atvirai 
reiškiamas < nepasitikėjimas 
prezidento Fordo paskirtąja, 
komisija tyrinėti Centrinės 
Žvalgybos Agentūrą (ČIA). 
Antai, šiek tiek pažangesnių 
pažiūrų “The N. Y. Times” 
kolumnistas Tom Wicker tie
siog kerta:

“Prezidento Fordo paskir
toji komisija apsaugoti visuo
menę nuo ČIA naminio šnipi
nėjimo reiškia tą patį, kaip 
kad jeigu būtų pavesta ožkai 
saugoti kopūstų lysvę. Pa
vesti tokiai grupei tyrinėti 
ČIA reiškia tą patį, kaip kad 
būtų pavesti Mafijos knygas 
peržiūrėti jos pačios knygų 
peržiūrėtojams”.

Tai labai aštrus, bet ir labai 
teisingas kaltinimas prezi
dentui. Jo komisija susideda 

iš žmonių, kurių interesams 
kenktų pilnas atidengimas 
Centrinės Žvalgybos Agentū
ros išdarinėjamų šunybių 
prieš Amerikos žmones. Iš 
dviejų šimtų milijonų žmonių 
prezidentas Fordas negalėjo 
surasti tokių vyrų ir moterų, 
kurie nėra susirišę su val
diškais organais. Ypatingai 
nepateisinamas jo pavedimas 
Rockefelleriui tai komisijai 
vadovauti.
TVIRTAS PASITIKĖJIMAS 
LAIMĖJIMU IR PERGALE

Pradedant Naujuosius Me
tus, kaip jau yra priimta, 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas iš
leido kreipimąsi “į partiją ir 
tarybinę liaudį”. Šie metai 
socialistiniam kraštui svar
būs dar ir tuo, kad tai yra 
paskutiniai penkmetinio pla
no metai. Visa liaudis mobili
zuojama juos sėkmingai pra
vesti. Centro Komiteto krei
pimasis baigiasi:

“Kasmet mūsų Tėvynė da
rosi turtingesnė ir stipresnė, 
gerėja liaudies gyvenimas. 
Tvirtai tikėdami ateitimi, di
džiojo Lenino mums prisaky
to istorinio reikalo teisumu, 
mes žengiame pirmyn į nu
matytą tikslą - komunizmą.

TSKP Centro Komitetas 
yra įsitikinęs, kad mūsų par
tija, visa tarybinė liaudis ir 
baigiamaisiais penkmečio 
metais dirbs su neišsenkančia 
kūrybine energija, labai or
ganizuotai ir iškovos naujas 
puikias pergales visuose ko
munizmo statybos baruose.

Aukščiau visaliaudinio so
cialistinio lenktyniavimo vė
liavą dėl sėkmingo penkme
čio užbaigimo, dėl didingų 
TSKP XXIV suvažiavimo iš
keltų uždavinių įvykdymo!”

Gyventi už 
kritusį draugą!

Kai antkapį kritusio draugo, 
Iš tolo atvykęs, lankai, 
Tarsi išgirsti balsą baugų: 
Gyventi už jį privalai!

Širdies teisingumas tau sako: 
Be galo skolingas tu jam!
Į laimę tau nutiesė taką 
Plušėti didingiem laikam.

Gyventi jis troško be galo, 
Sulaukti taikos

nuostabios, — 
Tavy tad regėti privalo 
Nors dalį palaimos lauktos.

Nevykdymas priesako šito —- 
Tai nusikaltimas sunkus!
Už žygdarbį, tau padarytą, 
Lyg spjūvis į veidą skaudus.

Jo akys vaidenasi drąsios,
Jo šypsena keri žavi, 
Ir liepia širdis jo užgesus 
Gyventi, gyventi už jį!

Už jį dukrą, sūnų auginti, 
Kylot juos ant rankų aukštai!
Už jį meilės gelmę pažinti, 
Apglėbti pasaulį karštai!

Už jį sūrų prakaitą braukti 
Statybų kaitroj nuo kaktos! 
“Valio!” pakiliai už jį šaukti 
Triumfui srovės paleistos.

Už jį džiaugtis vakarą tylų 
Per speigą skaisčiais 

žiburiais,
Po to pietuose už daug mylių 
Taškytis skaidriaisiais 

purslais.

Tėvynę ir žemę mylėti
Už jį tokiu pat veržlumu
Ir jaust, kad ištart jis galėtų: 
“Tikrai aš jame gyvenu!”

Julius Serbentą

Svajonė
Skrisčiau skrisčiau į 

tolybes,
Jei sparnus paukščio 

turėčia, —
Aplankyčia seses, brolius 
Ir karštai juos išbučiuočia.

Palinkėč geros svėikatos, 
Laimės, džiaugsmo ir 

ramybės,
Meilės tėviškės pastogės, 
Nepamiršt savos Tėvynės.

Oi, kaip skrisčiau aš į 
tolius,

Jei sparnus paukščio 
turėčia,

Seses, brolius aplankyčia, 
Juos į Lietuvą pakviesčia.

K. Žakavičienė

IŠ LAIŠKU

Lietuvos Žemės Ūkio Akademija

LAIŠKAS J. SMALENSKUI
Didžiai Gerbiamas ir mielas 
drauge Jonai.

Atleiskit, kad aš nežinojau, 
jog 1973 m. buvo Jūsų 85 
metų jubiliejus ir nepasveiki
nau Jūsų.

Tai nors dabar leiskit nuo
širdžiausiai pasveikinti Jus 
su 86 metų jubiliejum. Lin
kini Jums geriausios sveika
tos, sėkmės, laimės, kad vi
sada būtumėt stiprus ir dar 
daug, daug - kartų, aplanky
tume! savo mylimą gimtinę - 
Lietuvą. Jūsų didelis pasi
šventimas ir nuolatinis rėmi
mas Amerikos lietuvių pa
žangiųjų organizacijų, tai yra 
gražiausias patriotinis pavyz
dys ne tik Jūsų šalies kairie
siems, bet ir gimtinėj gyve
nantiems.

Labai kviečiame Jus, jei tik 
sveikata leis, tai 1975 m. 
vasarą aplankyti Lietuvą ir 
būtinai atvažiuoti į svečius 
pas mus į Lietuvos ž. ū. 
Akademiją.

Atsilankę į Tėvynę pama
tysite, kad kasmet mūsų ša
lies darbo žmonių gerbūvis 
gerėja, žymiai pakilo pramo
nė, žemės ūkis, visapusiškai 
pagražėjo darbo žmonių gy
venimas.

Nors 1974 m. vasara buvo 
labai lietinga, saulėtų dienų 
buvo maža, bet javų derlius 
buvo labai geras, daug kur 
buvo net per daug geras, nes 
buvo išgulęs, o todėl buvo 
sunku nuimti su mašinomis, 
bet vistiek visur buvo nuimta 
laiku ir sudorota viskas laiku.

Derliaus nuėmimo talkoje, 
kolūkiuose, dalyvavo virš 
tūkstančio mūsų akademijos 
studentų. Jie nuėmė dešimtis 
tūkstančių tonų derliaus.

1974 m. Lietuvos vidutinis 
grūdinių Kultūrų derlius 27 
centneriai iš ha.

Jeigu būtų buvę netaip šla
pia ir netaip išgulę javai, tai, 
beabėjo, vidutinis derlius iš 
ha būtų buvęs nemažiau 30 
centnerių, nes išgulusius ja
vus nuimant nemažai grūdų 
išbyrėjo į dirvas.

Šįmet daug daugiau duo
nos, mėsos, daržovių ir kitų 
maisto produktų, nes žemdir
biai daug daugiau turėjo par
davimui. Kai visko pilnos 
krautuvės, tai labai džiugina 
visus pirkėjus.

Į Lietuvos ž. ū. Akademiją 
šįmet stojo net 1500 Jaunuo
lių, tai yra 500 daugiau kaip 
1973 metais. Visi jaunuoliai 
linksmi, žvalūs, puikiai apsi
rėdę, tikrai busimieji ž. ū. 
specialistai - naujo gyvenimo 
kūrėjai.

Mes senieji džiaugiamies, 
kad tarybinis jaunimas taip 
atsidėjęs siekia mokslo švie
sos. Pas mus .šįmet žiemą 
minkštą, kaip ir praeitais 
metais, nes jau gruodžio 18 
d., bet dar lyja lietus.

Kiek girdėti, Jūsų- šalies 
Šiaurėje žymiai šalčiau negu 
pas mus, ten ir sniego jau 
nemažai esama.

Matyti, Jūsų dėdė Samas 
kuo tai nusidėjo Mozei, kad jį 
taip purto šaltis ir finansinis 
drugys.

Dėdė Samas, iš baimės, 
įvedė maldos dienas. Matyti 
tikisi, kad Mozė jo pasigailės 
ir išgelbės iš tų visų bėdų, 
bet tai tuščios viltys, nes jau 
priartėjo kapitalizmo krachas 
ir todėl anksčiau ar vėliau 
vistiek jis - nugarmės į neiš
vengiamą kapitalizmo pasėkų 
bedugnę.

Labai prašau, nors trumpai 
parašyti apie save, kaip svei

ki, kaip sekasi, kas naujo 
Miami gyvame lietuvių ju
dėjime ir t. t.

Birželio mėnesyje aš vasa
rojau Druskininkuose sanato
rijoje “Lietuva”, kur apie 2 
savaites ilsėjosi A. ir Ilzė 
Bimbai, Bunkus su žmona, 
Raila su žmona ir Vaitkus su 
žmona,visi iš Amerikos, tai 
daug naujo išgirdau apie dė
dės Šamo negalavimus ir 1.1.

Labai laukiame Jūsų ir laiš
ko.

Viso geriausio
Antanas Trumpickas 

Noreikiškės, 
1974-XII-18

•
Gerbiamoji drg. Ieva!

Jau daug laiko prabėgo nuo 
mano apsilankymo Jungtinė
se Amerikos Valstijose ir 
malonių susitikimų su Jumis. 
Bet įspūdžiai neišblėso. Aš 
labai Jums dėkingas už nuo
širdų priėmimą ir vaišes, už 
tai, kad supažindinote mane 
su New Yorku ir jame gyve
nančiais pažangiaisiais lietu
viais, parodėte “Laisvės” įs
taigą.

Man labai gilų įspūdį pada
rė Jūsų ir visų pažangiųjų 
JAV lietuvių veikla, kova už 
taiką, demokratiją ir sociali
nę pažangą, Jūsų teisinga 
pažiūra į Tarybų Lietuvą. 
Nors aš apie pažangiuosius 
JAV lietuvius buvau nemažai 
skaitęs, tačiau susitikimai su 
jais nepalyginamai daugiau 
praplėtė mano žinias šioje 
srityje. Mane labai sujaudino 
pažangiečių entuziazmas, iš
tvermingumas, ištikimybė 
pažangiems idealams.

Dėkoju Jums už malonų 
straipsnį “Laisvėje” apie ma
no viešnagę.

Prašyčiau perduoti mano 
nuoširdžią padėką ir geriau
sius linkėjimus visiems mūsų 
tautiečiams, pas kuriuos teko 
viešėti ir su kuriais teko 
susitikti - draugams Walto
riui ir Bronei Keršuliams, 
Jonui ir Julijai Lazauskams, 
Robertui ir Elenai Feife- 
riams, Povilui ir Nelei Ven- 
tams, Pranui ir Verutei Bud- 
rioniams, Vladui Misiūnui ir 
kitiems.

Tikiuosiu, kad 1975 metais 
mes su Jumis susitiksime 
Vilniuje.

Su pagarba ir dėkingumu, 
Antanas Gaidys 

Vilnius

Gerbiamieji visi “Laisvės” 
kolektyvo veikėjai!

Visus nuoširdžiai sveikinu 
su Naujaisiais 1975 metais ir 
linkiu daug visokeriopos lai
mės ir pasisekimo darbuose 
ir gyvenime, kovojant už tai
ką visame pasaulyje.

J. Smolenskas 
Miami, Fla.

Redaktoriui,
“Eltos” žurnalistai sveikina 

jus ir visus “Laisvės” darbuo
tojus Naujųjų Metų proga. 
Linkime geros sveikatos, di
džios sėkmės kilniame jūsų 
darbe. Donatas Rodą

Washingtonas. - Izraelis 
ragina Jungtiniu Valstijų val
stybės sekretorių Kissingerį 
paveikti Egipto prezidentą 
Sadatą, kad jis sutiktų atnau
jinti derybas dėl pasiekimo 
taikos. Tuo tarpu Sadatas 
pareiškė, kad derybos bus 
galimos tiktai tada, kad Iz- 

, raelis sugražins visas žemes, 
j kurias jis laiko okupavęs
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1948 metais Lietuvoje duris atvėrė pirmosios vaikų muzi
kos mokyklos. Šiandien jų skaičius išaugo iki 64 ir jas lanko 
daugiau kaip 12,000 vaikų. Daugelis šių mokyklų auklėtinių 
tapo muzikais profesionalais, jų vardai plačiai žinomi 
respublikoje ir šalyje.

Nuotraukoje: Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos 
auklėtiniai Lena Alymova ir Zigmantas Ermanas pamokos 
metu. A. PALIONIO nuotrauka

Lietuvos dideli užsimoji
mai šiais 1975 metais

Pačioje praeitų metų pabaigoje Vilniaus spaudoje buvo 
paskelbtas "Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
įstatymas dėl Lietuvos TSR 1975 metų Valstybinio liaudies 
ūkio vystymo plano”. Tai istorinis dokumentas. Jis parodo, 
kokius didelius darbus Tarybų Lietuva yra pasibrėžus 
atlikti šiais metais.

Kai visame kapitalistiniame pasaulyje kalbama apie krizę 
ir smukimą, Tarybų Lietuva yra pasimojus didžiuliams 
pasiekimams visose srityse.

