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KRISLAI
LLD Ekskursijos į Lietuvą 
LLD Jubiliejiniai Metai 
Tarptautiniai Moters Metai 
Minėkime Tarptautinę

\ Moters Dieną 
Krizė Kapitalistinėse Šalyse

IEVA MIZARIENĖ
Šiame “Laisvės” numeryje 

skaitysite pranešimą apie tris 
ruošiamas Lietuvių Literatū
ros Draugijos ekskursijas į 
Lietuvą. Kiekviena grupė iš
bus 10 dienų Lietuvoje.

Kaip jau buvo rašyta, eks
kursijos tai ne delegacijos. 
Todėl kiekvienas narys turi 
teisę važiuoti, kol vietos dar 
neužpildytos. Kiekviena gru
pė susidės iš 32 žmonių. Tad 
mes patariame kiekvienam, 
kuris mano vykti, tuojau už
siregistruoti agentūroje, pa- 
siunčiant $100 depozito.

Štai jau įžengėme į LLD 
60-mečio jubiliejinius metus. 
Tikiu, kad ne už ilgo gausime 
"Almanachą”. Jis bus duoda
mas kiekvienam gerame sto
vyje nariui nemokamai. Tai 
skaitysis už šiuos metus kny
ga nariams.

Bet neužtenka tik taip mi
nėti mūsų Draugijos garbin
gą amžių. Kiekviena kuopa 
turėtų surengti bent vieną 
pobūvį šiais metais. Kiekvie
nas narys turėtų pagalvoti, 
kaip pasitarnauti per šiuos 
metus Draugijai. 0 aš ma
nau, kad geriausia būtų pa
kalbinti savo pažįstamus stoti 
į mūsų Draugiją.

Būtų gerai nuo pobūvių 
pelną paskirti Centrui, nes 
mūsų iždas gana išsisėmęs.

1975 metai labai reikšmingi 
viso pasaulio moterims. Tai 
Tarptautiniai Moters Metai. 
Lietuvoje padaryta graži pra
džia su šių metų pirma diena. 
LTSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas pagerbė dvi 
žymias veikėjas. Viena jų yra 
istorijos mokslų kandidatė, 
LTSR Valstybinės konserva
torijos profesorė, marksizmo 
leninizmo katedros vedėja 
Paulina Girdzijauskienė. Ji 
apdovanota Garbės raštu. 
Taipgi suteiktas Nusipelniu
sios mokytojos garbės vardas 
Aldonai Dvarionienei, LTSR 
Valstybinės konservatorijos 
profesorei.

□
Mes, Amerikos lietuvės 

moterys, ypatingai pažangių
jų draugijų narės, turėtume 
didelį dėmesį kreipti į minėji
mą šiais metais Kovo Aštun- 
tosios-Tarptautinės Moters 
Dienos. Suruoškime pobū
vius, peržvelkime savo nu
veiktus darbus, prisiminkime 
neatliktas pareigas ir pasiža
dėkime toliau veikti, kiek tik 
mūsų jėgos leidžia, kad būtų 
panaikinta visame pasaulyje 
diskriminacija prieš moteris, 
kad moteris turėtų lygias 
teises su vyru visame kame. 
Kovokime už pilną laisvę mo
terims.

Šiomis dienomis baisu pa
siimti į rankas bent kokį 
laikrašti. Visame kapitalisti- 
niamę pasaulyje didžiausios 
nelaimės: badas, nedarbas, 
infliacija. Krinta vertė mūsų 
dolerio, Anglijos svaro ster
lingo, Prancūzijos franko, 
Italijos lyros. . . Darbininkai 
milijonais išmetami iš dirbtu
vių, iš namų.

Turi pasaulio darbo žmonės 
vienytis, ieškoti išeities iš 
tokių krizių. O išeitis tik 
viena - turime keisti šią ne
lemtą santvarką. Darbo žmo
nės turi perimti valdžią į savo 
rankas.

Organizuoti darbininkai 
atmeta Fordo programą, 

prieš ją kovos

Prez. Fordo Kongresui pateik 
toji programa sutinkama 

aštria kritika
Washingtonas. - Amerikos 

Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) vadovybė nedels
dama pasmerkė prezidento 
Fordo Kongresui pateiktą jo 
programą kovai su infliacija 
ir resesija. Kalbėdamas jos 
vardu, prezidentas George 
Meany pasakė, kad preziden
to Fordo programa “nei nu
galėtų resesiją, nei sugražin
tų milijonus bedarbių į dar
bą”. Jis sako: “Ši jo progra
ma tiktai'padidintų infliaciją, 
o nepagyvintų ekonomikos ir 
nepadarytų galo resesijai, ir 
tuo būdu nepriimtina”. Mea
ny giria prez. Fordo siekimą 
padaryti Jungtines Valstijas 
nepriklausomas aliejaus ir

George Meany

TRYS SENATORIAI UŽ 
GINKLAVIMOSI 
APRIBOJIMĄ

Washingtonas. - Senato
rius Edward Kennedy, demo
kratas iš Mass., Charles M. 
C. Mathias, republikonas iš 
Maryland, ir Walter F. Mon- 
dale, demokratas iš Minneso- 
tos, ragina Kongresą užgirti 
Vladivostoko sutartį ir para
ginti vyriausybę siekti naujų 
su Tarybų Sąjunga susitari
mų dėl sumažinimo ginklavi
mosi, Valstybės sekretorius 
Kissingeris labai patenkintas 
Šių žymių senatorių pasisaky
mu.

MOKSLINIS CENTRAS 
HANOJUJE

Vietnamo Demokratinės 
Respublikos sostinėje Hano
juje, talkininkaujant TSRS 
.Mokslų akademijai, statomas 
kompleksinis mokslinių tyri
mų institutas. Čia dirbs fizi
kai, geologai, geografai ir 
biologai.

Europos komunistai smerkia 
*

Jungtinių Vaisi, imperializmą
Paryžius. - Europinės ko

munistų partijos išleido 
bendrą pareiškimą prieš 
Amerikos grūmojimą pavar
toti militaririę jėga prieš alie
jų gaminančias Vidurio Rytų 
šalis. Jos smerkia Amerikos 
imperializmą.

Pareiškime, tarp kitko, sa
koma:

“Jungtinių Valstijų prezi
dentas pareiškė savo pasiruo
šimą pradėti karą Vidurio 
Rytuose - karą, kuris duotų 
labai pavojingas pasekmes 
šios srities žmonėms, kiek
vienam mūsų kraštui ir viso 
pasaulio taikai. Jis grūmoja 
Vietnamui ir nori, kad Ame
rikos imperializmas vadovau
tų pasauliui.

Valdantieji imperialistiniai 
ir kapitalistiniai rateliai savo 
interesus stato aukščiau už 
mūsų žmonių interesus. Šito
kioje situacijoje mes pareiš

energijos reikalais, bet kad jo 
pasiūlymai tiktai padidintų 
infliaciją ir “pakeltų kainas 
ant visko, kas tik siejasi su 
aliejumi - nuo gazolino iki 
apšildymui kuro, nuo maisto 
iki vaistų".

George Meany pabrėžia, 
»kad prezidento Fordo grūmo
jimas aptaksuoti aliejaus ir 
dujų kompanijų nesvietiškus 
pelnus, visiškai nepaliestų 
praeitais metais jų prisiplėš
tų pelnų. Uždėjimą dviejų 
dolerių taksų ant aliejaus 
statinės turėtų sumokėti ne 
kompanijos iš savo pelnų, bet 
aliejaus ir jo produktų varto
tojai.

Su šiais Meany apibūdini
mais prezidento programos, 
pateiktos Kongresui, tenka 
pilnai sutikti, nes jie pagrin
diniai teisingi.

Savo pareiškimo pabaigoje 
Meany žada sumobilizuoti vi
sas organizuotų darbininkų 
jėgas darymui spaudimo į 
Kongreso narius, kad jie šią 
Fordo programą atmestų ir 
priimtų tokią, kuri iš tikrųjų 
mums padėtų nugalėti inflia
ciją ir resesiją.

Galima tik palinkėti AFL- 
CIO vadovybei šioje kovoje 
sėkmės.

Anatoly F. Dobrynin
Washingtonas. - Tarybinė 

Ambasada patvirtino prane
šimą, kad Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Dobryninas 
šaukiamas Maskvon pasitari
mams. Manoma, kad pasita
rimai lies Tarybų Sąjungos 
užsieninės politikos reikalus, 
ypač santykius su Jungtinė
mis Valstijomis.

kiame, kad būtinai reikia su
laikyti planuojamą Jungtinių 
Valstijų militarinę avantiūrą 
Vidurio Rytuose, ir sakome:

“Vakarų Europa neturi bū
ti viena iš Amerikos imperi
jos sričių.

“Mūsų žmonės turi nepalie
čiamą teisę patys pasirinkti 
politinę, ekonominę ir sociali
nę santvarką, nukreipti savo 
kelią linkui socializmo ir de
mokratijos.

Mes raginame darbininkus 
ir visus žmones ginti savo 
nepriklausomybę, laisvę, 
saugumą ir taikos reikalą. 
Mes raginame susivienyti 
šioje kovoje visas demokrati
nes jėgas, kurios nori taikin
gos, demokratinės ir nepri
klausomos Europos, kurios 
remia tarptautinį bendradar
biavimą, gerbiant visų žmo
nių nepriklausomybę ir lygias 
teises”.

Th« New York Tlmot/Gcoroe Tames

Sausio 15 dieną prezidentas Fordas pateikia Kongresui savo 
programą kovai su infliacija ir resesija. Už jo [iš kairės į 
dešinę] sėdi jo paskirtas viceprezidentas Nelson Rockefelle- 
ris, republikonas, ir Atstovų Buto pirmininkas Carl Albert, 
demokratas.

C.I.A. viršininkai prisipažino, 
kad amerikiečiai šnipinėjami

Washingtonas. - Dabartinis 
Centrinės Žvalgybos Agentū
ros (C. I. A.) direktorius Wil
liam C. Colby apklausinėjime 
pripažino, kad agentūra se
kiojo ir šnipinėjo žmones 
Jungtinėse Valstijoje, kas 
priešinga jos čarteriui. Pagal 
jos nustatus, ji gali žvalgytis 
tiktai užsieniuose ir infor
muoti šalies vyriausybę.

Colby taipgi pcipažino^kad 
Žvalgybos AgentūraJjm su
darius ir laiko “nužiūrimų 
amerikiečių” sąrašą. Tame 
“subversyvių” sąraše esą 
10,000 vardų ir pavardžių.

Mr. Colby taipgi pripažino, 
kad Žvalgyba stengiasi savo 
agentus infiltruoti į visokias 
“amerikiečių disidentines 
grupes”. Jis sako, kad 1967 
metais tuolaikinis Agentūros 
pirmininkas Richard Helms 
įsteigė Agentūroje specialų 
vienetą vedimui plačiausio 
šnipinėjimo prieš Amerikos 
piliečius.

Daugeliui amerikiečių tai 
bus didelė naujiena, Jie žino
jo, kad C. I. A. kasmet 
išleidžia šimtus milijonų dole
rių šnipinėjimui užsieniuose 
ir ruošimui demokratinių val
džių nuvertimo. Jie jau žino
jo, pavyzdžiui, kad Čilėje šio^ 
šalies žvalgyba suruošė fašis
tinį perversmą ir įvedė negir
ta terorą prieš demokratines 
jėgas. Bet nuo jų buvo slepia
ma, kad toji Žvalgybos Agen
tūra tokias pat šunybes išda
rinėja ir Jungtinėse Valstijo
se prieš savo piliečius.

Pekinas. - Kinijos Komu
nistų Partijos Centro Komi
tetas nutarė pagaminti naują 
kraštui konstituciją.

Airijos Komunistai atmeta terorą

William E. Colby
Centrinės Žvalgybos Agen

tūros (Central Intelligence 
Agency - CIA) direktorius 
“spaviedojasi” ir teisina 
agentūrą už vedimą plataus 
šnipinėjimo prieš Amerikos 
žmones/

ŠIRDIS IŠ NAILONO 
IR ALIUMINIO

Kaip rašė laikraštis “Folk- 
štime”, Austrijos mokslinin
kai išbandė savo sukurtąją 
dirbtinę širdį. Vienos univer
siteto klinikoje veršeliui buvo 
įdėtas širdies pakaitalas, pa
gamintas iŠ nailono ir aliumi
nio. Širdies funkcijas jis vyk
dė 72 dienas.

(5

Po to aparatas buvo išimtas 
iš bandomojo gyvūno, ir vėl 
pradėjo veikti tikroji širdis, 
kuri ilsėjosi beveik 2,5 mėn.
Dabar veršelis gyvena su 
savo širdimi, jo savijauta 
normali. Eksperimentą nu
matoma pakartoti, pailginus 

’jo laiką.

Kaip žinoma, taip vadina
ma “Airijos Republikonų Ar
mija” šiais laikais Anglijoje, 
"ypač Londone, veda bombų 
terorą prieš anglus, kam jie 
iš savo rankų nepaleidžia 
Šiaurinės Airijos. Kaip į tokį 
bombų terorą žiūri Airijos 
Komunistų Partija?

Komunistų Partijos sekre
torius Michael Riordan griež
tai atmeta ir pasmerkia tokį 
terorą. Vardu visų Airijos 
komunistų jis sako, kad toks 
teroras tiktai suskaldo liau
dies jėgas ir nepadeda laimėti 
kovą už privertimą Anglijos 
pasitraukti iš Šiaurinės Airi
jos.

Washingtonas. - Po ilgo ir 
kantraus laukimo pagaliau 
turime vyriausybės planą ar
ba programą prieš infliaciją ir 
ekonominę krizę. Prez. For
das ją sausio 15 d. pateikė 
Kongresui apsvarstyti ir 
priimti. Programos širdis - 
energijos krizė. Ją įveiksime, 
ją pašalinsime ir su tuo ma
giškai, išgaruos visos mūsų 
nūdienės ekonominės bė
dos. . .

Ir prezidentas Fordas tei
gia, kad jeigu tiktai Kongre
sas jo šią programą užgirtų ir 
priimtų, tasai mūsų tikslas 
būtų pasiektas visu šimtu 
procentų.

Konkretūs prezidento pa
teiktoje programoje pasiūly
mai yra tokie:

Uždėsime ant aliejaus sta
tinės du dolerius taksų. Tak
sų mokėtojams iš 1974 metais 
sumokėtų taksų sugrąžinsi
me apie 16 bilijonų dolerių. Iš 
jų keturi bilijonai eis kampa
nijoms ir korporacijoms, o 
dvylika bilijonų - šiaip pilie
čiams. Korporacijos sugrą
žintus mokesčius, visus tuos 
4 bilijonus, įvesdins į pramo
nę ir pastimuliuos gamybą. 
Tas sumažins nedarbą, tai 
yra, užkirs kelią resesijai. 0 
šiaip taksų mokėtojai, gavę

Washingtonas. - Praeitas 
antradienis buvo tikrai nepa
prasta, politiniu požiūriu, 
diena. Popiet prezidentas 
Fordas laikė spaudos konfe
renciją. Vėl sužilęs dėstė, 
aiškino ir piršo savo Kongre
sui pateiktą programą kovai 
su infliacija ir energijos kri
ze. Nieko nauja nebepridėjo.

Korespondentų klausimai 
ir prezidento atsakymai buvo 
perduoti per radijo ir televi
zijos tinklus.

O vakare, taip pat per 
radiją ir televiziją, Kongreso 
Atstovų Rūmų pirmininkas 
demokratas Albertas įkskel- 
bė demokratų frakcijos tuo 
pačiu reikalu siūlomą progra
mą, taip pat mūsų išvedimui 
iš nūdienių negalavimų ir 
sunkumų. Bet demokratų 
programa nedaug kuo tesi
skiria nuo pčezidento pro
gramos. Joje taip pat siūloma 
numušti federalinius mokes
čius pakėlimui piliečių perka
mosios galios. Pamatinis 
skirtumas yra tame, kad de
mokratai priešingi aptaksavi- 
mai aliejaus ir jo produktų, 
nes tas tiktai padidintų inflia
ciją ir niekais paverstų taksų 
sumažinimą. Demokratai taip 
pat siūlo pravesti plačią vie
šųjų darbų programą, ką 
nors panašaus į prezidento 
Roosevelto federalinių pro
jektų programą.

New Yorkas. - Amerikos 
Komunistų sekretorius Gus 
Hali atmeta ir griežtai smer
kia prez. Fordo programą. 
Komunistų Partija siūlo, kad 
nebūtų jokių federalinių tak
sų reikalaudama iš šeimų, 
kurių metinės pajamos yra 
žemiau $15,000. Ji siūlo suna- 
cionalizuoti energijos pramo
nę ir pravesti tokią viešųjų 
darbų progrartią, kuri aprū
pintų darbais visus bedar
bius. r

Beirutas. - Beveik be per
stojo eina pasieninių jėgų 
apsišaudymai tarp Izraelio ir

atgal 12 bilijonų dolerių, aiš
ku, praleis pirkimui ne tik 
labai reikalingų, bet ir net 
jau ne taip labai reikalingų 
daiktų. Tuo būdu smarkiai 
padidės naminis pramonės 
produktams marketas. Ir jei
gu nedarbas visiškai neiš
nyks, bet bent jau labai, labai 
daug sumažės.

Tiesa, federaliniame biu
džete deficitas pasieks gal 
kokius 35 bilijonus dolerių ir 
valstybės prasiskolinimas 
bankams pasieks pasibaisėtą 
500 bilijonų dolerių sumą, bet 
tai mažai ką tereiškia, prezi
dento supratimu.

Vienas komentatorius, su
sipažinęs su prezidento pro
grama, juokomis, bet labai 
teisingai pasakė: Jis tau į 
vieną kišenę įdeda, o iš kitos 
išima. Tik visada bėda, kad 
mažiau įdeda, o daugiau‘iši
ma. Jo planas sugrąžinti var
tojamą 12 bilijonų dolerių yra 
įdėjimas į jų kišenę, bet 
padidinimas taksų ant ener
gijos (ant aliejaus ir jo pro
duktų - nuo gazolino iki vaza- 
lino) reiškia dar daugiau išė
mimą iš to nelaimingo varto
tojo kišenės. Jo ekonominė 
padėtis nei kiek nepasitaisys! 
Infliacija nesumažės, kainų 
kilimas neišgaruos. . .

Lebanono. Nuostoliai neskel
biami,

Pekinas. - Praeitą savaitę 
reportuodamas Liaudies 
Kongresui, Kinijos premje
ras Chou En-lai sakė, kad 
naujas pasaulinis karas esąs 
neišvengiamas. Kaip ir ko
kioje formoje bei tarp kurių 
pasaulinių jėgų jis įvyks, 
premjeras nepaaiškino.

Washingtonas. - Praneša
ma, kad Izraelis noėi arba 
reikalauja iš Jungtinių Val
stijų šiems metams militari 
nės ir ekonominės paramos 
už du bilijonus ir du šimtus 
milijonų dolerių paramos. Tai 
apie tris kartus daugiau, ne
gu iki šiol gaudavo. Matyt, 
Izraelio vadai ruošiasi karui 
su arabais.