Minėtame plane pasibrėžta siekti, kad šiais metais 
pakiltų:
Nacionalinės pajamos 7 procentais
Lietuvos TSR Ministrų Tarybai pavaldžios

pramonės produkcija 5.4 procento
Valstybiniai kapitaliniai įdėjimai į sąjunginį

respublikinį ir respublikinį ūkį 7 procentais 
Bendrojo naudojimo automobilių transporto

krovinių apyvarta 6.7 procento
Valstybinės ir kooperatinės prekybos mažme

ninė prekių apyvarta 5.8 procento

Padidinti 1975 metais palyginti su 1974 metais:
Realiąsias pajamas vidutiniškai vienam gy

ventojui 5.6 procento
Buitines paslaugas gyventojams 8.4
iš Lietuvos TSR Valstybinio biudžeto išlaiko

mų ikimokyklinių įstaigų vaikų 
skaičių 7.3 procento

Moklseivių skaičių bendrojo lavinimo mokyk
lų prailgintos dienos grupėse 5.4 procento

Priimamų į aukštąsias mokyklas studentų 
skaičių 2.6 procento

Priimamų į specialiąsias vidurines mokyklas 
moksleivių skaičių 1.4 procento

Priimamų į dienines profesines technikos mo
kyklas moksleivių skaičių 1 procentu

Vietų skaičių ligoninėse 3.5 procento
Pastatyti 1975 metais Lietuvos TSR Ministrų Tarybai 

pavaldžiame ūkyje iš visų finansavimo šaltinių 1.55 milijono 
kvadratinių metrų bendrojo ploto gyvenamųjų namų.

Tarptautinėmis temomis

TSR - Prancūzija: 
bendradarbiavimo kursu
1974 metų pabaigoje buvo 

užmegzti asmeniniai kontak
tai tarp TSKP CK Generali
nio sekretoriaus ir trijų žy
miausių Vakarų valstybių 
naujųjų vadovų. Po Maskvo
je įvykusio susitikimo su 
VFR kancleriu II. Smitu ir 
Vladivostoko rajone - su JAV 
prezidentu Dž. Fordu L. 
Brežnevas gruodžio 4-7 die
nomis aplankė Prancūziją su 
darbiniu vizitu ir ten vedė 
derybas su naujuoju Prancū
zijos valstybės vadovu Valeri 
Žisker d’Estenu.

Draugiški Tarybų Sąjun
gos ir Prancūzijos santykiai 
buvo užmegzti dar generolo 
de Golio laikais, 1966 metais. 
Tuo laikotarpiu buvo sudary
ta ištisa sistema organų, ku
rie planuoja ir reguliuoja 
dviejų šalių bendradarbiavi
mą įvairiose srityse. Kremlių 
su Eliziejaus rūmais (Prancū
zijos valstybės vadovo rezi
dencija) sujungė speciali tie
sioginių ryšių linija. TSRS ir 
Prancūzija pradėjo konsul
tuotis, priimdamos svarbius 
nutarimus užsienio politikos 
klausimais.

1969 metais pakeitusio de 
Golį prezidento L Pompidu 
laikais buvo žengtas naujas 
žingsnis į priekį, vystant Ta
rybų Sąjungos ir Prancūzijos 
santykius. 1971 metų rudenį 
L. Brežnevo vizito į Paryžių 
metu buvo paruošti aiškūs 
abiejų šalių bendradarbiavi
mo principai. Bendrame do
kumente, kuris tada buvo 

pasirašytas Paryžiuje, buvo 
nurodyta, kad Tarybų Sąjun
gos ir Prancūzijos sutarimo ir 
bendradarbiavimo politika 
"turi tapti nuolatine politika 
jų santykiuose ir nuolatiniu 
tarptautinio gyvenimo veiks
niu”.

Šių metų pavasarį mirus 
prezidentui Ž. Pompidu, į 
aukščiausiąjį Prancūzijos val
stybės postą netrukus buvo 
išrinktas Valeri Ziskar d’Es- 
tenas. Todėl reikėjo patvir
tinti, kad Prancūzijos pasi
rinktas kursas į draugystę ir 
bendradarbiavimą su Tarybų 
šalimi nesikeičia. Tai ir buvo 
padaryta derybose, kurios 
dabar vyko Rambujė rūmuo
se, netoli Paryžiaus.

Tarybų Sąjungos ir Pran
cūzijos komunikatas, pa
skelbtas, deryboms pasibai
gus, nepalieka šiuo klausimu 
nė mažiausių abejonių. Jame 
pabrėžiama, kad toliau vyk
doma abiejų šalių sutarimo ir 
bendradarbiavimo politika, 
kuri "yra viena iš pagrindinių 
jų užsienio politikos sudėtinių 
dalių ir svarbus nuolatinis 
veiksnys, gilinant įtempimo 
mažinimą pasaulyje ir stipri
nant tarptautinį saugumą”.

Bet L. Brežnevas ir V. 
Ziskar d’Estenas neapsiribo
jo tuo, jog patvirtino, kad abi 
šalys ištikimos anksčiau su
darytiems susitarimams. Jie 
numatė konkrečias priemo
nes Tarybų Sąjungos ir Pran
cūzijos draugiškiams ryšiams 
toliau plėsti. Be kita ko,

...Įspūdžiai iš 70 dienų po Lotynų Ameriką

Varguomenės vaikai 
ir jų likimas

VYT. KAZAKEVIČIUS

Eduardo Toreso tėvas - 
komunistas. Kai Venesuelos 
Komunistų partija buvo žiau
riai persekiojama, jam teko 
laikinai persikelti į Tarybų 
Sąjungą. Eduardas baigė vi
durinę mokyklą ir stojo į 
institutą Volgograde. Tačiau 
jis ilgėjosi gimtojo krašto 
palmių ir atostogų atvyksta į 
savo mylimą gražuolį Kara- 
kasą, šeimon. Pietietiškos iš
vaizdos, juodas ilgaplaukis 
jaunuolis mus pasitiko 
aeroucste ir, lydėdamas 
autobuse, vežančiame į vieš- 
būtį, netikėtai sklandžia rusų 
kalba prabilo mums apie savo 
miestą. Jis lydėjo mus ir visą 
viešnagės Karakase laiką, 
ką.

Prisimenu, sykį, vaikškčio- 
jant puošniame parke, šalia 
Dailės muziejaus, prie mūsų 
priėjo elgetaujantis, murzi
nas berniukas. Mums, tarybi
niams žmonėms, į tuos ma
žuosius elgetas žiūrėti būda
vo labai sunku. 'Eduardas 
išsitraukė monetą ir su kaž
kokia ypatinga šiluma paglos
tė nešvarią vaiko galvą.

Išėjus mums iš kavinės, jis 
su liūdesiu pasakė: "Gal būt, 
jis čia, parke, ir gyvena”. . . 
Jautėsi, kad jį be galo jaudi
na elgetaujančių vaikų liki
mas. “Jie, - parodė Eduardas 
į kalnų lūšnynus, - nusileidžia 
iš ten ir jie nekalti del tokios 
beviltiškos vaikystes”. Kurį 
laiką kalbėjomės apie Vene
suelos vaikus, ir aiškiau su
pratau, kad pažangių jėgų 
kova toje šalyje prieš vietos 
reakciją ir užsienio monopoli
jas tai ir yra kova už normalią 
vaikystę. Vaikystė, paniekin
ta, žiauriai skriaudžiama, ke
liones metu regėjosi nuolatos 
ir visur.

Tada pasakiau Eduardui: 
"Tavo tėvas tai ir kovojo, ir 
kentėjo, kad jūsų tėvynės 
vaikai turėtų žmonišką vai
kystę”, “Taip”, - pritarė 
Eduardas, tarytum didžiuo
damasis savo tėvu ir visais jo 
narsiais, nepalaužiamais ko
vos draugais patriotais.

Gal būt, niekas negalėtų 
taip jautriai pastebėti vaiko 

vizito metu buvo pasirašytas 
susitarimas dėl ekonominio 
bendradarbiavimo 1975-1979 
metais, taip pat kredito susi
tarimas, užtikrinąs svarbiau
sių ekonominio bendradar
biavimo projektų finansavi
mą. Nutarta, kad dviejų šalių 
prekių apyvarta per ateinan
čius penkerius metus turi 
padidėti dvigubai.

Labai reikšmingas taip pat 
dviejų šalių vadovų pareikš
tas pasiryžimas tęsti regulia
rias politines konsultacijas 
dėl pasaulinių problemų. L. 
Brežnevas ir V. Ziskar d’Es
tenas pabrėžė, jog būtina 
sėkmingai užbaigti visos 
Europos pasitarimą ir stojo 
už tai, kad jo trečiasis etapas, 
kuris bus surengtas, siekiant 
pasirašyti baigiamuosius do
kumentus, įvyktų aukščiau
siuoju lygiu.

TSRS ir Prancūzija vėl sto
jo už teisingą ir tvirtą Arti
mųjų Rytų, Kipro ir Indokini- 
jos problemų sureguliavimą, 
už pasaulinės nusiginklavimo 
konferencijos sušaukimą, už 
griežtą Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos įstatų principų 
įgyvendinimą.

A. Krasėnas

MIESTŲ IR PAVIETŲ 
VIRŠININKAI 
PROTESTUOJA

Albany, N. Y. - Gubernato
riaus Hugh Carey praneši
mas, kad jis nukirs valstijos 
finansinę paramą miestams, 
ir jo reikalavimas, kad mies
tai sumažintų savo biudžetus, 
pastatė ant kojų miesto majo
rus ir pavietų viršininkus. Jie 
griežtai protestuoja. Jie tei
singai sako, kad tas miestuo
se padidins skurdą ir nedar
bą.

LAISVĖ

skriaudos, kaip teatro, skirto 
vaikams, šviesiai vaikystei, 
kūrėjai ir aktoriai, kaip moti
nos, ilgai gastrolių kelionei 
palikusios vaikus namie. Pri
simenu, kaip mūsų gastrolių 
Centrinėje Amerikoje globė
ją Oskarą Kastilją sujaudino 
režisieriaus ašaros, kurios iš
sprūdo, stebint vaikus. Oska
ras, jas prisimindamas, kar
tojo, kad dori krašto inteli
gentai negali būti abejingi 
kovai už socialinę pažangą, 
kai jo tėvynėje skursta trys 
šimtai tūkstančių vaikų, kad 
jie dėl to negali būti abejingi 
visos tėvynės likimui.

Tebesigailiu, kad neprity
rusio fotografo ranka neleido 
įamžinti labai būdingo vaiz
do, kurį mėginau užfiksuoti 
Karakase, prie “Poliedro” 
sporto rūmų. Juose, kaip pri
simenate, vyko kauniečių ga
strolės. Į aikštelę įvažiuoda
vo mašinos, iš jų išlipdavo 
gražūs, puošnūs vaikai. O kiti 
vaikai, murzini ir apdriskę, 
bėgdavo prie mašinų - jie 
rungėsi, kad galėtų prižiūrėti 
mašiną, kol savininkai sėdės 
spektaklyje. Už tai nubyrės 
keli centai. . .

Visur matėme gatvėje už
darbiaujančių vaikų. Jiems į 
mokyklą eiti, jiems vaikų 
spektaklius žiūrėti, o jie bė
gioja su savo darbo dėžutė
mis ir siūlosi nuvalyti batus; 
jie nešioja laikraščius ir vos 
suskaičiuoja už juos gautus 
pinigėlius; jie saugo mašinas 
ir jas valo; jie stovi kiaurą 
dieną už prekystalio ir patys 
savarankiškai sugeba derėtis 
su pirkėjais. . .

Jau pirmas susidūrimas su 
nauju pasauliu stipriafsukrė- 
tė mūsų aktores. Stovėjome 
prie "Kontinentai” viešbučio 
durų Limoje ir pirmą sykį iš 
arti žvelgėme į Lotynų Ame
rikos miestą. Staiga prie mū
sų viešbučio pritūpė indėnė 
su dviem mažyčiais vaikais. 
Buvo vėsu, vaikai, sėdėdami 
ant šaligatvio, gūžėsi. . .

O paskui matėme elgetau
jančius su invalidais tėvais 
vaikus centrinėse Sanchosės 
ir Kito gatvėse. Matėme in
dėnų vaikus, kurie, ištisą die
ną praleidžia ant motinos nu
garos. Matėme vaikus, išti
sas valandas pratūnančius 
prie suvenyrų kiosko ar pre
kių krūvos ant šaligatvio. 
Matėme tuos vaikus pardavi
nėjančius gatvėse šratinu
kus, žurnalus, knygeles, - 
kartais ir įkyrinčius, ir per
nelyg šaukiančius. Matėme 
kūdikius, šliaužiančius baisia
me turgaus purve, kol jų 
tėvai prekiaudavo. Matėme 
vaikus, beviltiškai mėginan
čius įbrukti loterijos bilietus. 
Matėme, kaip mažos mergai
tės vilko, lyg suaugusios, ant 
savo pečių dar mažesnius 
broliukus ar sesytes. . .

Jie taip pat nori žaisti, 
mokytis, džiaugtis, kaip kiti 
jų bendraamžiai, pasižiūrėti 
lėlių spektaklį.

. . .Taip, apie lėlių teatrą 
sukinėdavosi daug vaikų. 
Tūkstančiams jų atnešdavom 
pirmo susitikimo su vaikų 
teatrų įspūdį. Gražūs, tėvų 
ar auklių atvedami, jie mums 
suteikė daug šviesaus 
džiaugsmo valandėlių - ir kai 
būriais apsupdavo po spek
taklio zuikučius ir lėles, ir kai 
ilgai nesiskirstydavo, ir kai 
gerokai prieš spektaklio pra
džią rinkdavosi į salę. Ir 
tiems, kurie pavalgę, kurie 
prižiūrėti, kurie mokosi, rei
kalingas turtingesnis dvasi
nis pasaulis. Todėl ir dabar 
tikime, kad pas tuos tūkstan
čius vaikų, kurie matė Kauno 
lėlių teatrą, viešėjo neuž
mirštama šventė. Šventė, su 
kuria jie nelengvai skirdavo
si. Panamoje vienas berniu
kas ilgai po spektaklio neno
rėjo su tėvu eiti namo. Ir tik 
paskui pats save garsiai įtiki
no: zuikučiams irgi reikia eiti 
miegoti. . .