Washingtonas. - Demokra
tų kokosas nutarė siūlyti 
Kongresui sudaryti “bepar- 
tyvišką komisiją” ištyrimui 
C. I. A. veiklos. Kadangi 
demokratai turi šiame Kong
rese didelę daugumą, tai nėra 
abejonės, kad Kongresas jų 
kokuso pasiūlymą priims.

Londonas. - Anglijos dar- 
biečių valdžia atsisakė pro
jekto statyti tunelį po Eng
lish Channel susiekimui su 
Prancūzija. Tunelis turėjo 
būti pastatytas abiejų kraštų 
bendromis pastangomis ir lė
šomis. Valdžia kaltina ekono
minę krizę ir Anglijos nebe- 
pajėgimą projektą finansuoti.

b /V

Washingtonas. - Lotynų 
Amerikos kraštai protestuoja 
prieš Kongreso priimtą ir 
prezidento Fordo pasirašytą 
naują prekybos įstatymą. Jos 
sako, kad įstatymas diskrimi
nacinis prieš jas. Protestuoja 
šios valstybės: Argentina, 
Venezuela, Ecuadoras, Šile, 
Columbia, Urugvajus, Guate
mala, Paragvajus, Panama, 
EI Salvadoras, Costa Rica, 
Dominikonų Respublika, Pe
ru ir Bolivija.
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Persistengė ir meškiškai patarnavo
Dabar jau visiems sveiko proto šios šalies žmonėms 

aišku, kad praeitame Kongrese reakcininkų klikos su 
senatoriumi Jacksonu priešakyje pasidarbavimas prieš 
plėtimą prekybos su Tarybų Sąjunga skaudžiai atsiliepia 
goriausiems Amerikos liaudies interesams. Jų pravestas 
užsieninės prekybos įstatymas, kuriame neleistinai ir 
nepateisinamai kišama nosis į Tarybų Sąjungos grynai 
vidinius reikalus, privertė tarybinę vyriausybę atsisakyti 
1973 metais abiejų vyriausybių pasiekto susitarimo. Supla
nuotas ir numatytas prekybos plėtimas būtų davęs šimtams 
tūkstančių Amerikos bedarbių darbus. To niekas negali 
užginčyti. Vadinasi, jau tik tuo vienu požiūriu minėtoji 
reakcininkų klika meškiškai .patarnavo šios šalies žmonėms.

Žinomajgerai, kad prez. Fordas ir sekretorius Kissingeris 
kritikuoja tuos elementus, ketina rankų nenuleisti ir šiame 
Kongrese iš naujo prekybos su Tarybų Sąjunga klausimą 
kelti. Bet aišku, kad pilnai išlyginti jau padarytą žalą, ir su 
geriausiomis pastangomis vargiai pasiseks.

Prekybiniams santykiams tarp abiejų kraštų taip labai 
pablogėjus, plačiai spekuliuojama, kaip tai visa atsilieps į 
bendruosius tarpe jų santykius, į taip vadinamą detentės 
politiką. Visur klausiama: Ar tas nepakenks kultūriniam bei 
moksliniam bendradarbiavimui, pav., ruošiamiems bend
riems žygiams erdvėse? Kad Kongrese reakcininkų laimėji
mas ir šiems santykiams, ir pačiai detentei nieko gero 
neduos, tai aiškų kaip dieną. Bet reikia pasitikėti Washing- 
tono ir Maskvos tvirtinimu, kad nėra ir negali būti nė kalbos 
apie atsisakymą detentės (taikaus sugyvenimo ir bendra
darbiavimo) politikos.

Prezidento programa per šerengą
Iš Washingtono pranešama, kad prezidentas Fordas ne tik 

jau sušilęs mobilizuoja Kongrese visas jėgas savo sausio 15 
dieną pateiktos programos užgyrimui, bet trumpiausioje 
ateityje leisis su prakalbomis laimėti jai plačiųjų masių 
pritarimą. Jis žino, kad kongresmenai negali nesiskaityti su 
rinkikų norais ir troškimais. Jis pats per apie porą desėtkų 
metų ėjo kongresmano pareigas. Jis žino, kaip rimtais 
klausimais piliečių paspaudimas paveikia jų atstovų nusista
tymą.

0 šiandien už kovą su infliacija, resesija, krize, nedarbu, 
svarbesnio klausimo neturime. Jis paliečia visus ir kiekvie
ną. Jis turi rūpėti visiems ir kiekvienam amerikiečiui. Todėl 
natūralu, kad prezidento pateiktoji programa plačiausiai 
diskutuojama. Girdis pritariančių ir pasitikėjimą reiškiančiu 
balsų, bet labai daug ir kritiškų, nusivylimą keliančių, 
programą smerkiančių ir atmetančių balsų.

Mums atrodo, kad šį kartą labai teisingai apie prezidento 
programą pasakė Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių 
Organizacijų Kongreso prezidentas George Meany, kad ji, ši 
programa, “tiktai padidintų infliaciją ir nepagyvintų ekono
mikos“, kad ji “nei nugalėtų resesiją, nei milijonus 
darbininkų sugražintų į darbą”. Taip pat sveikintinas 
keturiolikos milijonų organizuotų darbininkų vadovybės 
pažadėjimas kovoti Kongrese, kad ši programa būtų, o jos 
vieton priimta tokia, kuri iš tikrųjų musvesty iš infliacijos 
iš resesijos, iš nedarbo, į šviesesnį rytojų.

Dar apie militarizmo "šventąją karve”
Būtinai reikia pastebėti, kad tiek savo programoje, tiek 

pranešimuose prezidentas Fordas nesiūlo nors vienu doleriu 
sumažinti lėšas militarizmui ir jį, tą dolerį, atiduoti 
piliečiams nusipirkti būtinai reikalingų daiktų. Militarizmas 
yra pavirtęs nesvietiškai nutukusia “šventąja karve”. 
Prezidentas nemato reikalo šį gyvulį sukūdinti (suliesint!) 
nors vienu mažu svaru ir tuo sutaupyti tiesiog nesuskaito
mus bilijonus dolerių. Kaip tik priešingai. Kaip žinia, 
prezidentas Fordas reikalauja šį sutvėrimą dar pariebinti 
visais vienuolika bilijonų dolerių! Pariebinti taip, kad jam 
bus tik per vienus trumpus šiuos metelius sušerta šimtas 
bilijonų dolerių! • v

Savo pranešime prezidentas mus “žavėjo”, bent jau 
stengėsi sužavėti sena imperialistine melodija, kad mūsų 
kraštas, kad šios mūsų Jungtinės Valstijos turi būti visame 
pasaulyje pirmaujantį militarinė jėga, kad “istorija mus 
destinavo vadovauti visam pasauliui”.

Kadaise, jau gana seniai-, Anglijos imperialistai didžiuoda
vosi panašiu “istorijos destinavimu vadovauti visam pasau
liui”. Šiandien iš anglų nieko panašaus nebesigirdi. Ir tai 
labai puiku.

Besigirdamas ir besididžiuodamas “vadovavimu pasau
liui” prezidentas pamiršo, kad net ir mūsų galingoji 
Amerika mebegali vadovauti visam pasauliui, kaė jau 
turime to pasaulio daugiau kaip trečdalį po socializmo 
vėliava, kad kol kas mūsų prezidentui dar šiaip taip sekasi 
vadovauti tiktai kapitalistiniam pasauliui su šimtais militari- 
nių bazių visuose jo kampuose. Bet jau ir kapitalistinėje 
pasaulio dalyje vis garsiau ir dažniau skamba ta vadovybe 
nepasitenkinimo balsų, net protesto balsų, net “maldavimų” 
su tomis bazėmis išsikraustyti. -

Matyt, mūsų prezidentas nėra gerai susipažinęs su 
imperialistinių užmačių istorija.

Lietuvos sostinėje siautėja gripas
Susirgimų gripu Vilniuje 

gausėja. Per dieną I tarybi
nės ligoninės poliklinikoje 
apie tūkstantį ligonių kreipia
si į terapėutus, dar tiek kvie
čiasi gydytojus į namus. Vie
nam gydytojui tenka apžiūrė
ti namuose apie 30 ligonių. 
Tai daugiau negu dvigubai 
palyginti su darbo krūviu 

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

neepideminiu metu.
Medicininės įstaigos šįmet 

pasitiko gripo antplūdį pasi
ruošusios. Poliklinikose ma
tome pertvarkytą darbą. Čia 
viskas supaprastinta iki 
smulkmenų. Registruojantis 
pas gydytoją, pakanka pasa
kyti pavardę ir adresą.

“Tiesa”

LAISVE

LABAI TIKSLUS 
PALYGINIMAS

“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka savo kolumnoje 
“Kasdien” rašo:

“Daug kas pasakys, kad 
socialistinėse šalyse kai ko 
trūksta. Trūksta, bet ne- 
brangėja. 0 čia visko pilna ir 
viskas brangėja. Ten trūksta 
todėl, kad pareikalavimas 
rinkoje didėja, o čia brangėja 
dėl to, kad didžiojo biznio 
pelnai didėja.

Ir durnas gali suprasti: jei
gu rinkoje pareikalavimas di
dėja, tai žmonių gyvenimas 
gerėja, o jeigu visko ir yra, 
bet brangėja, žmonių gyveni
mas prastėja. Nes algos ne
pasiveja brangėjimo, kai dar
bininkas už algas turi kovoti, 
o biznis be trukdymų gali 
branginti”.

“SIEKIS GERAS, BET 
MAŽA VILTIES“

Kanadiečių “Liaudies 
Balse” Z. Janauskas pastebi:

“Mūsų premjeras Trudeau 
rengiasi vykti Europon. Ten 
jis lankysis visoje eilėje val
stybių, tarsis ekonominiais 
reikalais.

Sakoma, kad jis stengsis 
susitarti su Europos Bendros 
rinkos šalimis dėl padidinimo 
su jomis Kanados prekybos ir 
tuo būdu sumažinimo Kana
dos priklausomumo Jungti
nėm Valstijom.

Siekis geras, bet maža vil
ties. Tos Bendros rinkos ša
lys pačios pergyvena ir inflia
ciją, ir bedarbę”.

“ŠVENTIEJI METAI“
TURI DUOTI BILIJONUS

“Eltos” pranešime iš Ro
mos sakoma:

“1975 metus Vatikanas pa
skelbė “šventaisiais metais”. 
Italijos spaudos nuomone, 
tuo katalikų bažnyčia ne tik 
mėgina sustiprinti savo silp
nėjančią įtaką ir autoritetą 
tikinčiųjų tarpe, bet ir orga
nizuoti stambią komercinę 
operaciją.

Jau dabar visoje Romoje 
gyvai prekiaujama “šventais 
suvenyrais”, pagamintais Va
tikano dirbtuvėse. Pavyz
džiui, suvenyrinė skarelė su 
užrašu: “šventieji metai” par
davinėjama po tris tūkstan
čius lirų. Nemažas pajamas 
turi duoti taip pat Vatikano 
išleisti atminimo ženklai ir 
monetos. Manoma, kad Itali
jos katalikų bažnyčios finan
sinių operacijų bendra apim
tis “šventaisiais metais” su
darys ne mažiau kaip 3 tūks
tančius milijardų lirų. Neatsi
tiktinai savaitraštis “Panora
ma” siūlo bažnyčiai juos ver
čiau pavadinti “milijardų me
tais”.

Miesto valdžia susirūpinu
si, kad renginiai, susiję su 
“šventųjų metų” minėjimu, 
sukelia Italijos sostinei nema
ža sunkumų. Negalutiniais 
apskaičiavimais, vien tik mal
dininkų turi atvykti maždaug 
7 milijonai”.

IR KO JIE 
NEBESUGALVOS SAVO 
RAKETUI PALAIKYTI

Kasmet didėjantis važiuo
jančių arba norinčių važiuoti 
Amerikos lietuvių aplankyti 
savo arba tėvų gimtąjį kraštą 
Tarybų Lietuvą Amerikos 
lietuvių skaičius mūsų nelai
minguosius “vaduotojus” jau 
įvedė į didžiausią desperaci
ją. Jie jau tam procesui už
kirsti kelią nebesirenka nė 
priemonių. Antai, koks ten 
sutvėrimas V. Domeika Cle
veland© smetonininkų organe 
“Dirva” (sausio 10 d.) sapalio- 
ja apie “sovietų špionažą” ir 
savo nesąmonių ir išmislų 
pabaigoje šaukia:

“Tokio masto špionažas pa
reikalauja milžiniškų išlaidų 
svetima valiuta. Tuos pinigus 
bolševikams sumoka laisvėje 
gyvenantieji siųsdami savo 
artimiesiems siuntinius, 
automobilius bei kitus daik
tus, o taip pat važiuodami į 
kraštą pamatyti artimuo- 
SIUS .

Vadinasi, neturėkite nieko 
bendro su savo tautiečiais

Lietuvoje, nesiųskite savo gi
minėms jokių dovanėlių, ne
važiuokite jų aplankyti ir pa
matyti nūdienę Lietuvą! Bet 
mums atrodo, kad ir šis Do
meikos “argumentas” (biau- 
rus melas) tiek laimės, kiek 
iki šiol kepami gąsdinimai. 
Absoliutiškai nieko!

JUK REIKĖTŲ LIETUVOS 
VADOVYBĖ TIK 
KARŠTAI PASVEIKINTI

ŠtAi jums dar vienas Chica- 
gos menševikų laikraščio 
Martyno Gudelio “garbini
mas” mūsų mielajai Lietuvai:

“Paskutinę praeitų metų 
dieną okupantas ir jo parinkti 
tarnai sukvietė į Vilnių labiau 
pasižymėjusius “tarybinės” 
Lietuvos menininkus, pasakė 
jiems gražių kalbų ir daugelį 
apdovanojo. Vieni gavo stam
bias pinigines sumas, kitiems 

'tos sumos nebuvo tokios di
delės, o trečiuosius apramino 
pagyrimo lakštais, pasirašy
tais valdžios priešakin “iškel
tų” žmonių.

Į kompozitorių rūmus buvo 
suvežti ne tiktai geriausieji 
lietuviai kompozitoriai, bet 
ten vietos buvo skirtos rašy
tojams, dainininkams, šokė
jams, muzikams, dailinin
kams, piešėjams ir kitiems 
dailaus meno atstovams. Ten 
buvo sukviesti ne vien lietu
viai, bet ir Lietuvoje dirban
tieji rusai dainininkai, šokėjai 
ir lietuviško meno prižiūrėto
jai. Salėje buvo įvairiose me
no srityse pradedančio reikš
tis jaunimo, bet ten buvo dar 
didokas būrys vyresnio am
žiaus menininkų”.

Bet juk tas tik parodo, kaip 
nūdienėje Lietuvoje visokių 
rūšių menininkai yra aukštai 
laikomi ir gerbiami. Juk tik 
už tai Lietuvoje visokios rū
šies menas yra taip šauniai 
suklestėjęs. Juk už tai reikė
tų Lietuvos vadovybę tiktai 
karštai pasveikinti. Nejaugi 
Martynas nei to nebesupran
ta, kad besikabinėdamas prie 
Lietuvos šiųo^atveju jis užsi
kabino ant savo nosies? Šis 
jo argumentas ne prieš, bet 
už Lietuvos vadovybę.

TAS JŲ LIAUPSINIMAS 
JAU IR JAM ĮKARTO

Ozone Parko kaiminystėje 
gyvena ir darbuojasi amžinai 
užkietėjęs Tarybų Lietuvos 
priešas dr. Vaclovas Paproc- 
kas, kuris didžiuojasi remiąs 
“kiekvieną veiksnį”. Jis sako 
jau pritrūkęs kantrybės dėl 
“veiksnių“ tokio beribio 
liaupsinimo ir garbinimo iš 
Lietuvos pabėgusių Butkų, 
Jurgučių bei Sevrukų. Jais, 
esą negalima pasitikėti. Tuo 
tarpu esą visiškai pamiršti ir 
apleisti tikrai pagerbimo nu
sipelnę žmonės.

Savo laiške “Dirvai”, kurį 
perspausdino “Vienybė” (gr. 
27 d.), nusivylęs, ir, matyt, 
pavargęs gydytojas sako:

“Garbingų ir pagarbos ver
tų žmonių mes turime savo 
tarpe tiek ir tiek, kiekvienoje 
kolonijoje. Deja, mūsų veiks
niai ir minėjimų rengėjai ne
labai jų nori matyti. Pasenęs, 
paralyžuotas, be pinigo ir 
kartais apkurtęs lietuvis ne
tinka jų atrakcijai. Jis šian
dieną yra “išjungtas iš apy
vartos”. Jis yra mūsų dėme
sio vertas daugiau negu tie, 
kuriuos mes mažiau pažįsta
me, keliame į aukštybes, iš
pūstai garbiname ir sodiname 
prie išimtiniems svečiams 
skirto stalo”.

SUSIŽAVĖJO
RUSIŠKOMIS IŠMATOMIS

Jonas Kiznis, kuris už jo
kius pinigus nesutiktų su ru
su pagulėti nors trumpą 'va
landžiukę vienoje lovoje, uži
ma daugiau negu pusę “Vie
nybės” puslapio garsinimui ir 
populiarinimui rusiškų išma
tų (Maksimovų ir Zacharovų) 
leidžiamam žurnalui “Konti- 
nent”, Jonui, matyt, labai 
arti prie širdies jų spiaudy- 
mas ant šocialistinės San
tvarkos, kuria gyvena geras 
žmonijos ketvirtadalis ir ku
ris šiandien neturi nei inflia
cijos, nei nedarbo, nei ekono-

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. Redaktoriau, 

kreipiuosi į Jus su gana 
neįprastu prašymu.

Savo laiku turėjau nelaimę 
susipažinti su šiuo metu atsi
dūrusiu Jūsų krašte Vaclovu 
Sevruku. Girdėjau per prie
šiškas mums užsienio radijo 
stotis, kad kai kurie, mato
mai, nelabai išrankūs Jūsų 
“veikėjai” bando šį psichiškai 
nesveiką žmogų panaudoti 
nešvariam politiniam žaidi
mui. Išties vertas gero saty
riko plunksnos derinys: šizo- 
frenikas ir “veiksniai“, 
“marksistas” ir nacionalistai. 
Bet reikalas ne tame. Tegu 
sau juokina svietą kaip kas 
išmano.

Aš norėjau Jūsų pagalbos 
sekančiu reikalu. Minėtas 
Sevrukas pradėjo man raši
nėti laiškus, nors aš nė karto 
neatsakiau į juos, o prieš 
keletą dienų net atsiuntė 
siuntinį. Manau, kad psichi
niam ligoniui aiškinti, kad aš 
su juo nenoriu turėti nieko 
bendro, yra beprasmiška. 
Bet aš, manau, nepažeisiu 
tiesos tvirtindamas, kad tam 
tikrai nesąžiningi asmenys šį 
vargšą ligonį nori panaudoti 
antitarybinei kompanijai, išs- 
antitarybinei kompanijai, iš- 
statydami jį viešumon ne 
kaip žmogų su pažeista psi
chika, o kaip tariamą kovoto
ją už kažkokius idealus. Ne
noriu, kad šiame neskaniu 
kvapu pakvipusiame reikale 
mano vardas būtų minimas 
greta Sevruko. Apie tai ir 
noriu paprašyti, kad Jūs per 
savo galimybes praneštumė
te jo šeimininkams.