Yra Lotynų Amerikoje mo

kyklų, į kurias vaikšto gražiai 
uniformomis aprengti' vaikai 
(beje, kartais mes jų laukda
vom salėje, bet ne visi mo
kyklų vadovai, matyt, norė
davo, kad vaikai žiūrėtų tary
binį spektaklį). Yra ten gra
žiai prižiūrėtų, mylimų vai
kų. Bet tai - tik dalis vai
kų. . .

Socialinė santvarka lemia 
vaiko likimą. Ir santvarka, 
kurioje galimas masinis vaikų 
skurdas, turi būti laikoma 
pačia neteisingiausia san
tvarka. O gal, sakys kas 
nors, tai Lotynų Amerikos 
specifika? Ne į Šituo mes 
aiškiausiai įsitikinome Kubo
je, kuri tarytum padėjo giliau 
suprasti, kad šviesi vaikystė 
- tai socializmas. Be galo 
gražūs tie kubiečių vaikai - ir 
juodi, ir balti. Ir tikrai lai
mingi! Visi - mokyklose, ku
rių daug naujų pastatyta, visi 
aprengti ir aprūpinti. Ir nei 
vieno skurstančio, nei vieno 
gatvėje uždarbiaujančio. Ga
lime sutikti, kad mes kartais 
vaikus pernelyg atitveriame 
nuo gyvenimo rūpesčių, bet 
tegul jie niekad nemato vai
kystės, kurią regėjome Loty
nų Amerikoje.

Suprantu, kodėl, namo grį
žę, režisierius ir aktoriai nuo
latos visur prisimena susitiki
mus su Lotynų Amerikos 
vaikais. Jie - giliausiai mums 
įstrigusi pamoka. Ji moko 
dar labiau branginti mūsų 
gyvenimą, kuris vaikams ne
ša šviesią vaikystę.

Vytautas Kazakevičius

Lietuva griežtoje 
kovoje prieš jos 
vandenų teršimą

Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba apsvarstė klausimą apie 
tai, kaip geriau apsaugoti 
Kuršių marių ir Baltijos jūros 
vandenis nuo užteršimo naf
ta, naftos produktais ir kito
mis medžiagomis, kenksmin
gomis žmonių sveikatai arba 
jūrų gyvūnijai.

Žuvininkystės, Nemuno 
laivininkystės, Lietuvos ga
mybinei žuvies pramonės ir 
Lietuvos jūrų laivininkystės 
valdyboms pavesta parengti 
ir, suderinus su Melioracijos 
ir vandens ūkio ministerija, 
patvirtinti priemones, įgali
nančias laikytis Baltijos jūros 
vandens apsaugos konvenci
jos reikalavimų, taip pat nuo
lat kontroliuoti, kaip vykdo
mos tos priemonės.

Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerija įpareigota 
griežčiau kontroliuoti, kaip 
pakrantė saugoma nuo užter
šimo, ir įvesti Baltijos jūros 
teritorinių vandenų Lietuvos 
TSR ribose kontrolę.

Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerijos įgaliotiems 
darbuotojams suteikta teisė 
Kuršių mariose ir TSRS teri
toriniuose vandenyse respub
likos ribose sustabdyti lai
vus, kitas plaukymo priemo
nes, lankytis ir apžiūrėti 
juos, siekiant išaiškinti prie
žastis ir aplinkybes, dėl kurių 
buvo išmestos (išpiltos) arba 
pamestos (nutekėjo) medžia
gos, kenksmingos žmonių 
sveikatai arba jūrų gyvūni
jai. Jie taip pat įgalioti tikrin
ti, ar laivų dokumentuose 
teisingai registruojamos ope
racijos su nurodytomis me
džiagomis, duoti privalomus 
nurodymus taisyklių pažeidi
mams pašalinti, sulaikyti lai
vus ir kitas plaukiojimo prie
mones, kurie neteisėtai išme
tė (išpylė) kenksmingų me
džiagų arba nesiėmė reikia
mų priemonių tų medžiagų 
arba mišinių pametimui (nu
tekėjimui) išvengti. Meliora
cijos ir vandens ūkio ministe
rijos įgaliotiniai taip pat įpa
reigoti surašinėti vandenų 
apsaugos nuo užteršimo tai
syklių pažeidimo aktus, nu
statyta tvarka traukti kaltus 
asmenis administracinei atsa
komybei arba sutinkamai su 
TSRS ir Lietuvos TSR įstaty
mais perduoti medžiagą 
šiems asmenims patraukti 
baudžiamajai atsakomybei.

“Tiesa” 
Vilnius

Pradedant naujuosius
1975 metus

V. GULMANAS

“Senis Šaltis” ir “Snieguolė” šokio sūkuryje Kapsuko 
pedagoginės mokyklos karnavale.

Nuplėštas paskutinis 1974 Į 
metų kalendoriaus lapelis, 
kurio vietoje pradėjo puikuo
tis nauja 1975 metų sausio 1 
d. data. Šiomis minutėmis 
prie šeimininkių paruoštų 
stalų, kitur apkasuose ap
mąstomi praėję metai, ką jie 
gero atnešė, ar išsipildė lū
kesčiai ar ne. Žinoma, tarp
tautinėje plotmėje įvyko ne
mažai poslinkių teigiama 
linkme. Žlugo du fašistiniai 
rėžimai, įvyko daug svarbių 
valstybių vyrų susitikimų, iš 
kurių reikalinga paminėti 
drg. L. Brežnevo vizitus, kas 
žymia dalimi prisidėjo prie 
taikos stiprinimo visame pa
saulyje. Tačiau, nesileisdami 
į platesnius ekskursus, pažiū
rėkime, kas gero nutiko pas 
mus, Kapsuke. Į tai gali 
atsakyti mūsų rajono laikraš
tis "Naujasis kelias”. Tad, 
pavartykime naujametinio 
numerio puslapius.

Pirmame puslapyje savo 
sveikinime LKP Kapsuko ra
jono komitetas ir rajono vyk
domasis komitetas pažymi, 
kad labai darniai 1974 metais 
dirbo energetikos tresto me
chanizuotos kolonos, Orijos 
vilnų verpimo fabriko ir Kaz
lų Rūdos eksperimentinės 
mechaninės gamyklos kolek
tyvai. Orijos fabriko darbi
ninkės savo laiške rašo: “Mes 
įsipareigojom penkmečio pla
ną įvykdyti per ketverius 
metus. Žodį garbingai ištesė
jome. Iki 1974 metų pabaigos 
virš penkmečio užduoties pa
gaminome 83 tonas gijų ir 57 
tonas verpalų. Taip pat 44 
tonomis viršyta verpalų per- 
vyniojimo užduotis”.

Miesto ir kaimo statybinin
kai atidavė eksploatuoti ne
mažai gamybinės, kultūrinės 
ir buitinės paskirties objek
tų. Už poros mėnesių miesto 
centre duris atvers nauja 
moderni universalinė parduo
tuvė, auga šešta vidurinė 
mokykla ir kiti pastatai.

Antrame puslapyje rašo
ma, kad LTSR žemės ūkio 
ministerijos kolegija paskyrė 
R. Žebenkos premijas grupei 
kapsukiečių: A. Košubai, 
Vyt. Lenkučiui, E. Misiūnui, 
P. Plačui, A. Bubeliui ir L. 
Motgaliui.

Trečiame puslapyje centri
nę vietą užima žurn. N. Trei- 
nytės pasikalbėjimas su Kaz
lų Rūdos miško įmonių susi
vienijimo gamybos meistru ir 
liaudies menininku Vyt. Gel- 
gota.

— Menininkas turi išban
dyti jėgas įvairiose srityse, - 
sako Vytautas. - Ne viskas I 
vienodai sekasi, tačiau, susi-' 
pažindamas su nauja kūrybos 
rūšim, visad praturtėji, ge
riau jauti savo galimybes.

Vyt. Gelgotos savitam 
braižui susiformuoti daug pa
dėjo mokslas N. Krupskajos 
sąjunginiuose liaudies meno 
rūmuose Maskvoje, vyku
siuose kursuose. Visuose jo 
paveiksluose spalvos sodrios 
niekur neprarandamas sai
kas, nesimėgaujama tuščiu 
spalvų žaismu.

3-ius puslapis

Paskutinių m e p u s 1 a p y j e 
matome įdėt ą redakcijos pra 
nešimą, kad Naujų metų iš
vakarėse buvo premijuoti ke
turi neetatiniai laikraščio 
bendradarbiai: A. Degutis, 
V. Gulmanas, R. Rusteika ir 
J. Šibeika.

Dėmesį patraukia taip pat 
užsienio lietuvių spaudos ap
žvalga, sudaryta iš "Laisvė
je” ir "Vilnyje” spausdintos 
medžiagos ir kuri skaitytojų 
yra labai mėgiama.

Baigiantis seniesiems me
tams, mokyklose vyko tradi
ciniai karnavalai. Moksleiviai 
parodė tikrai daug išradingu
mo gamindami kaukes, siūda
mi karnavalinius rūbus. O 
juk čia reikalinga nemažai 
fantazijos, kad rūbas būtų ir 
gražus ir originalus. Žinoma, 
negerai, kad kai kurie jau
nuoliai per greitai leido pasi
reikšti.savo temperamentui, 
todėl prieš tokius reikėjo im
tis ir griežtesnių priemonių, 
kad netrukdytų kitiems 
linksmintis.

Laikrodžiui mušant dvylik
tą valandą ir lauke sprogs
tant raketoms pakeliamos 
šampano taurės, nuoširdžiai 
linkima savo artimiesiems, 
visai žmonijai ilgų, laimingų, 
o svarbiausia taikingų metų. 
Šiuo momentu taip pat pagal
vojau ir apie Jus, mieli lais- 
viečiai, kaip pasitinka! Šią 
istorinę datą. Mums, lietu
viams, ji yra dviguba. Pir
miausiai todėl, kad sukanka 
30 metų, kaip Lietuva buvo 
galutinai išvaduota, o fašisti
nis žvėris pribaigtas savo 
urve. Šiais metais taip pat 
iškilmingai bus atšvęsta di
džiojo mūsų menininko M. K. 
Čiurlionio 100 gimimo meti
nės.

V. Gulmanas 
Kapsukas,

KARŠTI SVEIKINIMAI
IŠVISO PASAULIO

Luis Corvalan
Jis yra Čilės Komunistų Par
tijos sekretorius ir šiandien 
yra įkalintas. Naujųjų metų 
proga jis susilaukė nuoširdžių, 
sveikinimų iš viso pasaulio 
komunistinių partijų ir šiaip 
pažangių žmonių. Sveikini
muose Čilės liaudis drąsina
ma nepalūžti po fašistiniu 
teroru.
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Šiaulių “Vairo” dviračių gamyklos konstruktoriai sukūrė 
naujus dviratukų berniukams ir mergaitėms modelius - 
“Vyturėlis”. Jie jau išbandyti ir netrukus bus pradėta 
serijinė gamyba. Šiais metais bus išleista 2,500 “Vyturėlių”.

Kontruktorių biure vėl kuriamas naujas pavyzdys - 
universalus dviratukas berniukams ir mergaitėms.

T. ŽEBRAUSKO nuotr. ELTA

Lietuvos Žemės ūkio akademijos 
pirmos laidos absolvento prisiminimai

PROF. J. PETRAITIS
1922 metais Kaune buvo 

įsteigtas Lietuvos universite
tas. To universiteto profeso
rių taryba slaptu balsavimu 
rinko iš ordinarinių profeso
rių tarpo rektorių, prorekto
rių ir profesorių-sekretorių, - 
kiekvienų iš kito fakulteto. 
Fakultetų dekanai ir jų pava
duotojai buvo renkami irgi iš 
ordinarinių profesorių.

Studentų nusižengimus 
moralei ir drausmei sprendė 
Universiteto garbės teismas. 
Jis buvo sudarytas iš vienodo 
skaičiaus profesorių ir stu
dentų - po vieną iš kiekvieno 
fakulteto. Didžiausia garbės 
teismo uždedama bausmė - 
studento pašalinimas iš Uni
versiteto.

1922 metų rugsėjo mėn. aš 
įstojau į Lietuvos universite
to Matematikos - gamtos fa
kulteto Agronomijos-miški- 
ninkystės skyrių. Įstojamųjų 
egzaminų ir mandatų komisi
jų nebuvo: studentus į Uni
versitetą (ir į vėliau atidarytą 
Žemės ūkio akademiją) 
priimdavo pagal brandos 
atestatų konkursą: kieno ge
resni laipsniai brandos ates
tate, tą ir priimdavo.

1922-1924 metais Lietuvos 
universiteto Agronomijos- 
miškininkystės skyriuje pa
grinde buvo išeinamos bend
rosios disciplinos. Tos pačios 
disciplinos paskaitos buvo 
skaitomos bendrai kelių spe
cialybių studentams.

Labai įdomios paskaitos 
buvo ord. prof. Matulionio. 
Tai buvo vienas seniausių 
lietuvių miškininkų. Jo pa
skaitos buvo tampriai suriš
tos su Lietuvos miškais ir 
miškininkų darbu. Savo pa
skaitose jis nurodydavo daug 
gyvenimiškų pavyzdžių.