Iš anksto būsiu Jums labai 
dėkingas

Su pagarba
Vincas Skernevičius 

“Orgtechstatybos” 
vyr. ekonomistas

Laiškas iš tolimos šalies Ar
gentinos laikraščio “Vaga” 
kolektyvo baltimoriečiui P. 
Paserskiui

Mielas drg. Petrai!
Sveikinu Jus, mielas drau

ge, savo ir laikraščio “Vagos” 
vardu su Naujaisiais 1975 
metais, linkėdamas tau ir 
visiems geros valios lietu
viams daug laimės, stiprios 
sveikatos ir energijos atei
nančiais metais.

Siųstą Jūsų dovaną laik
raščio “Vaga” paramai gavo
me, už ką tariame brolišką 
ačiū. Tuo pat kartu atsipra
šom už per ilgai užtrauktą 
atsakymą ir atitinkamą pa
kvitavimą. Pas mus, kaip ir 
visur, darbo jėgos silpnėja, 
senstame, betgi turime, kar
tu su jaunaisiais, nepasiduo
ti, kitaip darbas nebūtų atlik
tas.

Linkėjimai nuo St. Žaltaus- 
ko ir viso mūsų aktyvo.

Su adkšta pagarba,
Tadas Adamonis 

20/12/74
Buenos Aires

Kai parvyksi
Nežydės tau pavasarį ievos, 
Neskambės vyturėlio daina, 
Ir artojai nežadins iš miego, 
Kai tysos pirmutinė vaga.

Negirdėsi lakštingalos balso, 
Kai suoks gluosny Šventosios 

krante, 
O Šventoji čiurlens sau iš lėto 
Ir žiogeliai smuikuos jos 

šlaite.

Kai parvyksi į savo Tėvynę 
Sužydės tau alyvų žiedai 
Ir ievos pašlaitėj Šventosios, 
Ir lakštutės čiulbės vakarais.

K. Zakavičienė

minės krizės. Pavyzdžiui, jis 
cituoja, matyt, iš “Konti- 
nent” kokio ten Ionesco tokį 
spiaudalą ant socialistinės 
santvarkos:

“Mes žinome, kad santvar
kos (visuomenės), vadinamos 
“socialistinėm”, yra bloges
nės už santvarkas, vadina
mas “liberalinėm“: vardan 
teisingumo ir laisvės valdžią 
užgrobė tironija, korupcija, 
sauvalė, neteisybė (melas), 
cenzūra, nusikaltimas”.

Penktadienis, Sausio (January) 24, 1975

Prezidentas Fordas mano, kad į mūsų sunkiai sergančią 
ekonomiką įčirškimas “vaistų” formoje sugrąžinimo dolerio 
kito mokesčių [taksų] piliečiams ją prikels iš lovos ir vėl 
pastatys ant kojų.

Ilgametis LLD Sekretorius
A. Aukštaitis

Lietuvių literatūros drau
gijoje (LLD) didžiausias or
ganizacinio ir kito darbo krū
vis tenka jos centro komiteto 
sekretoriui. Ši visuomeninė 
veikla reikalauja daug ener
gijos, laiko, sveikatos. Be
veik dvidešimt trejus metus 
(1931-1953) LLD sekreto
riaus pareigas ėjo Dominin
kas Šolomskas.

Su LLD D. Šolomskas susi
jęs nuo pat jos įsikūrimo. Iš 
pradžių dirbo vienoje iš jos 
apskričių Filadelfijoje bei ki
tose Pensilvanijos valstijos 
kuopose. Nuo 1927 m. buvo 
ne kartą renkamas į draugi
jos centro komitetą, o 1930 
m. persikėlęs į Brukliną, tapo 
LLD sekretoriumi.

Įvairi 1931-1953 m. LLD 
kultūrinė ir politinė veikla 
glaudžiai susijusi su aktyviu 
D. Šolomsko dalyvavimu jo
je. 1936-1939 m. jis buvo 
Amerikos lietuvių komiteto 
Ispanijos respublikai remti 
pirmininkas, vienas iš Ameri
kos demokratinių lietuvių su
važiavimų (1945, 1947 m.) 
organizatorių ir Amerikos 
demokratinių lietuvių centro 
narys.

Kaip ir dažno JAV lietuvių 
veikėjo, taip ir D. Šolomsko 
darbas nesiribojo tik LLD. 
1930-1966 m. su trumpomis 
pertraukomis jis dirbo “Lais
vės” laikraščio redakcijoje ir 
kurį laiką spaustuvėje.

Salia visuomeninės veiklos 
D. Šolomskas aktyviai ir pro
duktyviai reiškėsi kaip publi
cistas. Jo kūrybinė veikla 
prasidėjo 1915 m. Pavarde, 
kriptonimu (D. M. Š.), slapy
vardžiais (V. S. Budnikas, 
ypač Valstiečio Sūnus) pasi
rašyti jo kūriniai populiarūs 
ir mėgiami JAV pažangiųjų 
lietuvių. Kai kurie jo darbai 
išleisti atskiromis knygomis 
(“Naujo karo gaisras”, 1932, 
“Pasakojimai iš istorijos”, 
1955 ir kt.).

Vienas iš pastoviausių D. 
Šolomsko publicistikos inte
resų - tarptautinės politikos 
istorijos ir jos einamojo mo
mento klausimai. “Laisvės” ir 
kituose laikraščiuose bei žur
naluose yra paskelbęs daug 
tarptautinių apžvalgų. Ir pa
starojo meto jo straipsniai 
daugiausia skirti toms te
moms.

D. Šolomsko beletrizuotos 
apybraižos (“Baltieji vana
gai”,”, “Baltasis aras sveti
mais sparnais” ir kt.) taip pat 
pasakoja apie svarbius tarp
tautinio ir kitų šalių gyveni
mo reiškinius. Pirmoji iš mi
nėtų apybraižų vaizduoja pi
lietinį karą Sibire, antroji - 
Lenkijos gyvenimą vadina
muoju tarpukario laikotarpiu 
(1918-1939 m.).

D. Šolomskas reiškiasi ir 
grožinės literatūros srityje, ! 

Jo plunksnai priklauso apsa
kymų iš Lietuvos kaimo bui
ties ir įvykių (“Atlaidai“, 
“Švento Roko streikas” ir 
kt.) bei iš JAV • darbininkų 
gyvenimo (“Tamsybės 
aukos”, 1938; “Mirties šešė
lyje”, 1939) ir kt. Kai kurie 
dramos veikalai (“Atbunda”, 
1931) skirti vaikams ir vaiz
duoja jų socialinį brendimą 
buržuazinės santvarkos sąly
gomis.

LLD veteranas nemaža nu
veikęs ir grožinės bei istori
nės literatūros vertimų bare. 
Jo verstų kūrinių tarpe dau
giausia tarybinių rusų rašy
tojų (F. Gladkovo, A. Serafi- 
movičiaus, I Erenburgo. ir 
kt.) veikalai.

Publicistinius ir kitus kūry
binius sugebėjimus D. Šo
lomskas išugdė atkaklia kas
diene savišvieta. Gimęs 1896 
m. rugpiūčio 15 d. Būdos 
km., netoli Užuguosčio (dab. 
Prienų raj.), Lietuvoje tebu
vo baigęs pradinę mokyklą. 
1913 m. emigravo į Jungtines 
Amerikos Valstijas, savaran
kiškai mokėsi ir studijavo. 
Organizaciniai ir kūrybiniai 
gabumai išryškėjo 1915'm., 
įsijungus į JAV lietuvių pa
žangųjį judėjimą, kurio gre
tose jis tebėra ir šiandien.
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MIRĖ ŽYMUS 
GYDYTOJAS IR 
VISUOMENININKAS

Iš Lietuvos pranešama:
Šių metų sausio 10 dieną 

staiga mirė respublikinės 
Valkininkų vaikų tuberkulio
zės sanatorijos “Pušelė” vy
riausiasis gydytojas, TSKP 
narys Kazimieras Jončys.

K. Jončys gimė 1919 me
tais Kupiškio rajone, Geimi- 
nų kaime. Dar vaiku būda
mas, patyrė samdinio dalią, 
tarnaudamas pas buožės, vė
liau mokėsi Kupiškio viduri
nėje mokykloje, dirbo moky
toju Rokiškio rajone. 1952 
metais baigęs Vilniaus Val
stybinio V. Kapsuko univer
siteto medicinos fakultetą, 
dirbo Vievio rajono sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėju, 
Jiezno rajono Aukštadvario 
tuberkuliozės ligoninės vy
riausiuoju gydytoju, o nuo 
1964 metų - respublikinės 
Valkininkų tuberkuliozės sa
natorijos “Pušelė“ vyriau
siuoju gydytoju.

Gydytojas K. Jončys buvo 
apdovanotas “Garbės ženklo” 
ordinu, jubiliejiniu medaliu 
“Už šaunų darbą. Pažymint 
V. Lenino gimimo 100-ąsias 
metines , Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštu.

Šviesus gydytojo K. Jončio 
atminimas visada išliks jį pa- ; 
žinojusių širdyse.

Grupė draugų
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Pagarba auksinėms rankoms
F. KAUZONAS

Turėjo darbo fotografai. Kairėje - daugumai tautiečių 
pažįstamas neseniai su turistine grupe viešėjęs Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Liudas Ruikas drauge su tuo, kuris 
daugiausia “komandijo” kalvius • tai į vieną, tai į kitą pusę 
pasisuk, tai dar nusišypsok. . . Nuotr. S. Šimkaus

Visi į Druskininkus!
Gyveno trys broliai. Du iš 

jų buvo kalviai, o trečia
sis. . . Ne ne! Visai ne tai, ką, 
skaitytojau, pamanei. Trečia
sis irgi buvo kalvis. Tik jis 
buvo nepaprastas. 0 visos 
Lietuvos Kalvių kalvis. Šį 
titulą Mažeikių rajono Kirovo 
kolūkio kalvis Pranas Mažie- 
kis gavo prieš keletą metų 
Druskininkuose surengtoje 
kalvių dienoje. Todėl ir da
bar, atvykęs į antrą kartą 
Druskininkuose suruoštą kal
vių dieną drauge su Kalvių 
kalvio pameistrio titulą turin
čiu Jonu Jakubausku, jis jau 
nesijaudino dėl to, kad gali 
būti pralenktas. Mat, šie titu
lai jiems paskirti visam lai
kui. Šion šventėn jie tik 
kitus, tarpusavy belenkty- 
niaujančius, prižiūrės ir, ži
noma, žmonėms savo paro
dys.
čia atvyko ir abu jo broliai - 
kalviai Antanas ir Juozas. 
Namie liko tik sūnus. Beje, ir 
tas kalvio amatą pasirinko.

Kaip garbės svečias šven
tėn atvyko ir rokiškėnas Pet
ras Šešelgis. A. Gudaitis-Gu- 
zevičius išgarsino jo žemietį 
Ignotą, taip pat kalvį, kalusį 
ne tik noragus ar pasagas; jis 
iš savo kalvės pažėrė revoliu
cinės kovos kibirkštis po pla
čias apylinkes ir toliau už jų. 
Atvykęs į Druskininkus Še
šelgis pareiškė, kad garbės 
svečiu būti malonu, bet visgi 
prie priekalo palenktyniaus 
su geriausiais dzūkų ir že
maičių kalviais. (

Apie pusiaudienį - tik su
kaukšėjo, tik sutauškėjo 
Druskininkų gatvės po ristū
nų žirgų kanopomis. Taip 
gerai kaustytų arklių ne tik 
Druskininkai, bet ir visa Lie
tuva, ko gero, nematė. Kano
pos tik pliaukšt-pliaukšt, lyg 
botagu per orą. Net ir be 
šauklių, kurie sėdi vežėčiose 
ir iš paskutiniųjų kviečia - 
ragina į šventę, aišku, kad 
šventė - kalvių, kad jie ark
lius pakaustė ne kaip nors, o 
visam laikui • kol dils nudils 
kietas pasagų plienas.

Sužemaitintas kermošius 
Dzūkijoj

Kur tau! Tokios šventės 
nepraeina be didelių kermo
šių. Gėrybių privežė iš visos 
Dzūkijos. Alytaus, Lazdijų, 
Varėnos rajonų ir Druskinin
kų miesto prekybininkai su
garmėjo jomarkan su tortais, 
saldainiais, sausainiais, deš
romis, skilandžiais. 0 jau 
pyragų - rodos, visą svietą 
išmaitintum. Kiekvienas 
Druskininkų vaikas jau nuo 
ryto vaikšto ant kaklo užsinė- Į

Muzikantai, užsimaukšlinę baltus skribelius, plėšo kas 
armonika, kas smuiką čirpina. . . Nuotr. S. Šimkaus

ręs riestainių “karolius”.
Liaudies menininkai į kal

vių šventę atvežė savo ranko
mis pagamintų gražiausių 
audinių, siūlų, megztukų - 
akys raibsta nuo margumo.

Na ir, žinoma, kur čia tau 
bus kermošius be geros muzi
kos. Muzikantai atlėkė net 
nuo Alytaus. Visa Medelyno 
kaimo kapela suvažiavo. Tai 
jau ne pirmos šios kapelos 
gastrolės. Prieš keletą mėne
sių Maskvoje kad užgriežė, 
kad trinktelėjo, tai visais 
miestas pasileido lietuviškas^ 
polkas šokti. . . Na, gal ir ne 
visa Maskva, bet pusė - tai 
jau tikrai šoko. Na, gal ir 
nešoko, bet plojo tai jau 
tikrai visi. . .

Muzikantai, užsimaukšlinę 
baltus skriblius, plėšo kas 
armoniką, kas smuiką čirpi
na, kas būgną daužo. Bet 
viskas krūvoj taip darniai ir 
gražiai skamba, kad nejučiom 
pradedi į ritmą kojom trypt. 
0 dar kai užplėšia dainą, 
dažniausiai pačių sugalvotą, 
tai net prasižioji žmogus iš 
pasitenkinimo. Va, čia tai 
bent kermošius!

Ant merginos-akordeonis- 
tės instrumento dumplių gra
žiausių gėlių puokštė pūpso - 
ar nebus kokio senuko kalvio 
darbas? Pasirodė, kad ne tik 
auksines rankas, bet ir auksi
nę širdį turi. . .

O tie mūsų žemaičiai. . .
Ir viskas čia taip gražiai 

būtų ėję, jei ne tas Žemaičių 
Jonis su savo Petronėle iš 
Kretingos. Pasirodė jiedu- 
kermošiuj - ir dzūkiškos dva
sios kaip nebūta. Buvo taip 
gražu, taip dzūkiška, o liko 
tik gražu. . .

Sužinojo, mat, kažkur Jo
nis su Petronėle, kad Druss- 
kininkuose būsiąs didelis 
žmonių susibėgimas, ir atbil
dėjo, braškėdami pintinėse 
mediniais šaukštais. Vis par
duoti pasiryžę. . . Abu labai 
daug kalba ir abu labai sun
kiai sukalbami - nesileidžia į 
jokias derybas.

— Tas rublis kašto, tas du 
rubliai - žemaičiuoja Jonis, 
rodydamas prekes - savo 
drožtus šaukštus, ant pečių 
dar vieną kokio metro ilgio 
užsimetęs. Šaukštai gražūs, 
visokiais raštais nagingų ran
kų išmarginti.

— Čia kopūstams maišyt, 
barščius virt - viskam tink, - 
giriasi Jonis, - tas plinciams 
maišyt, o tas konfitūram ru
denį virt didelia gera.

Iš tiesų, geri daiktai - tik 
kad brangoki. Bet Jonis pasa
kė kainą, ir atgal - nė žings
nio. Nebent kokia gražuolė 

dzūkaitė paprašytų - ir tai jei 
Petronėlė nemato, nes, kaip 
Jonis sako, “buoba yr buo- 
ba”, ir ne viską supront”.

O ta, pasidabinusi languota 
skarele, languota skraiste, 
languotu sijonu, žodžiu, visa 
languota, - narsto kitame 
kermošiaus gale, plepa že
maitiškai, kad būdamas rim
tu dzūku, ne viską ir suprasi, 
vis molinius švilpukus parda
vinėja. Ir vis po rublį, po 
rublį. . .

— Tai, kad, - sakau man
dagiai, - už rublį tie jūsų 
gaideliai, svinėliai ir kiti mo
linukai galėtų gal kiek ir 
garsiau švilpt. . .

Ir velnias mane už to liežu
vio patraukė. Kad užvirs že
maitiškas kraujas, kad puls 
mane Petronėlė, kam aš jos 
prekę peikiu. Žiū tik; kad 
visas kermošius tik į mudu ir 
težiūri. Jai - nę į galvą, o aš 
nelabai patogiai pasijutau.

— Utenk tuo garsum, už- 
tenk, - argumentavo man 
Petronėlė, - itep ausų neteks, 
ka pradies graint vaks puo 
truobą.

Na, jeigu jau taip, tai grie
biau visus penkis dar neiš- 
parduotus molinukus ir kad 
tą dzūkišką-žemaitišką kon
fliktą greičiau užbaigt, pa
kviečiau Petronėlę pasivai
šinti karštu šašlyku.

Sutiko. Ir dar Jonį pasiė
mė. Kol šveitėm šašlykus, 
gėrėm “Širvėnos” alų, išsi- 
šnekėjbm su žemaitukais.

Jonis, pasirodo, didelis Že
maitijos meistras drožti iš 
medžio ir pasakoti būtus ir 
nebūtus dalykus. Ir taip su 
įsijautimu pasakoja, kad ir 
pats kartais užsimiršta - buvo 
taip ar nebuvo.

O Petronėlė irgi, brolyti, 
ne iš prastų. Ta šnekutė irgi, 
pasirodo, auksarankė. Anks
čiau vykusioje audėjų šventė
je ji buvo paskelbta viena 
geriausių Lietuvoj audėja. 
Čia tai bent!

Iš žemaičių sužinojau, kad 
jie atvyko visai ne turgavoti, 
o tiesiog pagerbti savo kole
gų kalvių ir pagyvinti jomar- 
ko. Pasirodo, kad į audėjų 
šventę buvo atvykę ir Kalvių 
kalvis, ir meistrų meistras, ir 
Puodžių puodžius. Pas puo
džius, žiūrėk, subėgaAudėjų 
audėja, Kalvių kalvis ir kiti. 
Įvairių šakų liaudies meistrai 
labai bendrauja. Priklausy
dami tai pačiai Liaudies Meno 
draugijai, kuri jų veiklai va
dovauja, juos moko, rengia jų 
darbų parodas. Jie lyg ir 
vienos šeimos nariai. Ir todėl 
kalvių šventė, tai ir audėjų, 
ir puodžių šventė. . .

Išsikalbėjom su žemaičiais 
kaip reikiant. Tik trumpokai
— tai jiems reikia Kalvių 
kalvį pasveikint, tai žmones 
palinksmint. O Jonis prisimi
nė, kad dar keli šaukštai liko 
neparduoti.

— Didelia gera žmones tie 
czūka, -J pasakė , Petronėlė 
atsisviki£idama.

— Didelia gera ir žemaičia,
— pasakiau, bandydamas že
maičiuoti, ir pagalvojau: - o 
visgi gerai, kad jie sužemaiti
no dzūkišką kermošių.