Profesoriai Matulionis, Iva
nauskas, Vailionis organizuo
davo labai įdomias ekskursi
jas. Pavasarį sekmadienio 
ankstyvą rytą traukiniu nu
važiuodavome į Gaižiūnus, o 
iš ten per miškus, laukus ir 
pievas pėsti grįždavome į 
Kauną. Profesoriai žinojo 
kiekvieną žolelę, paukštelį, 
vabzdelį, vabalėlį, jų gyveni
mo būdą, jų naudą ar žalą 
ūkiui, miškui. Kiek įdomių 
pamokinimų išgirsdavome iš 
jų per tas ekskursijas! Matu
lionis, Ivanauskas ir kai kurie 
kiti sakė:

— Baigsite mokslą, dirbsi
te. Ateis jūsų pavaldinys ir 
skųs kitą, - sakys būk anas 
sakęs tą ir tą. . . Išsikvieskit 
ir skundiką ir apskųstąjį ir 
tyrinėkit apskundimą. Tik jų 
skystata parodys teisybę! . .

Gaila, kad to prisilaiko ne 
visi viršininkai.

Paskaitų lankymas buvo 
neprivalomas. Vienok, nelan
kiusieji ir blogai lankiusieji 
paskaitas studentai semestro 
pabaigoje privalėjo išlaikyti 
gana sunkų koliokviumą iš 
perskaityto kurso. Neišlaikę 
koliokviumo studentai nebu
vo keliami į sekantį semest
rą. Praktikos-laboratorinių 
darbų lankymas buvo priva
lomas.

Studentų bendrabučių uni
versitete nebuvo Stipendijų 
mes negavome. Už mokymąsi 
Universitete reikėjo mokėti 
nustatytą mokestį. Nesumo

kėjusius šalindavo iš Univer
siteto. Kad pragyventų, dau
guma studentų tarnavo. Aš 
tarnavau matininku. Žiemą 
gyvenau Kaune, o vegetaci
jos sezone - kaime Kretingos, 
Raseinių, Šiaulių, Vilkaviškio 
ir Zarasų apskrityse. Labai 
sunku.

1924 metų rudenį vieton 
Lietuvos Universiteto Agro- 
nomijos-miškininkystės sky
riaus buvo įsteigta Dotnuvo
je Žemės ūkio akademija. 
Universiteto Agronomijos- 
miškininkystės skyriaus 25 
studentai įstojo į naujai ati
darytą Žemės ūkio akademi
ją: 16 studentų į III kursą ir 
10 - į II kursą. Akademijos 
rektoriumi buvo išrinktas or
dinarinis profesorius Matu
lionis.

Akademijos studentai - ag
ronomai - turėjo atlikti labai 
daug praktikos darbų augali
ninkystėje ir gyvulininkystė
je. Mes praktiškai išmokome 
paruošti visų rūšių gyvuliams 
pašarą; šerti ir valyti gyvu
lius bei tvartus, melžti kar
ves; nukarpyti kuilių iltis, 
sutvarkyti galvijų ir kiaulių 
nagas, atitaisyti veršelio ne
normalią padėtį karvei ver- 
šiuojantis, iškastruoti kuiliu
kus bei eržilus ir daug kitų.

1922-1924 metais Lietuvos 
universitete veikė sekančios 
pagrindinės studentų politi
nės organizacijos: 1) neoli- 
tuanų (nacionalistų), 2) “atei
tininkų” (katalikų), 3) “varpi
ninkų” (liaudininkų) ir 4) so
cialistų draugija, kuri apjun
gė socialdemokratus, kairiuo
sius eserus, bolševikus ir 
anarchistus. Iš Universiteto į 
Akademiją persikėlė studi
juoti 7 socialistų draugijos 
nariai ir 7 varpininkai. Pra
džioje mes norėjome organi
zuoti Akademijoje tokią pat 
studentų socialistų draugiją, 
kaip buvo Lietuvos universi
tete. Bet mūsų buvo labai 
mažai - tik 7. Todėl nutarėme 
organizuoti liaudies frontą, 
kurį pavadinome “Žemės 
ūkio akademijos studentų 
kultūros būrelis”. Tą būrelį 
karštai parėmė jaunieji stu
dentai: būrelio nariais įstojo 
beveik trečdalis I kurso stu
dentų.

Pagal veikusius tuo metu 
nuostatus kiekvieną studentų 
organizaciją tu/ėjo globoti du 
dėstytojai. Kreipėmės į visus 
dėstytojus, kurie laikė save 
pažangiaisiais, prašydami 
mus globoti, nei vienas tų 
dėstytojų nesutiko. Sužinojęs 
tai, rektorius Matulionis ma
loniai sutiko globoti Kultūros 
būrelį.

“Kultūros būrelio” obalsis 
buvo ‘Švieskis ir šviesk’. Jis 
atliko sekantį:

1. organizavo , įvairių 
mokslininkų, menininkų ir vi
suomenės veikėjų eilę prane
šimų meno, visuomeninių 
santykių, istorijos bei gamtos 
mokslų klausimais, ypač evo
liucijos mokslo raidos.

2. Suruošė eilę meninių va
karų ir koncertų Akademijo
je ir kaimuose.

3. Organizavo švietimo 
kursus mokomojo ūkio darbi
ninkams ir kaimuose, bet tie 
kursai veikė neilgai: kursų 
organizavimui reikėjo Švieti

mo ministerijos leidimo; ne
gavus lokio leidimo, kursai 
turėjo užsidaryti.

4. Susitarę su apskričių 
agronomais, kaimuose pa- 
skaitėme eilę paskaitų, dau
giausia Šiaulių apskrityje fi- 
totechnikos ir zootechnikos 
klausimais.

5. Platinome legalią ir ne
legalią literatūrą kaimuose.

1925 metų gruodžio mėn. 
gale mane pasikvietė prorek
torius Rukuiža ir pareikalavo 
neatidėliojant atsistatydinti 
iš Kultūros būrelio pirminin
ko pareigų, priešingu atveju 
grąsindamas uždaryti būrelį. 
Mes kreipėmės į rektorių 
prof. Matulionį, kuris pasa
kė, kad prorektorius Rukuiža 
vykdo Žemės ūkio ministerio 
Krupavičiaus pavedimą, ku
ris buvo išsikvietęs Akademi
jos rektorių bei prorektorių, 
pareiškė, kad Akademijos 
studentų Kultūros būrelis 
virto bedievybės ir bolševiz
mo platinimo Lietuvoje lizdu. 
Ministeris pareikalavęs 
neatidėliojant pašalinti stu
dentą Petraitį iš “Kultūros 
būrelio” pirmininko pareigų, 
arba uždaryti būrelį. 1926 
metų sausio mėn. pradžioje 
įvyko Akademijos studentų 
“Kultūros būrelio” narių vi
sumos susirinkimas, kuriame 
visi vieningai pasižadėjome 
baigę Akademijos kursą, pa
aukoti savo pirmojo mėnesio 
algą būreliui; po to buvo 
išrinkta nauja valdyba iš jau
nesniųjų kursų studentų. Bū
relio pirmininku tapo dabar
tinis profesorius Buluvas 
(prie manęs buvo vice-pirmi- 
ninku), o aš išvažiavau į 
gamybinę praktiką.

■SSGW<§©S
Eduardas Mieželaitis Ale- 

liumai [562 psl. J. Šia knyga 
pradedama leisti Lenininės 
premijos laureato, Socialisti
nio Darbo Didvyrio,. Lietuvos 
TSR liaudies poeto Eduardo 
Mieželaičio kūrinių serija. 
“Aleliumuose” sudėta poeto 
ankstyvos jaunystės lyrika - 
“to žaliojo gyvenimo pavasa
rio atgarsiai, kai širdy toly
džio skambėjo žodžiai: meilė, 
lainjė, laisvė. . .”

Kostas Doveika Liudas Gi
ra (316 psl.). Monografinė 
apybraiža apie Lietuvos TSR 
liaudies poeto Liudo Giros 
gyvenimo kelią ir jo literatū
rinę veiklą. Leidinys skiria
mas poeto gimimo devynias- 
dešimtmečiui paminėti.

Tatjana Rostovaitė Saulės 
Paunksnėj (110 psl.). Naujas 
poetės kūrybos rinkinys.

Jonas Dovydaitis. Spar
nuoti vyrukai. Lakūnų por
tretai (294 psl.). Dviejų dalių 
knyga apie drąsius padangių 
užkariautojus. Apysaka 
“Sparnuoti vyrukai”, pirmą 
kartą išleista 1964 metais, 
pasakoja apie drąsius sklan
dytojus, jų grumtynes su 
pavojais, “Lakūnų portretuo
se” parodomi beletrizuoti tik
ri gyvenimo faktai.

Juozas Galkus (42 psl.). J. 
Galkus - vienas žymiausių 
šiuolaikinių lietuvių plakatis- 
tų, ne kartą dalyvavęs Tarp
tautinėse plakatų bienalėse 
Varšuvoje, visose sąjunginė
se, Pabaltijo plakato parodo
se ir kitur. Įvadiniame 
straipsnyje dail. A. Gedmi
nas apžvelgia dailininko kū
rybinį kelią. Serija “Šiuolai
kiniai lietuvių dailininkai”.

Marcelijus Martinaitis 
Akių tamsoj, širdies šviesoj 
(87 psl.). Naujas eilėraščių 
rinkinys, kurį sudaro trys 
skyriai. Juose gvildenamos 
darbo, meilės ir draugystės 
temos.

Judita Vaičiūnaitė “Klajok
lė saulė” (255 psl.). Poetės 
eilėraščių rinktinė, papildyta 
naujais kūriniais. Iliustruota 
dail. R. Gibavičiaus. “Mažoji 
poezijos serija”.

Jokūbas Skliutauskas Ra
ganų Dauba (77 psl.). Knygo
je spausdinamos dvi viena
veiksmės pjesės: “Raganų 
dauba” ir “Daktaras Asklepi
jus’’, kuriose vaizduojami 
autoriui gerai pažįstami pro
fesijos atstovai - medikai.
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Socialistinės Kubos jaunimas šiandien.

Bausmė dovanota 
ir paleisti iš 

kalėjimo
Washingtonas. - Plačiosios 

visuomenės nuostabai, staiga 
federalinis teisėjas John J. 
Sirica jiems dovanojo bausmę 
ir paleido iš kalėjimo. Tai 
Watergate įvykių dalyviai. 
Jie buvo nuteisti 1974 liepos 
mėnesį. Matyt, teisėją pavei
kė Republikonų partijos 
spaudimas.

H. W. Kalmbach

Zuikių pasakos (78 psl.). - 
tai antireliginės ir antikleri- 
kalinės tautosakos rinkinys 
vaikams. Spalvotais pieši
niais iliustravo dail. A. Šaka
lys.

Ksaveras Sakalauskas-Va
nagėlis Vaikų šaltinėlis (64 
psl.). K. Sakalausko-Vanagė- 
lio parašyti ir išversti apsa
kymėliai ir vaizdeliai 19 a. 
antrojoje pusėje: Iliustravo 
dail. K. Dočkus.

Antanas Budriūnas (271 
psl.). Muzikologo S. Ylos su
darytas leidinys, kuriame su
dėti LTSR liaudies artisto, 
kompozitoriaus ir chorų diri
gento prof. A. Budriūno 
straipsniai bei amžininkų at
siminimai apie jį. Gale - jo 
muzikos kūrinių sąrašas.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Pastoliuose visa Lietuva
Kur, ką ir kodėl statome
Lietuvos TSR Valstybinėj- 

je plano komisijoje kabo įvai
riausiais ženklais išmargintas 
respublikos žemėlapis. Eko
nomistai jį skaito, tarsi savo
tišką knygą. Kiekvienas 
ženklas - tai nauja šio penk
mečio statyba.

6,600,000,000 rublių - tokia 
milžiniška kapitalinių įdėjimų 
suma iš visų finansavimo šal
tinių skirta Tarybų Lietuvos 
liaudies ūkiui ugdyti, liaudies 
gyvenimo lygiui kelti devin
tąjį penkmetį. Dabar, pasi
baigus 1974-iesiems, galime 
drąsiai teigti, kad šios lėšos 
sėkmingai panaudojamos. 
Per ketverius metus naujoms 
įmonėms įrengti ir senoms 
rekonstruoti, gyvenamie
siems namams, vaikų darže
liams, gydymo ir kultūros bei 
kitoms įstaigoms statyti ir 
plėsti išleista apie 5 milijar
dai rublių.

Statome daug, statome tai, 
kas reikalingiausia, ekono
miškai naudingiausia. Sunku 
pervertinti Klaipėdoje ri- 
kiuotėn stojusią Vakarų laivų 
remonto įmonę, galinčią re
montuoti 20 tūkstančių tomų 
talpos laivus milžinus ir plau
kiojančias bazes. Didžiulės 
lėšų sumos, kurias už remon
tą imdavo užsienio firmos, 
dabar lieka šalyje. O antrąją 
jaunystę pergyvenantis ce- 
mentininkų miestas Naujoji 
Akmenė? Šį penkmetį čia 
pastatyti nauji pajėgumai 
įgalino pustrečio karto padi
dinti cemento gamybą ir tuo 
pačiu dar labiau išplėsti sta
tybų mastą.

Ekonomikos pagrindų pa
grindu vadinama energetika. 
Ši šaka taip pat žengia spartų 
žingsnį į priekį. Stojus rikiuo- 
tėn paskutiniesiems agrega
tams, Lietuvos VRE pasiekė 
1,8 milijono kilovatų galingu
mą ir tapo viena didžiausių 
šalies šiaurės vakaruose. Bet 
energetikos įmonių statytojai 
be darbo nesėdi. Įgyvendin
dami TSKP XXIV suvažiavi
mo nutarimus, Kaune jie sta
to naują termofikacinę elekt
rinę, kuri aprūpins liaudies 
ūkį, gyventojus elektra ir 
karštu vandeniu. Daugiau 
kaip 300 broliškųjų respubli
kų įmonių padės statyti Lie
tuvos atominę elektrinę. 
Nors jos įrengimas atseis 
labai brangiai, atsipirks ji 
labai greitai, per kelerius 
metus.