Didelia gera. . .
(Bus daugiau)

TEPALAS AUTOMOBILIŲ 
VARIKLIAMS

Bulgarijoje, Pleveno naftos 
perdirbimo gamykloje, pra
dėtas gaminti naujas tepalas 
“Diona super” įvairių markių 
automobilių (taip pat “Mosk- 
vičių”, “Žigulių”, “Volgų”) 
varikliams. Patepus šiuo te
palu, lengviau paleisti variklį 
— 25°C temperatūroje, ne 
taip greitai dyla besitrinan- 
čios detalės, mažiau suvarto
jama kuro.

DAR VIENAS MUZIEJUS
Čekoslovakijoje, garsiame 

meninio stiklo ir bižuterijos 
gamybos centre Jablonece, 
neseniai pradėjo veikti savo
tiškas muziejus. Čia ekspo
nuojamos tik. . . sagos: 
pusantro milijono įvairių 
epochų sagų iš viso pasaulio. 
Sagos keisčiausių formų, iš 
stiklo, sidabro, porceliano, 
keramikos, dramblio kaulo. 
Kai kurios - tikri juvelyriniai 
dirbiniai.

LAISVĖ

Šiandien Amerikos lietuvių spaudoje daug rašoma apie 1974 
metais Vilniaus universitete įvykusius užsienio jauniems 
lietuviams lietuvių kalbos pasitobulinimo kursus. Štai 
vaizdelis iš paskaitos universitete. Nuotrauka paimta iš 
Vakarų Vokietijoje leidžiamo žurnalo “Nemuno Kraštas” 
|nr. 5, 1974].

Vis nauji rūmai Vilniuje, vis įvairūs, 
spalvingas kultūros gyvenimas

Beveik nėra savaitės, kad 
Vilniuje nebūtų švenčiamos 
kokios nors naujų rūmų įkur
tuvės. Per metus kelis kartus 
iškilmingai atidaromi svar
bios paskirties rūmai. Lap
kričio mėn. pradžioje Vilniuje 
iškilmingai buvo atidaryti 
naujieji Akademinio operos ir 
baleto teatro rūmai, o štai 
pirmomis 1975 metų dieno
mis atidaryti Santuokų rū
mai, kur vyksta iškilmingos > 
sutuoktuvės, atliekami gimi
mo, mirimo registracijos ak
tai.

Apie 4,000 porų sumaino 
žiedus Vilniuje

Vilniuje neseniai paskelbta 
įdomi statistika: pasirodo, 
kad per 1974 metų 11 mėne
sių Vilniuje buvo užregis
truotos, taigi susituokė 3,683 
poros. Kitaip tariant, per 
metus susituokiančiųjų skai
čius siekia beveik 4,000. Per 
tuos 11 mėnesių Vilniuje bu
vo užregistruoti 6,185 nauja
gimiai. Tai didelis skirtumas, 
palyginus su prieškariniais 
metais.

Ligi šiol gyventojai tuokė
si, gimimus, mirties atvejus 
registravo senose, siaurose 
patalpose judrioje Komjauni
mo (seniau Pylimo) gatvėje. 
O dabar - kas kita. Rūmai 
pastatyti Tauro kalne, šalia 
Kalinausko (buv. maž. Puhu- 
lankos) gatvės, toje vietoje, 
kur anksčiau buvo evangeli
kų kapinės. Vieta labai graži. 
Čia pat matai viso Vilniaus 
miesto panoramą. Naujų san
tuokos rūmų projekto auto- 
rius-architektas Gediminas 
Baravykas. O patys Santuo
kų, tiksliau - Civilinės metri
kacijos rūmąi iš tikrųjų įspū
dingi. Jie šviesūs ir apvalių 
formų, į juos veda platūs 
laiptai - susituokiantieji: pa
kliūna į antrą aukštą', į puoš
nų vestibiulį, kur matai vitra
žą, o balkone - ir vargonus. 
Daug erdvės, įvairių kamba
rių, net fotografavimo patal
pos. Sumanytos net ir specia
lios apeigos. Taigi, Vilnius 
sulaukė naujo, įdomaus pa- 
sulaukė naujo, įdomaus pa
stato - ir atvykstantieji į 
Vilnių lips į Tauro kalną, 
žingsniuos K. Kalinausko 
gatve ir skubės pamatyti 
naują miesto įdomybę. Gyve
nu netoli nuo tų rūmų. Ir, 
pasakysiu, stebėjau to pasta
to statybą, o dabar mielai 
pasižiūriu, kaip dažnai čia 
atvyksta linksmos susituo
kiančiųjų poros.
Labai daug kultūros renginių

Savo laiku jau rašiau “Lais
vėje”, kad Vilniuje tiek daug 
koncertų, teatro vaidinimų, 
kad tiesiog sunku visa tai 
aprėpti. Tas pats ir dabar, 
kai jau praslinko dveji me
tai. .(kaip tas laikas bėga).

Žinau iš savo pergyvenimų, 
kad New Yorke daug pramo
gų, kad per vieną savaitę 
įvyksta daug koncertų, at
vyksta užsienio žinomos me
no pajėgos. Sugalvojau pa
žvelgti į vienos gruodžio sa
vaitės, Vilniuje surengtų 
koncertų vaizdą. Kas gi pasi
rodė?

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Gruodžio 21 d. filharmoni
joje įvyko fortepijono vaka
ras “Monografijos”. Tą pačią 
dieną Paveikslų galerijoje 
(buv. katedroje) grojo iš Ira
no atvykęs kamerinis orkes
tras. Gruodžio 22 d. filharmo
nijoje buvo net du koncertai: 
Čiurlionio meno mokyklos 
tarptautinių jaunų atlikėjų 
konkursų ląureatų koncertas 
ir Maskvos kompozitorių So- 
loduchos ir Jaukšenkos vaka
ras, o paveikslų galerijoje 
vargonavo B. Vasiliauskas, 
dalyvavo violenšelistai Vasi
liauskai. Gruodžio 24 d. 
skambino Japonijos pianistas 
Ch. Kobajasi. Gruodžio 26-28 
d. Sporto rūmuose pasirodė 
Jugoslavijos menininkai - 
dainavo Vilniaus jaunosios 
publikos labai mėgiamas D. 
MarjanoviČius. Gruodžio 28 
d. įvyko vaikų choro “Ąžuo
liukas” 15 metų veiklos jubi
liejinis koncertas.

Tai tik koncertai, o kur dar 
operos teatras, įrys dramos 
teatrai? Ir tai buvo viena ne 
iš pačių “turtingųjų” rengi
niais savaičių. Kas išdrįstų 
sakyti, kad Vilniuje nuobo
dus, siauras kultūros gyveni
mas?

Ar pamatys “Ąžiuoliuką” 
Amerika, kitos šalys?

Gruodžio 28 d. vėl buvau 
“Ąžuoliuko” tame jubilieji
niame koncerte filharmonijos 
salėje ir vėl žavėjausi tais 
berniukų choro atlikėjų bal
sais. Juk jie dainuoja jau 15 
metų. Kaip “Laisvės” skaity
tojai jau žino, tam pavyzdi
niam chorui ilgus metus va
dovauja H. Perelšteinas, nu
sipelnęs meno veikėjas. Cho
ras kreipia dėmesį puikiu 
atlikimu, skambesio gražu
mu, atlikimo lengvumu. Juk 
tas berniukų choras įvairias 
dainas, net oratorijas atlieka 
ne tik lietuvių kalba, bet ir 
rusų, italų, vokiečių, anglų, 
net lotynų kalbomis. Jie yra 
atlikę stambius muzikos kuri-' 
nius, kaip Pergolese kantatą 
“Stabat mater”, B. Britten 
“Mišias”, Haydno oratoriją 
“Metų laikai”, E. Balsio “Ne-, 
lieskite mėlyno gaublio” ir kt. 
Choras sėkmingai pasirodė 
ne tik didžiuosiuose šalies 
miestuose, bet ir Čekoslova
kijoje, Lenkijoje, dem. Vo
kietijoje.

Savo laiku labai žavėjausi 
Vienos berniukų choru, kuris 
beveik kas metai lankosi JAV 
miestuose. Dabar, kai išklau
siau ne vieną “Ąžuoliuko” 
koncertą, galiu pasakyti, kad 
mūsų bėriukai su savo balsais 
sužavėtų ir vakarų šalių gy
ventojus, jie galėtų turėti 
gražų pasisekimą New Yor
ke, Chicagoje, Los Angeles ir 
kitur. Tiesa, nebėra jau Sol 
Huroko, žymaus impresarjo, 
bet, esu tikras, kiti ar jo 
įpėdiniai supras, koks tai 
koncertinis perlas, tas lietu
viškų berniukų choras “Ąžuo
liukas”.

Vis daugiau naujienų 
kino teatruose

Žinau padėtį pas jus - kar
tais New Yorko kino teatre 
randi tik kelias dešimtis žiū

rovų. Kitaip yra Lietuvoje. 
Čia kino teatrai, kaip sakoma 
— lūžta nuo gausios publikos. 
Tik Vilniuje kasdien į tuos 
teatrus susirenka nemažiau 
kaip 29,000 vilniečių.

Vis dar matau gerus tary
binius filmus. Jie savo techni
niu lygiu nei kiek nesiskiria 
nuo pačių geriausių US gami
nių. Turinio atžvilgiu - žymiai 
vertingesni. Labai daug ma
tome ir kitų šalų filmų. Visi 
turi pasisekimą.

Pvz. “McKennos auksas”, 
Jungtimų Valstijų filmas, tik 
Vilniuje buvo rodomas apie 8 
savaites, o metų pradžioje 
Lietuvoje pasirodė “Naujieji 
centurijonai”, su Scott’u. O 
neseniai mačiau Maskvoje 
pastatyą “Romansą apie įsi
mylėjusius” - tai plataus for
mato, beveik eksperimenti
nis filmas ir nuostabiai stip
rus savo techniška puse. O 
kur dar italų, prancūzų, indų, 
gruzinų ir šimtai kitų filmų. 
Neabejoju, kad kultūros gy
venimas bus ir šiais metais 
tiek pat, kaip ir pernai - 
gyvas, spalvingas, įdomus, 
turtingas,

Pavasario 
antitezė

EDUARDAS MIEŽELAITIS

Jūs sakote:
— Dūksta pavasario vėjas.
Ir sakote:
— Kausto ramybė medžius.