Tik iš paukščio skrydžio 
aukštumos galima aprėpti 
“dzūkų sostinėje” Alytuje 
baigiamo statyti skydinių na
mų statybos kombinato aikš
telę - tokia ji didelė. Šis 
kombinatas, kainuosiantis 
apie 50 milijonų rublių, kas
met gamins po 5 tūkstančius 
gyvenamųjų namų kaimui, 
taip pat aprūpins kaimo sta
tybininkus stalių dirbiniais ir 
parketo lentelėmis. Ne ką 
savo dydžiu alytiškei įmonei 
nusileis ir “požeminių arteri
jų” gamykla, kylanti tolima
me Didžiasalio kaime Ignali
nos rajone. Kasmet jis ga
mins po 135 milijonus drena
žo vamzdžių, kurių pakaks 
nusausinti šimtams tūkstan
čių hektarų drėgnų ir pelkėtų 

žemių. 1975 metais rikiuotėn 
stos dar vienas "derlingumo 
fabrikas” - Jonavos azotinių 
trąšų gamyklos nitrofoskos 
gamybos kompleksas. Visus 
tris augalams reikalingus ele
mentus - azotą, fosforą ir kalį 
- turinčių trąšų jis kasmet 
patieks po pusę milijono to
nų. Žemdirbiai labai laukia ir 
Plungės šienainio bokštų 
kombinato statybos pabai
gos. Ši įmonė, kurią įrengi
mais aprūpina broliškų res
publikų įmonės, taip pat JAV 
bei Prancūzijos firmos, kas
met pagamins bokštų 2 mili
jonams tonų labai gerų paša
rų laikyti.

Nors naujų mašinų gamyk
lų šį penkmetį nestatoma, 
visos jos rekonstruojamos, 
plečiamos ir nuo penkmečio 
pradžios gamybą padidino 
apie pusantro karto. Siekiant 
geriau aprūpinti gyventojus 
prekėmis, maisto produktais, 
plečiama lengvosios, mėsos ir 
pieno, maisto pramonės įmo
nių “geografija”. Žemės ūkio 
produktus perdirbančių pra
monės šakų ugdymui šį penk
metį bus sunaudota apie 150 
milijonų rublių - bemaž dvi
gubai tiek, kiek per visą 
praėjusį. Štai Alytuje iš kilo 
didžiausias Pabaltijyje komp
leksiškai mechanizuotas mė
sos kombinatas, Kaune, Šir
vintose, Kupiškyje ir Mažei
kiuose - modernios pieninės. 
Specializuoti ir koncentruoti 
pieno pramonę padės Utenos 
mėsos kombinatas, dar pajė
gesnis už pastatytą Alytuje, 
moderni sūrinė Pasvalyje, 
kondensuoto pieno įmonė 
Kapsuke.

Beje, pastarosios pašonėje 
įkurtuves netrukus atšvęs ir 
kita “moteriška” įmonė - put
liųjų verpalų fabrikas. Nors 
ir labai mechanizuota, ji tu
rės apie tūkstantį darbininkų 
ir duos per metus daugiau 
kaip 4 tūkstančius tonų sinte
tinių verpalų. Dar vieną dide
lę įmonę artimaisias metais 
gaus Utena. Čia padėti pama
tai kombinatui, kuris kasmet 
gamins po 100 milijonų litrų 
alaus ir vaisvandenių.

Statybų pastoliuose šian
dien visa Lietuva. Vien gyve
namojo ploto miesto ir kaimo 
gyventojams nuo penkmečio 
pradžios atiduota daugiau 
kaip 7 milijonai kvadratinių 
metrų. Vadinasi, įkurtuves 
naujuose butuose atšventė 
apie 700 tūkstančių žmonių - 
vos ne kas penktas Tarybų 
Lietuvos gyventojas.

R. Cėsna

£ Naujųjų Metų Proga g
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į Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, 
į vajininkus, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos b'jS 
į draugus bei darbuotojus JAV, T. Lietuvoje, Kanadoje ® 
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į Linkime visiems stiprios sveikatos, geros sėkmės, 
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LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO £ 
VALDYBA ir NARIAI

Miami, Florida g

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tel Aviv. - Čia kalbama, 

kad praeitais (1974) metais iš 
Izraelio emigravo virš 18,000 
žydų. Jie buvę nusivylę šaly
je sunkiu gyvenimu. Tokių 
nusivylėlių yra ir daugiau. 
Jie irgi esą pasiruošę emi
gruoti.

PRIPAŽINO 
PALESTINIEČIUS

New Delhi. - Indijos vy
riausybė pripažino Palestinos 
Išlaisvinimo Organizaciją ir 
priims jos atstovą. Izraelis 
esąs labai nepatenkintas In
dijos vyriausybės pasielgi
mu.
ŽUVO 14 ŽMONIŲ

Whittier, Cal. - Sausio 9 
dieną dviejų lėktuvų susidū
rime erdvėje žuvo 14 žmonių. 
Kaltas vairuotojų neatsargu
mas. Juk, rodos, erdvėje vie
tos užtenka, kad lėktuvams 
nereikėtų susidurti.
KUBOS LAIMĖJIMAS

Venezuelos vyriausybė pri
pažino socialistinę Kubą ir su 
ja pasikeitė ambasadoriais. 
Tai dar vienas didelis Jungti
nių Valstijų politikai nesi
skaityti su Kuba smūgis.

SMAUGIA IR 
AUSTRALIJA.

Canberra, Australija. - Ir 
šis kapitalistinis kraštas gy
vena sunkią ekonominę krizę. 
Tokios gilios krizės ji nebuvo 
mačiusi nuo 1930 metų laikų. 
Jos bedarbių armija pakilo iki 
267,000.
ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ

Leonia, N. J. - Sausio 8 
dieną į Mr. ir Mrs. DeWitt 
Romaine butą įsiveržė plėši
kai (pusamžio vyras ir 11 
metų berniukas) ir terorizavo 
šeimą iš septynių narių. Tuo 
tarpu pas Romai nūs užėjo 
einanti į darbą slaugė Maria 
Fasching. Kai pagaliau plėši
kai pabėgo, pribuvus policija 
rado viešnią nužudytą, 
skendusią kraujuose.
NAUJOS BULVIŲ 
VEISLĖS LIETUVOJE

Žemdirbystės instituto Vo
kės filialo bulvininkystės sek
toriaus mokslininkai, vado
vaujami žemės ūkio mokslų 
daktaro J. Tylos, išveda vis 
naujas bulvių veisles. Pernai 
atiduota tirti, ‘Mėta!’ Atlikti 
valstybiniai šios veislės tyri
mai patvirtina, jog ji derlin
ga, atspari ligoms.

Šiemet filialo moksliniai 
bendradarbiai A. Bujauskas, 
U. Capienė ir K. Bečius išve
dė dar vieną bulvių veislę - 
“Vokė”. Bandymų laukeliuo
se jų prikasta po 362 centne
rius iš hektaro. Šios bulvės - 
vidurinio ankstyvumo, ska
nios, gerai išsilaiko per žie
mą.

A. Berželionis
“Tiesos” tarybos 

Vilniaus rajone pirmininkas



Penktadienis, Sausio (January) 17, 1975

Klaipėdos “Gulbės” medvilninių audinių fabrikas - viena 
pirmaujančių Tarybų Lietuvos lengvosios pramonės įmonių. 
Nuo metų pradžios fabriko kolektyvas pateikė vartotojams 
28 milijonus metrų audinių.

Nuotraukoje: metimo skyriaus vyriausioji meistrė V. 
Striupaitė [dešinėje] ir pirmaujanti metėja H. Klimienė 
patikrina paruoštų verpalų kokybę.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Miami, Florida
NAUJI METAI - SENOS 

BŪDOS
Praėjo, prabėgo seni 1974 

metai. Jie buvo labai nelai
mingi mūsų LSK pastogėje. 
Nelaimingos ligos paguldė 
LLD 75 kuopos sekretorių J. 
Daugirdą, taip pat LSK rašti
ninką J. Šukaitį. Tai dar ne 
viskas, išgirstame, kad ūmai 
ir Lietuvių Socialio Klubo 
pirmininkas, dar jaunesnis ir 
veiklesnis, J. Kanceris susir
go, ligoninėje operuojamas. 
Linkime jam greitos sveika
tos. Bet atėjo gruodžio 22 
diena, ateina liūdnas praneši
mas - LSK pirrhininkas J. 
Kanceris mirė! Jo laidotuvės 
įvyko Chicagoje.

Vistiek džiugu, kad anie du 
sekretoriai jau sveiksta. Tiki
mės juos greitai sutikti orga
nizacijų sueigose.

Ir tos nelaimės pasitaikė, 
kai ateina pabaiga metų, se
kantiems metams organizaci
jų valdybų rinkimai. Taip jau 
yra, bet gyvenimas eina pir
myn, maironiškai tariant 
“seni tėvai miršta, o jauni 
vaikai gimsta!” Ir tokiais mo
mentais reikia surasti išeitį. 
Prie “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajų prisidėjome su dviem 
parengimais ir aukomis. Ta
čiau ir dabar nėra vėlu prisi
dėti prie pažangiųjų laikraš
čių išlaikymo fondo.

Praėjusių metų gruodžio 11 
dieną vyko LSK valdybos ir 
direktorių rinkimai 1975 me
tams. Sekanti veikėjai suda
ro naują LSK valdybą: Ęir- 
mininkas - J. Paukštaitis, 
tarimų raštininkas - N. leš- 
mantienė, finansų sekreto
rius - M. Friberg, iždininkas - 
J. Koch, sargybinis - Ch. 
Aimontas. Direktoriai: J. 
Smalenskas, M. Kancerienė, 
A. Nevinsas, A. Iešmantas, 
V. Bovinas.

LLD 75 kuopos paskutinis
1974 metų susirinkimas įvyko 
gruodžio 18 dieną. LLD kuo
pos susirinkimai visuomet 
būna įvairūs, su programa. 
Pietus šiam susirinkimui pa
ruošė Aimontienė, N. leš- 
mantienė ir jų talkininkės. Ši 
sueiga buvo skirta prisiminti 
Vinco J. Stankaus mirties 
metinę sukaktį. Velionio naš
lė Elzbieta Stankienė, prisi
minimui ir pagerbimui Vinco 
darbų, susirinkusius pavaiši
no skania “arbatėle”. Aido 
choras ir mūsų solistai atliko 
momentui tinkamą dainų pro
gramą. Mildred Friberg 
trumpai pakalbėjo, priminda
ma tą veiklą, kurią velionis 
mylėjo ir rėmė. Elzbieta 
Stankienė širdingai dėkoja 
visiems programos ir sueigos 
dalyviams.

Kuopos susirinkime aptar
ta ateinanti mūsų veikla. Nu
tarta aukoti 50 dol. Tarptau
tinei moterų organizacijai, 
kuri uoliai veikia Miamyje už 
taiką, prieš militarizmą, už 
tautų bendravimą. Šioje or
ganizacijoje veikia ir Mildred 
•Friberg.

Sekantis LLD 75 kuopos 
susirinkimas įvyks šių metų 
sausio 22 dieną. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 
Taip pat šiame susirinkime 
bus renkama kuopos valdyba
1975 metams. O metinis kuo
pos bazaras įvyks sausio 29 

Socialio Klubo salėje, 2610 N. 
W. 119 St., Miami, Fla. Baza
ras būna kuopai pelningas 
renginys, o tai eina mūsų 
judėjimo pažangai, spaudai. 
Todėl mes kviečiame LLD 
narius ir visus lietuvius prisi
dėti prie šio renginio su jūsų 
dovanomis ir aukomis. Baza- 
rui dovanas galima pristatyti 
bile kada ir perduoti J. Sma- 
lenskui, kuris ir gyvena LSK 
pastogėje.

Gražiai veikia 
mūsų biblioteka

Miami yra toli nuo Tarybų 
Lietuvos, bet šiandien viskas 
pasiekiama žemėje. Šių metų 
vasarą keletas miamiečių jau 
ruošiasi aplankyti buvusią tė
vynę ir mums parvežti savo 
įspūdžius. Bet knygos, žurna
lai, laikraščiai, kurie ateina į 
LSK salę, mus taip suartina 
su Lietuva, kad galime maty
ti ir jausti dabartinės Lietu
vos ekonominį, kultūrinį, me
ninį ir politinį pulsavimą. 
Mes dėkojame Kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais ko
mitetui, ypač V. Kazakevi
čiui, kurio rūpesčiu gauname 
naujų knygų. Ypatingai šiuo 
metu, kai minime 30 metų 
sukaktį Lietuvos išvadavimo 
iš hitlerinės okupacijos, Juo
zo Mikuckio knyga taip ryš
kiai numaskuoja tuos, kurie 
atsidūrę “anoje pusėje”, 
šmeižia Lietuvą. O generolo 
Vlado Karvelio knyga “Lietu
vos TSR išvadavimas” - yra 
istorinis dokumentas socializ
mo pergalės prieš fašizmą.

Dėkui J. Smalenskui, kuris 
rūpinosi įsteigimu ir rūpinasi 
išlaikymu šios bibliotekėlės 
LSK salėje. Jis prižiūri, kad 
laikraščiai, žurnalai ir knygos 
būtų eksponuotos skaitytojų 
dėmesiui. V. Bovinas

Dar apie velionį 
Stankų

Jau buvo rašyta “Laisvė
je” apie Vinco Stankaus mir
ties metinių paminėjimą 
gruodžio 18, 1974. Reikėtų 
pridėti, kad jo žmona, Elzbie
ta Stankienė nori viešai dar 
kartą padėkavoti visiems ar
tistams ir rengėjams už jų 
pastangas surengime to pa
minėjimo. Pirmame aprašy
me įsiskverbė klaida: Vincas 
Stankus ilsėsis ne Floridoje 
po palmėmis, bet Easton, 
Pa., po berželiu svirūnėliu.

A. P. Gabrėnas

Prašome užsiprenumeruoti sau ar užprenumeruoti į 
Tarybų Lietuvą savo artimiesiems Kanados pažangių 
lietuvių nuo 1932 metų leidžiamą laikraštį

LIAUDIES BALSĄ
Išeinantį kas antra savaitė aštuonių puslapių turi

ningą žiniomis iš lietuvių gyvenimo ir darbo žmonių 
veiklos ir kovų už geresnę ateitį.

Prenumeratos kaina:
Amerikos kontinente metams $5.00
I T. Lietuvą ir visur kitur - $7.00

Pusmečiui - pusė metinės prenumeratos kainos.
Liaudies Balso išsilaikymas visuomet rėmėsi ir 

remiasi ant išeivijoje gyvenančių pažangių lietuvių 
darbo žmonių pasiaukojimo.

Prenumeratas ir paramą laikraščiui prašome siųsti 
antrašu:

Liaudies Balsas
160 Claremont St.

Toronto, Ont., M6J 2M8, Canada

Hartford, Conn.
Hartfordo Namo Bendro

vės šėrininkų susirinkimas 
įvyks sausio 26 d., Laisvės 
salėje, 157 Hungerford St., 1 
vai. po pietų. Komisija kvie
čia kuo skaitlingiausiai daly-4 
vauti susirinkime. Dar gi bū
site gerai pavaišinti pietu
mis.

Mūsų Milią Barnett ištiko 
didelė nelaimė. Griūdama ji 
susilaužė ranką. Ranka buvo 
įdėta į gibsą. Milė daug 
skausmų panešė. Laisvės 
Choras linki jai, kad ranka 
greitai sugytų, nes chorui be 
jos yra didelis nuostolis.

Joe Thomas, kada tai dai
navęs chore, po to buvęs ilgą 
laiką Lithuanian Citizens 
Club pirmininku, dabar, svei
katai sušlubavus, nuo tos 
vietos atsisakė. Girdėjome, 
kad randasi ligoninėje ir buvo 
operuotas. Laisvės Chdras 
nuoširdžiai linki jam susveik- 
ti, atsilaikyti prieš nelemtas 
ligas.

Po žiemienių švenčių cho
ristai vėl susirinkome į repe
ticijas. Nors ne visi susirin
kome, bet visų atsilankiusių 
ūpas buvo geras. Kalbėjome 
ir planavome apie pavasarinį 
koncertą. Kol kas koncerto 
diena dar nėra nustatyta. Bet 
vienbalsiai nutarėme kviesti 
iš New Yorko Aido Chorą ir 
jo solistus. Žinoma, jeigu jie 
mūsų pakvietimą priims, jei
gu jiems sąlygos bus prieina
mos atvažiuoti.

Chorietis M. Žemgulis at
šventė savo gimtadienį, o 
Charles Brazauskas ir Povi
las Venta savo gimtadienius 
švęs $ausjo 25 d. Laisvės 
Choras linki jiems linksmų 
gimtadienių ir ilgiausių metų!

E. B.

Netekome gero, 
tauraus lietuvio 

veikėjo

Vytautas Kazakevičius te
legrama iš Lietuvos prane
šė, kad ten sausio 6 dieną, 
Jasiuliškių senelių namuose, 
mirė/ Amerikos lietuviams 
plačiai žinomas Juozas Ka
minskas, praeitą vasarą grį
žęs į Lietuvą nuolatinam gy
venimui.

Ypač plačiai žinomas Juo
zas Kaminskas Čikagos lie
tuviams. Dažnai į “Vilnį” 
parašydavo žinučių, kores
pondencijų, veikė visoje ėilė- 
j'e organizacijų, buvo ilga
metis LLD 1'9 kuopos iždi- 
ninkas-sekretorius. Išėjęs į 
pensiją dirbo “Vilnyje” eks
pedicijos skyriuje.

Bangkok, Thailandas. - 
Čionai potvyniuose praeitą 
savaitę žuvo 87 žmonės.

LAISVĖ

New Yorko artistai
susižavėjo Vilniumi

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

A. Jasiulionis pasakojo apie 
teatro planus

Galima sakyti, kad paskuti
nieji 1974 metų mėnesiai - 
lapkritis ir gruodis - praėjo 
naujo teatro Vilniuje, “Di
džiojo teatro” - ženkle. Visi, 
ne tik vilniečiai, bet ir kitų 
miestų, rajonų gyventojai tik 
ir kalbėjo apie teatrą. Ir kas 
jame jau buvo, nešykštėjo 
įspūdžių. O kai gruodžio pra
džioje į Vilnių atvyko, iš New 
Yorko, Joffrey baletas, tai ir 
vėl galėjai stebėti didelį suju
dimą.

Ne tik tais mėnesiais, bet ir 
visą laiką labiausiai užuojau
tos reikalingi tie atsakingi 
žmonės teatre, kurie skirsto 
bilietus (tikėtus), kuriems 
tenka atsakyti į šimtus tele
fono pasiteiravimų iš visos 
respublikos. Su dviem iš jų 
kalbėjausi. Tai Algis Jasiulio
nis, teatro direktoriaus -bo
so” muziko Vytauto Laurušo 
pavaduotojas ir teatro admi
nistratorius Zigmas Piešaitis. 
Kaip atrodys naujas sezonas

Vilniaus teatre
A. Jasiulionis, malonus 

džentelmenas su barzdele, 
atrodo, labai išvargęs. Juk 
tuo laiku čia buvo teatro 
atidarymas, o čia dar jo prašo 
informacijų “Laisvei”. Bet 
juk teatrui rūpi ir Amerikos 
lietuviai. Jie nori žinoti apie 
naują “stebuklą” Vilniuje. Jų 
ne vienas šimtas šiais ir kitais 
metais juk skubės aplankyti 
tą teatrą Liudo Giros-Poželos 
gatvių kampe. Todėl ir pa
klausiau Jasiulionio: kaip 
dažnai šiame teatre vyks vai
dinimai, koks numatytas re
pertuaras, ir kodėl nesimato 
operos tėvo Kipro Petrausko 
paminklo?

— Žinote, - man aiškino 
Algis (jį taip teatre visi vadi
na) - mes nesibijome, kad 
teatras skųstųsi dėl žiūrovų, 
kad jų būtų per mažai. .Prie
šingai, mūsų teatru taipy do
misi visa Lietuva, kad metus, 
dviejus, o gal ir ilgiau turėsi- 
sime vis pilną teatrą. Dabar, 
atrodo, daugiausia nu
skriausti. . .vilniečiai, nes 
jiems ne taip lengva į teatrą 
pakliūti. Šiaip vaidinimai 
vyks nuo ketvirtadienio ligi 
sekmadienio, o kartais jų bus 
ir daugiau.

Pradžiai iš anksto paruošė
me keturias premjeras - tai 
lietuviškoji Vyt. Klovos ope
ra “Ave, vita” (apie poetą 
Janonį, jo paskutinius gyve
nimo metus), visiškai naujai 
pastatyta A. Borodino opera 
“Kunigaikštis Igoris”( režisa
vo iš Maskvos atvykęs Po
krovskis), toliau sekė vėl kita 
premjera, tai Gounodo 
“Faustas”, na ir visų mėgia
mas Čaikovskio baletas “Gul
bių ežeras”. Jau gruodžio 
mėn. atnaujinta taip pat mė
giama Bizet opera “Carmen”.

Gastrolės prasidėjo nuo 
Joffrey, iš New Yorko

Teiravaus, o kaip ateity 
bus su svečiais, ar daug jų 
laukiama?

— Na, žinoma - pasakojo - 
Yasiulionis - tikimės, kad 
įvairių šalių solistų, dirigen
tų, paskirų trupių bus vis 
daugiau. Juk mūsų teatrui 
nebus gėda juos visus priim
ti. O dabar, štai, pirmieji 
svečiai - tai Joffrey City 
Center baletas iš New Yorko.

Gruodžio 31 d., kaip ir 
reikia pagal tradiciją nuo 
1920 metų pirmosios operos 
pastatymo Kaune - ir vėl 
buvo statoma Verdi opera 
“Traviata” ir vėl, kaip ir 
praėjusiais metais, su pui
kiuoju tenoru Virgilijum No
reika. Taigi, šiame teatre jau 
statomos penkios operos. Ne
trukus atnaujinsime Donizet
ti “Luciją de Lamermoor”, 
Čaikovskio baletą “Spragtu
ką”, o vasario mėn. teatras 
numato parodyti vėl kitą lie
tuvio kompozitoriaus, Vyt,. 
Barkausko, operą “Legenda 
apie meilę” (režisuoja J. Mik
šytė). Na, balandžio mėn. 

įvyks Ščedrino baleto “Anna 
Karenina” premjera., Tiki
mės, kad pirmuose spektak
liuose šoks iškilioji baleto 
žvaigždė iš Maskvos, Maja 
Pliseckaja. Yra ir tolimesni 
planai. Na, dar pasakysiu, 
kad 1975-76 m. sezono atida
rymui teatras visai naujai 
pastatys Verdi didžiąją operą 
“Aidą”, su naujomis talentin
go dailininko Liudo Truikio 
dekoracijomis. Ar dar vis 
nepakanka? Tiesa, klausėte 
apie Kipro Petrausko pa
minklą - jis bus pastatytas ir 
gana greitai, prieš pat teatro 
rūmus, nuo Liudo Giros gat
vės pusės.

Joffrey artistai linksminosi 
su lietuviais studentais

Jau čia rašiau, kaip Joffrey 
City Center baleto artistai, 
jauni amerikiečiai šokėjai - ir 
ne tik jie, - bet ir jų vadovai 
su pačiu Robert Joffrey ir 
meno vadovu Arpino prieša
ky, gyrė Vilniaus teatro mo- 
derniškumą, įrengimus, erd
vumą ir kita.

Kaip jau Vilniuje įprasta: 
jei atvyksta svečiai iš kitų 
šalių, taip pat ir įvairūs meni
ninkai, tai vilniečiai pasisku
bina jiems parodyti miestą, 
visa tai, kas turėtų būti įdo
mu turistams.

Taigi ir Joffrey trupės ar
tistai buvo vežiojami po mies
tą, jiems rodė senamiesčio 
grožybes, bažnyčias, muzie
jus, puikiuosius Lazdynus, 
universitetą. Štai tame uni
versitete, besižvalgydami po 
senuosius rūmus, jų grupė 
vienoj salėj užklupo lietuvius 
studentus - anglistus, kurie 
kaip tik vykdė vadinamos 
imatrikuliacijos iškilmes. 
Amerikiečiai taip susidomėjo 
studentų papročiais, viskas 
jiems buvo taip įdomu, kad 
jie nuskubėjo į viešbutį, kur 
buvo sustoję, pasiėmė iš ten 
kitus draugus, net visą or
kestrą su instrumentais. Na, 
ir ilgas vakaro, nakties valan
das vyko bendras newyorkie- 
čių artistų ir lietuvių studen
tų pasilinksminimas. Grojo 
džiazas, skardėjo dainos ang
lų ir lietuvių kalbomis, buvo 
puiki nuotaika. Taip, vilnie
čiai moka priimti svečius, o 
jaunimas ypatingai sugeba 
pagerbti menininkus, atkelia
vusius iš tolimų šalių.

Maskva taip pat juos 
priėmė šiltai

City Center Joffrey baleto 
trupė iš Vilniaus nuvyko į 
Maskvą, kur turėjo apie 10 
spektaklių. Pasirodo, mask
viečiai, gyveną geriausio pa
saulyje baleto šviesoje, New 
Yorko baletą priėmė labai 
šiltai. Buvo pilna salė visą 
laiką, entuziastinga publika 
neišeidavo, kol plojimais 
neišreikalaudavo vis naujų 
šokių. O štai keletas Maskvos 
spaudos vertinimų apie Jof
frey baletą:

Kultūros reikalams skiria
mas, dukart per savaitę lei
džiamas laikraštis “Sovetska- 
ja kultūra” gruodžio 13 d. 
(100 nr.) įdėjo žinomo baleto 
artisto, Lenino premijos lau
reato, latvių tautybės Maris 
Liepa ilgą straipsnį. Jis prisi
minė tą trupę, kuri Maskvoje 
pirmą kartą buvo prieš 11 
metų. Jau tada buvo malonu 
stebėti - rašo Liepa - kad 
New Yorko trupė vis siekia 
ką nors naujo sukurti, ieško 
vis naujų stilių bei formų. O 
dabar Joffrey artistai dar 
labiau subrendo. Jie, profe
sionaliu atžvilgiu - tikri 
meistrai. Liepai ypatingai pa
tiko baleto atliktoji “Šokių 
pynė”. Iš viso, jis pažymėjo, 
New Yorko artistai savo iš
pildyme parodė didelį muzi
kalumą, emocinę išraišką ir 
tai liečia ne tik klasikinį, bet 
ir moderniškąjį šokį.

Apie Joffrey baleto pasiro
dymą Maskvoje rašė (gruo
džio 19) ir milijoninio tiražo 
dienraštis “Pravda”. B. Lvov 
—Anochin taip pat iškėlė 
teigiamas to baleto puses. Jis 

pažymėjo, kad pati programa 
buvo labai įvairi, nors kartais 
trūkdavo choreografinės dra
maturgijos. Bet, kaip rašo 
Anochinas, tos gastrolės bu
vo jau vien dėl to įdomios, 
kad jos repetuaro platumas 
leido susipažinti su dabarti
nio Amerikos choreografinio 
teatro pagrindiniais ieškoji
mais bei kryptimis”.

Pagaliau jis nurodė, kad 
tarybiniai žiūrovai šiltai priė
mė šios baleto trupės pasiro
dymus.

O dabar, kai jau prasidėjo 
naujieji metai, lauksime, ką 
naujo mums parodys Vilniaus 
teatras. Aišku, jis šiais me
tais susilauks ir Amerikos 
lietuvių svečių, nes juk ir 
šiaip ne vienas šimtas skubės 
pamatyti, liepos mėnesį, res
publikinę Dainų šventę Vil
niuje. O dėl teatro, jei tuo 
metu būtų jo vaidinimai, ma
no patarimas svečiams iš 
New Yorko ir kitų vietų: 
neužmirškite iš anksto Vil
niuje užsakyti vietas teatre 
(reservations), nes pakliūti į 
teatrą juk - tikrai sunku. . .

IŠMES IŠ DARBO 
2,800 DARBININKŲ

Lordstown, Ohio. - General 
Motors praneša, kad čia jos 
automobilių gaminimo fabri
kas bus uždarytas, ir kad 
2,800 darbininkų bus paleisti 
iš darbo “neribotam laikui”. 
Taip pat neribotam laikui 
tapo uždarytas General Mp* 
tors fabrikas Warren, Ohio, 
ir iš darbo išmesta 1,800 
darbininkų.

SOUTH BOSTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozo Šukio

Juozas Šūkis, Suzana Žukienė, žentas Frank Graham 
ir dukra Olga Graham

Mes apgailestaujame sunkiai sergančios motinos 
Suzanos Šukienės padėtį, dažnai prisimindami su 
gailesčiu tėvą Juozą Šukį, kuris nuo mūsų amžinai 
atsiskyrė 1957 metų sausio 23 d. Taipgi prisimename 
praeitą vasarą Lietuvoje mirusį dėdę Joną Šukį.

OLGA GRAHAM - duktė 
FRANK GRAHAM - žentas 

(Jų prisiminimui aukojame $125 “Laisvės" fondui)

ROCKY HILL, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgio Silks [Šilko]

Skaudžiai ir liūdnai prabėgo vieneri metai nuo 
mirties mano mylimo vyro. Jo širdis sustojo plakusi ' 
1974 m. sausio 17 d.

Aš jo pamiršti negaliu. Prisimenu jį su ašaromis 
kiekvieną dieną.

Ilsėkis, mano mielasis, gražjąjam rožių kalnelyje.

5-tas puslapis

ANTANAS MIŠKINIS

Lakštingala
Toli nuo čionai geležinkeliai, 
Magistralės atstu nuo čia. 
Čiauškėk savo kalba, 

lakštingala,
Ligi paryčių nakčia.

Ramu čia tau — puikiausia.
Ežere baigia tirpti sietynas ir 

mėnuo,

Miega volungės, miega 
varnėnai.

Kol negiedi, purpsi ir 
landžioji

Po krūmyną žaliąjį šitą —
Kukli, paprasta, kaip 

Donelaičio
“Metuose” tu aprašyta.

Šiuos krūmuos gražiai 
įsikūrusi —

Vėl užčiulbi, net širdį veria.
Kas tau katastrofos jūrose 
Ar lėktuvų avarijos?

Ne tai, kad tu mus 
palinksmini,

Tu leidi trumpam užmiršti,
Kas po našta šią akimirką 

linksta,
Kas gimsta, o kas jau miršta,

Gal taip reikia. . . Tačiau 
argi nieko negaila

Aprimus pasauliui nakčia?
Įsiklausiau, kaip kadais 

Jogaila.
Tu švilpauji, pridedi “tik, tik 

tik, čiak, čiak. . .’

ONA ŠILKIENĖ
t



fc-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Sausio (January) 17, 1975

“LAISVĖS” VAJUS St. Petersburg, Fla.
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kitų nelaimėjusių kontestantų stovis:
Miami, Fla. - A. Švėgžda ir V. Bovinas.........................
Philadelphia, Pa.................................

Sausio 1 d. LLD 45 kuopa 
turėjo naujametinį parengi- 

1,951 mą. Publikos susirinko daug. 
1,524 Vietiniai ir svečiai iš toliau

Budronienė. Kuopos knyginą 
sutiko prižiūrėti Justinas 
Stančikas.

Šiame susirinkime įsirašė į
Detroit, Mich. - J. K. Alvinas ir F. Nakas...................... 1,190
Binghamton, N. Y......................... 1,122
M. Uždavinis, Norwood, Mass. .....................  1,098
J. Stanienė, Baltimore, Md.............................................. 680
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass............................ 548
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass..................... 536
P. J. Malinauskas, Rochester, N. Y................................ 516
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.....................................   496
S. Puidokas, Rumford, Me............................................... 454
W. Briedis, Nashua, N. H........... ..................................... 338
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa. .. . ................... ,.. 304
Ray Stakėnas, Scottville, Mich.............. ......................... 220

* ♦ ♦

Su naujomis prenumeratomis per šias paskutines kelias 
dienas pasirodė sekami: P. Alekna (4 į Lietuvą ir 1 į 
Kanadą); J. Lazauskas (1 į Lietuvą); A. Račkauskienė (1 į 
Lietuvą); per raštinę gavome 1 į JAV ir 1 į Kanadą.

♦ * ♦

Aukų į fondą gauta sekamai:
Povilas Alekna prisiuntė $133 nuo sekamų aukotojų:

Walter Dubendris, St. Petersburg, Fla........................ $50.00
Marie Judzentienė, prisiminimui mirusio vyro Juozo,

jų išgyventų vedybinių metų proga...................  28.00
Wm. Paulauskas, Gulfport, Fla................... 20.00 
A. Yureff (Jurevičienė), St. Petersburg, Fla...............11.00
Romualdas Zaluba, St. Petersburg, Fla....................... 10.00
Walter ir Mylda Žukas, Gulfport, Fla........................... 7.00
Vincas Žilaitis, Norwood, Mass..................................... 5.00
J. Kriščiūnas, St. Petersburg, Fla................................ 1.00
D. Mikalajūnas, St. Petersburg, Fla............................. 1.00

♦ ♦ ♦ 

Haverhillio A. Raškauskienė prisiuntė $51 nuo sekamų: 
Edward Rasinski ir Sam Pavilankus .............................$10.00
Hugo Scatamacchia......................................................... 10.00
W. A. Račkauskai........................................................... 10.00
J. A. Kodžiai, Lawrence, Mass...................................... 5.00
Mary Maksvilis . . A.......... ............................................ 5.00
Josephine Jurgel . j......................................................... 5.00
M. Sametis, prisiminimui mirusio vyro

Augusto Kazlausko............................................... 5.00
Edward Lennon, Bradford, Mass. .............................. 1.00

♦ * *

Per A. Kandrašką gavome $130 sekamai:
Olga Šukytė-Graham ir jos vyras Frank, So. Boston, 

Mass., prisiminimui mirusio tėvo Juozo Šukio ir
užjaučiant sergančią mamytę Suzaną .. ........... $125.00

Po $1.00: B. Macikaitė, Dorchester, Mass.; S. Einin-
gas, S. Boston, Massachusetts, J. Stonis, Mil
ton, Mass.; A. Kandraška, Dorchester, Mass.;
E. Repšienė, Dorchester, Mass.

* * ♦

Brooklyn© vajininkai prisiuntė $42:
Per A. Čepulį: Anna Cibulsky.......................... '*7?$30.00
per J. Lazauską: Kazė Čeikauskienė.   .................... lO.OO

O. Čepulienė ................................... . 1.00
A. Mitchell...................................... \. 1.00

♦ ♦ ♦ \
Connecticut vajininkas M. Arisonas prisiuntė $51:

A. Mureikienė, Milford, Conn.............. ..........................$30.00
M. Arisonas, Fairfield, Conn.............................  21.00

* * ♦

Oakland-San Francisco, Cal., vajininkė V. Trask-Taraš- 
kienė prisiuntė $20 nuo:
Pranas-Daratėlė Machuliai............................................$10.00
Raymond Machulis.....................   5.00
Juozas-Ksavera Karosai ................................................ 5.00

* ♦ ♦

Baltimorės J. Stanienei atėjo į pagalbą su $100 auka,J. S. 
Dultuva ir P. Paserskis su $11.

* ♦ ♦

Juozas ir Katrina Yuodeska iš New Jersey, per M. Stens- 
ler, aukojo “Laisvei” du Lietuvių Kooperatyvo Bendrovės 
Šerus, vertės $10.

♦ ♦ ♦

Kitos aukos gautos:
P. J. Martin, Warrendale, Pa....................................$2,000.00
Tony Thomas, Broad Brook, Conn........................... 21.00
U. Kamaitienė, Brooklyn, N. Y................................ 21.00
E. Morkevich, Laval, Que., Canada....................... 15.00
Mini ir Vydas Yuden, Chicago, Ill............................ 10.00
K. C. Strauss, Easton, Pa......................................... 6.00
M. Grayson, Pt. Pleasant, N.J. .............................. 6.00
J. Sabanskis, Sudbury, Mass...................................  6.00
S. Petravich, Pasadena, Cal...................................... 6.00
Alfonsas Maigis, Toronto, Ont., Canada................ 5.00
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada................,......... 5.00
M. Niaurienė, Verdun, Que., Canada.....................  5.00
M. Gudas, Verdun, Que., Canada........................... 5.00
Julius Balčiūnas, Rochester, N. Y...................  5.00
Sofija Lipčius, Lester, Pa...................................... 5.00
A. Balčiūnas, Montreal, Can. .................................. 3.00
D. M. Šolomskas, Floral Park, N.Y.............. .  3.00
Della Kvalkauskas, Bloomsburg, Pa........................ 3.00
Rose Sholis, Girardville, Pa. ................................ 3.00

Po $1.00: Emily Peldžius, So. Boston, Mass.; J. 
Shebeda, New Britain, Conn.; Walter 
Unikas, Waterbury, Conn.; Frances Nor- 
but, Chicago, Ill.; M. Survilienė, Bayon
ne, N. J.; A. Jalowsky, Brockton, Mass.; 
Anna Kulatis, Easton, Pa.; A. Maciūnas, 
Philadelphia, Pa.; K. Maciūnas, Philadel
phia, Pa., Anna Zelin, Plymouth, Pa.; G. 
Skerston, Dennisport, Mass.; Walter 
Tamkūnas, East Hartford, Connecticut.

♦ ♦ ♦

Ačiū mūsų mielam mecenatui P. J. Martin, kuris šį sykį 
prisidėjo su $2.000, vajus užbaigtas su kaupu. Viso į fondą 
gavome $16,316.75.

Širdingai dėkojame visiems vajininkams, skaitytojams ir 
rėmėjams už taip energingą ir gražų darbą.

ADMINISTRACIJA

ĮSAKĖ MOKYTOJUS 
SUGRAŽINTI I DARBUS

Dearborn, Mich. - Circuit 
Court teisėjų dauguma įsakė 
miesto apšvietos tarybai su
gražinti į darbą 184 mokyto

jus. Šie mokytojai buvo pa
leisti iš darbo be jokio teismo 
arba pasiteisinimo. Dabar 
teismas sako, kad toks atlei
dimas yra priešingas Michi- 
gano valstijos įstatymams.

užpildė erdvią LSC salę.
Pirmiausia šeimininkė M. 

Raškauskienė pavaišino visus 
skaniais pietais. Pabaigus 
pietauti, Aldona Aleknienė 
sveikino visus su Naujaisiais 
metais, linkėjo, kad šie metai 
būtų visiems geri ir sėkmin
gi. Toliau programą vedė J. 
Mileris. Pirmiausia pasveiki
no su 1975 metais, linkėjo 
visiems geros sveikatos ir 
džiaugsmo gyvenime. Dėkojo 
už gausų atsilankymą. Toliau 
pristatė kuopos veikėjus - T. 
Lukienę, J. Luką, P. Alekną, 
A. Pakalniškienę ir šeiminin
kę Moniką Raškauskienę.

Visi sveikino pobūvio daly
vius su 1975 metais, palinkėk

’ l'l
jo, kad šie metai būtų visiems 
geri ir laimingi.

Po kalbų dainų programą 
pravedė Adelė Pakalniškie
nė. Dainos Mylėtoju Choras 
padainavo keletą liaudies dai
nelių - “Už senas 'pažintis”, 
“Ant kalno karklai”, “Daug 
dainelių” ir “Pensininkų Him
ną”. Vadovavo Adelė Pakal
niškienė. Pijaninu akompana
vo Walteris Žukas. Pobūvio 
dalyviai atsidėkojo už pro
gramą gausiais aplodismen
tais. Po to sekė šokiai. Visi 
geroje nuotaikoje gražidi pra
leido popietę.

Kuopos veikla
Sausio 4 d. įvyko LLD 45 

kuopos mėnesinis susirinki
mas. Susirinkimą pradėjo bu
vęs kuopos pirmininkas Jo
nas Mileris. Pasveikino susi
rinkusius narius ir pristatė 
naują kp. pirmininkę Adele 
Pakalniškienę. Apjuosė ją 
ietuviška juosta. Tarė keletą 

žodžių, kad ši juosta yra 
dovana iš Lietuvos 45 kuopai 
nuo gydytojų A. ir B. Pikčių.

Toliau susirinkimą vedė A. 
Pakalniškienė.

Sekė valdybos raportai. 
Praėjusių metų raportą pa
teikė J. Mileris. Pranešė, kad 
tuopos parengimai ėjo sava 
tvarka. Mes neturėjome per
traukos. Valdyba dirbo su
tartinai. Kuopos parengimai 
buvo pasekmingi. Dainos 
Mylėtoju Choras, vadovybėję 
Adelės Pakalniškienės, mūsų 
pobūvius visuomet paįvairin
davo su daina.

Šiais metais Lietuvoje ruo
šia platų atžymėjimą LLD 60 
metų gyvavimą. Mes taip pat 
turime pasiruošti atžymėti šį 
jubiliejų.

Kalbėjo Aldona Aleknienė. 
Sakė, kad praeiti metai mūsų 
pažangiame veikime buvo 
sėkmingi. Turėjome įvairių 
parengimų. Turėjome svečių 
menininkų iš tolimesnių kolo
nijų. Žiemos metu pas mumis 
atsilanko daug svečių iš šaltų 
kraštų. Mūsų pobūviai visuo
met būna pasekmingi. Dėko
jo kuopos korespondentams 
už aprašymą mūsų veiklos 
“Vilnyje” ir “Laisvėje”. Šie
met mūsų organizacija atžy
mės 60 metu jubiliejų. Bus 
išleistas “Almanakas”. Jame 
bus aprašyta LLD 60 metų 
gyvavimo istorija. Mūsų 45 
kuopos istoriją paruošė Jonas 
Milleris.

Tillė Lukienė pateikė kuo
pos metinį finansų raportą. 
Taipgi pranešė, kad praeitais 
metais mirė 12 kuopos narių. 
Naujy įsirašė į kuopa 13. 
Dabartiniu laiku kuopa turi 
184 nariuš.

Taipgi/pranešė, kad iš kuo
pos ižd6 buvo paskirta įvai
riems < kultūros reikalams fi
nansinė parama.

Kudpos iždininkas Povilas 
Alekna sutiko su finansų ra
portu.

Iš parengimų pranešimą 
pateikė D. Mockapetris ir P. 
Alekna. Kuopos finansų kny
gos buvo patikrintos. Iš ko
misijos Justas Stančikas pra
nešė, kad finansų knygos ve
damos tvarkingai.

Visi raportai buvo priimti.
Kuopos korespondentai: 

“Laisvės” korespondente yra 
V. Bunkienė, “Vilnies” kores
pondentas Justinas Stančikas 
iš tų pareigų laikinai pasi
traukė. Jo vieton išrinkta V.

kuopą Elizabeth Shnarpūnas 
ir Juozas ir Sofija Garadai.

Pabaigus susirinkimą turė
jome pietus. Buvo pagerbti 
kuopos nariai nuo 82 metų 
amžiaus iki 90 metų:

Luis Tvaska, James Puišis, 
Jonas Mileris, Motiejus Stai- 
nys, Jonas Stančikas, Dalia 
Mikalajūnienė, Antanas Ru- 
seckas, Juozas Lukas, Wil
liam Žilaitis,Juozas Davido- 
nis, Viktoras ir Millė Repec- 
kai, Justinas ir Petrė Stanči
kai, George Hevens, Juozas 
ir Stefanija Vinikaičiai, Hele
na ir Juozas Šarkiūnai.

Juozas Šarkiūnas pravedė 
pagerbimo ceremonijas. Bu
vo visi pakviesti pasirodyti 
publikai. Keli iš jų pasakė 
trumpas kalbas.

Šiuomi baigėsi pagerbimas.
KLAIDOS PATAISYMAS

Gruodžio 27 d. “Laisvės” 
laidoje mano korespondenci
joje rašant apie klubo valdy
bą 1975 metams, liko nepami
nėtas klubo iždininkas Jonas 
Rūbas. Atsiprašau.

V. Bunkienė

Kai kas iš
Clevelando

padangės
Brangumas gyvenimo reik

menų privarė vietinį šalpos 
(“welfare”) skyrių prie bank
roto. Paskirti tam tikslui pi
nigai suvartoti, o tūkstančiai 
naujokų, reikalaujančių pa
šalpos. Pasekmė tokia, kad 
pavietas prašo tų piliečių, 
kurie išgali, pagalbos maisto 
produktais, drabužiais ir pi
nigais.

Šeimynai iš keturių asme
nų reikia (valdžios skaitlinės) 
$429 pajamų turėti į mėnesį, 
kad galėtų pragyventi, o pa
vietas duoda tiktai $228. Ir iš 
tos sumos dar sumokėti $50- 
$70 už maisto ženklelius, kad 
gauti $150 vertės valgių. Al
kanų žmonių padėtis subruz- 
dino politikierius prie darbo 
gauti federalinę pagalbą, kuri 
reikalinga ypač dabar, siau
čiant dideliam nedarbui, at
leidimui darbininkų iš pramo
nės ir aptarnavimo įstaigų.

Miesto majoras Mr. Perk 
sako, kad jis atleis daugiau 
kaip tūkstantį miesto darbi
ninkų iš darbo. Infliacija suė
dė miesto pinigus ir nebėra iš 
ko apmokėti darbininkams, 
kurių tarpe randasi ir policis- 
tų, ir gaisragesių. Sako, kad 
nuo dabar išmatų kolektavi- 
mas bus tiktai kas antra 
savaitė. Išmatų kolektavimo 
darbininkų unija traukia 
miesto valdžią teisman, sako, 
kad toks patvarkymas pa
kenktų gyventojų sveikatai.

Miesto transportacijos si
stema bankrutuoja, ir pa
dengimui išlaidų, važiavimo 
kaina pakelta iki 60 centų. 
Derybos eina tarp miesto ir 
pavieto, kad transportacijos 
sistemą perimtų pavietas. 
Tada būtų galima gauti fede
ralinę pagalbą. Bet majoras 
nenori transportacijos siste
mą atiduoti pavietui, nes per 
mažai duoda. Bet su laiku
turės patekti pavietui, nes 
miestas neturi pinigų jai ope
ruoti, o pajamos krinta.

♦♦♦ f

“Catfish” Hunter, pagžūfcė- 
jęs beizbolininkas, dabarieš- 
ko darbo. Ir sakoma, kad artį
bankroto Clevelando Indians 
Komandos savininkai nori jį
gauti ir esą jam pažadėję, 
rodos, du milijonus dolerių. 
Tai klaidingas protavimas. 
Aš manau, kad joks asmuo 
(sportininkas) nėra vertas 
dviejų milijonų dolerių.

♦♦♦

Ohio valstijos naujai išrink
tas gubernatorius Rhodes da
bar renka sau pagalbininkus, 
daugumoje, žinoma, savo bu
vusius sėbrus. Pirmiausia 
pradėsiąs Welfare Departa
mentą “tvarkyti”. Sako, kad 
ten randasi žmonių, kurie 
ima pašalpą nelegališkai. Per 
buvusio gubernatoriaus Gilli-

šitie du vyrai šiandien yra New Yorko miesto vyriausi 
viršininkai. Iš kairės į dešinę: majoras Abraham Beame ir 
kontrolierius-iždininkas Harrison J. Goldin.

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

Kviečiame į Aido

gan terminą šalpos biudžetas 
buvo tris kartus didesnis, 
negu pirmesnėje administra
cijoje. Miesto skyrius pripa
žino, kad randasi nuo 17 iki 
25 procentų žmonių, kurie 
ima pašalpą nelegališkai.

***
Šiuos žodžius rašant, jau 

laukiama 315-osios šautuvo 
aukos Clevelande. Gruodžio 
22 dieną žuvo, buvo sargo 
nušauti septyni žmonės, dau
gumoje jaunuoliai. Šie vaikė
zai nuo 17 iki 19 metų am
žiaus vedė apiplėšimus Law- 
son’s Food Store. Bet jie 
nevogė maisto, o tik pinigus.

Praeito gruodžio mėnesį 
vieną sekmadienį “maldinin
kai” aplankė per pamaldas 
baptistų bažnyčią (2953 E. 
79th St.) ir padarė kolektas. 
Rev. Bowling prarado $200 ir 
laikrodėlį. “Maldininkai” ėmė 
ne tik pinigus, bet ir papuo
šalus, laikrodėlius, žiedus ir 
1.1. J. P.

Announcement
The Book Mark, a store 

handling the best of Marxist 
literature, today announced 
the showing of three major 
short films on Social Securi
ty, Youth, jobs and the life of 
Golden Agers in the Soviet 
Union.

Come and see for yourself 
on film, how the Soviet Union 
handles retirement, jobs for 
youth, general health care, 
recreation etc. “Golden 
Agers in the Soviet Union 
retire with 80 percent of 
their wagers, receive health 
care free, are involved in 
community interests and 
being useful instead of being 
shunted aside as a burden on 
Society.

The films will be at the 
Painter’s Union Retired 
Club, 2176 Lee Rd. at 2:30 P. 
M. on Sunday, January 26th, 
1975.

Coffee and refreshments 
will be served.

All are welcome.
Donation $1.50 for adults 

and 75 cents for students.

Huntington Sta.N.Y.
NUOŠIRDI PADĖKA

Šiuomi noriu išreikšti gi
liausią padėką giminėms, 
draugams ir bičiuliams, ku
rie, mano mylimai gyvenimo 
draugei Joanai mirus, sutei
kėte man ir mano šeimai 
liūdesio valandoje jautrią 
užuojautą. Išgyvenusi su ma
nimi vedusi per 64 metus, 
jinai buvo man kelrodis ligo
je. gyvenimo bėdose, ir sėk
mė skaidresniuose momen
tuose. Noriu reikšti jos atmi
nimui pagarbą, jos vardu 
paaukodamas “Laisvei” $64.

Nuliūdę esame:
Jos vyras

PRANAS KLASTAUSKAS- 
KLASTON, duktė ALDONA 

ir jos vyras 
M. WILLIAMSON, ANŪKĖ 

DIANA WILLIAMSON.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Dabar jau aišku, kad šie
met New Yorke fir apylinkėje 
turėsime rekordinę žiemą. 
Toks šiltas oras, kartais pa
siekęs net iki 60 laipsnių, 
veikiausia nėra buvęs. Arba, 
jau įpusėjome į sausio mėne
sį, o sniego dar nėra iškritusi 
nė viena kruopa. Tai tikrai, 
tikrai nepaprasta, 

o

Majoras Beame ir kontro
lierius Goldin paskelbė bend
rą pareiškimą, kuriame jie 
griežtai pasmerkia “finansų 
specialistą” David M. G. 
Breen, kuris pasiūlė paskelb
ti mūsų miestą subankruta
vusiu. Tokiu būdu automatiš
kai būtų panaikintos visos 
skolos ir miestas vėl atsistotų 
ant kojų. Juk taip dažnai 
daro daug biznierių išgelbėji
mui savo biznio.

Beame ir Goldin atmeta 
tokį pasiūlymą. Jie sako, kad 
mūsų New Yorkas nėra su
bankrutavęs.

o

Krizė jau paliečia ir bažny
čias. Antai, senos Central 
Presbyterian Church parapi- 
jonai nutarė savo bažnyčią 
parduoti su visa aplink ją 
nuosavybe. Sako, negali išsi
versti. Už ją gauna 
$2,600,000. Pinigus pasida
linsią, o kelio į dangų ieškosią 
kitur, 

o

Choro pamokas
*

Šiuomi pranešame, kad šį 
šeštadienį, sausio 18 dieną, 3 
vai. popiet įvyks Aido Choro 
pamokos, į kurias prašome 
visus aidiečius atsilankyti ir 
paraginti savo draugus stoti į 
mūsų Choro gretas.

Mūsų žmonės mėgsta dai
ną. Daugelis išmoksta melo
dijas besiklausant Aido Cho
rą dainuojant. Tad, kodėl 
nebūti aidiečių grupėje!

Aido Choro išlaikymas rūpi 
mums visiems. Dėkime visas 
pastangas, kad jis dar ilgai 
klestėtų. Laukiame visų atsi
lankant.

Valdyba

An enjoyable hour

Sandi Burnett and 
Tennessee Ernie Ford

Sausio 25 dieną yra šaukia
ma konferencija kovai prieš 
policijos brutališkumą. Ją 
šaukia National Alliance 
Against Racist and Political 
Repression organizacija. Ti
kimasi skaitlingos atstovybės 
nuo įvairių organizacijų ir 
grupių.

IR TŪKSTANČIAI TOKIŲ 
PAT NELAIMINGŲ

The New York Times
Elizabeth A. Brown

PER VISĄ SAVAITĘ 55.400 
DARBININKŲ PALEISTA 
IŠ DARBO

Detroitas. - Fordo korpora
cija paskelbė, kad ji per visą 
šią savaitę uždaro 17 savo 
fabrikų ir paleidžia iš darbo 
55,400 darbininkų. <Ji nesi
klausė nei valdžios, nei dar
bininkų, kaip jie žiūri į tokį 
paleidimą.

Ji yra medicininės labora
torijos technikė. Miesto Svei
katos Departamentas ją pa
samdė 1972, bet pabaigoje 
praeitų metų paleido, kaip ir 
daugelį kitų panašių departa
mento darbininkų. Dabar ji 
ieško darbo, bet negali suras
ti. Ji 30 metų, persiskyrusi 
su vyru, augina du mažus 
vaikus. Kur jai dabar dėtis ? 
Ką daryti? Iš ko gyventi?

Mrs. Brown tokioje padė
tyje ne viena. Tūkstančiai 
bedarbių ieško darbo, bet jo 
nesuranda, nes nėra, nes 
samdytojams jie nebereika
lingi. .

Cairo. Čia lankydamasis 
Irano karalius Riza Pahlevi 
pareiškė, kad jis pilniausiai 
remia arabiškų kraštų politi
ką ir nusistatymą reikalauti 
pilno Izraelio išsikraustymo 
iš okupuotų arabiškų žemių.

It was an enjoyable hour to 
watch Tennessee Ernie 
Ford’s “Nashville-Moscow 
Express”. The leading star in 
that show said: “I’m ready to 
do the whole thing all over 
again”. That means they en
joyed being and performing 
in the Soviet Union. Sandi 
Burnett continued to say: 
“None of us had ever been to 
the Soviet Union before, and 
it was an experience of a 
lifetime”.

The Nashville troup toured 
five Soviet cities. They were 
given the red carpet treat
ment. They stayed at the 
best hotels, ate the best 
foods.

The purpose of the tour 
was to introduce our country 
music to the Soviet people. 
Most of the people there had 
not heard this type of music. 
The response was enthusias
tic and in Leningrad and 
Moscow fantastic. When she 
was interviewed here Sandi 
Burnett said: “We were well 
taken care of and protected, 
and we could go anywhere 
we wished. We were always 
surrounded by fans. They 
would greet us backstage, 
come to our hotel, offer to 
take us out and invite us to 
their homes”. Among other 
things she recounted an ex
perience she thought was 
most touching. “In Moscow, 
there was a group of boys 
who would greet us each 
night after our performance. 
And every night, they’d 
shower us with gifts, a small 
bottle of perfume, some 
flowers, or perhaps a small 
doll.

“And all they wanted in 
return was a kiss. . .”

I hope more of this type of 
show find their way to the 
television like the Nashville 
Moscow Express, instead of 
murder stories which are 
dominating our television 
screen. Use