O man vieną kartą priešingai 
dėjos.

Ir priešingai teko skaityti 
žodžius.

Vėjas kaip medis — 
Vietoj stovėjo.
O medis bėgo 
Į tolį be vėjo.

Tuo tarpu, kai medis vietoj 
stovėjo, 

Negalima buvo sukaustyti 
vėjo.

Paukštis, ieškojęs lizdui 
šakos,

Nebesurado medžių miškuos.

Medžiai buvo visi išbėgioję. 
O vėjas spaudė — 
Parietęs koją.

Paukštis susuko dievo ausy 
Lizdą — čiepsėjo šeimelė 

gausi.

Kai medžiai grįžo — 
vėjo.

Labiausiai paukštis ir 
nukentėjo.

O man kas? Aš nosies juk 
tiesumu

Žiūriu į pasaulį — stebėtis 
imu:

Kaip jį suprast?
Būkim konkretūs.
Kartais įvyksta ne taip, kaip 

norėtųs.

Kol vėjas laiko sukaustęs 
medžius —

Priešingai tenka skaityti 
žodžius. . .
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ALDONA PAS 
IŠGELBĖTOJUS 
NUO MIRTIES

Vilniaus klinikinės ligoni
nės širdies chirurginio centro 
gydytojai šiltai sutiko vieš
nią Aldoną Cečiurko iš Trakų 
rajono. Jie pakvietė Aldoną, 
praėjus lygiai dešimčiai metų 
po to, kai jai, 14-metei mer- , 
gaitei, buvo atlikta pirmoji - 
Lietuvoje širdies operacija, 
taikant dirbtinės kraujotakos 
aparatūrą.

Pacientė turėjo įgimtą šir
dies ydą - širdies sienelių, 
defektą, - ir išgelbėti mergai
tę galėjo tik chirurgija. Aldo
nos motina, patikėjusi gydy
tojų meistriškumu ir visagale 
medicina, sutiko. Operaciją 
sėkmingai atliko jauni Lietu
vos kardiochirurgai, dalyvau- 

i jant konsultantui - TSRS 
MM A nariui korespondentui 
J. Mešalkinui.

1 Aplankiusi savo išgelbėto- 
i jus po dešimt metų, A. Ce
čiurko papasakojo, kad ji lai- 

' minga, jaučiasi visiškai svei
ka, dirba universalinėje par-

1 duotuvėje. Turi šeimą, augi
na dukrą.

Pirmosios operacijos metu 
V’ilhiaus širdies chirurginio 
centro vadovui profesoriui A. 
Marcinkevičiui asistavęs jau
nas gydytojas V. Sirvydis 
neseniai apgynė disertacija 
medicinos mokslų daktaro 
laipsniui gauti. Disertacijos 
tema -širdies vožtuvų prote
zavimas. Daktarines diserta
cijas baigia dar penki kardio
chirurgai. Vilniuje atlikta per 
tūkstantį širdies operacijų, 
taikant dirbtinę kraujo apy
taką. Čia operuojamos mio
kardo infarkto pasekmės - 
aneurizmas, širdies, raumens 
randai, sėkmingai pašalinami 
kiti sutrikimai. Į Vilniaus 
centrą atvažiuoja pacientai iš 
įvairiausių miestų.

V. Gavelienė
(“Komjaunimo Tiesa”,

Y

KADA ATSIRADO 
BETONAS

Betonas, kaip statybinė 
medžiaga, žinomas labai se
niai. Jau 550 m. pr. m. e. 
etruskas Tarkvinijus Priskųs 
iš betono pastatė garsųjį po
žeminį kanalizacijos kanalą 
“kloaka maksima”. Kituose 
šaltiniuose nurodoma, kad 
betonas pasirodęs vėliau: II 
ar III a. pr. m. e. - graikai, o 
po jų ir romėnai pradėję 
gaminti betoną iš klinčių, 
pucdlano (vulkaninės kilmės 
uolienos, kasamos prie Nea
polio), smėlio įr vandens.

Tačiau naujausi archeologi
niai Vadiniai parodė, kad be
tonas atsirado prieš. . . 7600 
metų. Serbijoje, Lepenski 
Vir rajone, apatiniame iš de
vynių kultūrinių sluoksnių 
rasta trobelių su betoninėmis 
grindimis likučiai. Grindys, 
matyt, padarytos iš apdegin
to raudono mergelio, smėlio 
ir vandens. Ant tokio pir
mykščio betono būdavo kloja
mas statybinis mišinys, ir 
visa konstrukcija virsdavo la
bai tvirta plyta. Centrinėje 
troboje ji yra 7 x 5,5 m ir 
sveria apie 60 t.

“saulės Šviesa”
Japonijoje artimiausiu me

tu bus įkurtas naujo tipo 
mokslinio tyrimo institutas. 
Čia bus koordinuojama pro
grama naujiems energijos 
šaltiniams ieškoti. Ši progra
ma, pavadinta “Saulės švie
sa”, apdorojama jau keleri 
metai. Ja remiantis, bus tyri
nėjamos Saulės energijos pa
naudojimo galimybės.

Šių tyrimų tikslas - suma
žinti Japonijos priklausomy
bę nuo tokių žaliavų, kaip 
nafta, dujos, geležis, impor
to. Artimiausių kelerių metų 
laikotarpyje turi būti pasta
tytos elektrinės, kurios per
dirbs saulės energiją.

JOGAILOS ĄŽUOLAS
Lenkijoje, mažame pajūrio 

miestelyje Labišine, auga 
ąžuolas kurį po Žalgirio, mū
šio pergalės pasodino kara
lius Jogaila. Labišino parapi
nės bažnyčios archyvuose iš
liko užrašas, liudijantis, kad 
Jogaila šį medį pasodino 1410 
m. lapkričio 3 d.
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Jurbarko rajono Mičiurino vaismedžių medelyno kiaulių 
fermoje sėkmingai darbuojasi komjaunuolė Danutė Sarapi- 
naitė. Ji apdovanota TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodos 
diplomu, komjaunimo rajono komiteto pereinamąja gairele, 
yra rajono pirmūnė.

D. Sarapinaitė praėjusių metų įsipareigojimus žymiai 
viršijo - iš kiekvienos paršavedės gavo ir išaugino po 19 
paršelių. Šiems metams ji prisiėmė dar didesnius įsipareigo
jimus. L. Šarkos nuotr.

Plaukai ir sveikata
Paprastai žmogus visomis 

išgalėmis stengiasi išsaugoti 
savo plaukus, tarytum nuo to 
priklausytų jo gyvybė. Vie
nas žymus dermato|ogas yra 
pasakęs, kad plaukai - vienin
telis žmogaus “organas”, ku
rio paskirtis visiškai nepatei
sina to dėmesio, kuris jam 
yra skiriamas. Afrikiečių tan
ki plaukų kepurė saugo nuo 
saulės spindulių. Baltasis nu
plikęs žmogus nuo saulės gali 
apsisaugoti šiaudine skrybė
le. Žiemą tankūs plaukai gali 
kiek šildyti, bet geriau šildo 
kailinė kepurė. Pirmykštį 
žmogų galvos plaukai saugojo 
nuo šalčio ir kaitros, sušvel
nindavo smūgius, bet kartu 
su civilizacija jie vis labiau 
prarado savo pirminę reikš
mę.

Plaukai gali būti geri ir 
nesveiki. Gerų, sveikų plau
kų sąlyga yra viso organizmo 
gera sveikata.

Skirtingai negu nagai, ku
rie auga visą laiką, plaukams 
būdingas pasikartojantis tri
fazis augimo ciklas. Pirmoji 
fazė - augimas. Galvos plau
kams ji trunka 2-6 metus, o 
kartais ir daugiau. Per dieną 
plaukai išauga 0,35 mm. Ne
kerpami jie ^kartais gali 
išaugti iki metro ir dar ilges
ni. Antrosios, pereinamosios, 
fazės metu plaukų šaknyse 
savaitę ar dvi vyksta sudėtin
gi biologiniai procesai. Pas
kui stoja ramybės fazė, kuri 
trunka 2-4 mėnesius. Tada 
plaukai ne auga, o ipamažu 
krinta. Paskui vėl prasideda 
pirmoji fazė.

Plaukai slenka ir auga ne
pastebimai: 85°/o plaukų 
auga, 1% - būna pereinamo
joje fazėje, o 14% - ramybės. 
Nedidelis 20 - 100 plaukų 
kuokštelis, kuris lieka šuko
se, neturi gąsdinti.

Plikti paprastai pradeda
ma, iš karto esant dviem 
sąlygoms: paveldimumui ir 
normaliam vyriškų hormonų 
kiekiui. Jei hormonų gamyba 
labai apribota, tai ir esant 
paveldimumui, galima nebi
joti nuplikti. Jeigu nėra pa
veldimumo, plaukai išsilaiko, 
nepriklausomai nuo hormonų 
veiklos.

Kaipgi atsiranda plikė? 
Tam tikrose galvos vietose 
(iš pradžių daugiausia aukš
čiau smilkinių, o vėliau arba 
kartu ir viršugalvyje) su
trumpėja plaukų augimo fa
zė. Jie išauga greičiau, negu 
anksčiau, būna plonesni, 
šviesesni, trumpiau gyvuoja. 
Susiformuoja bespalvis, iki 
milimetro ilgio pūkelis. Toks 
procesas trunka 10-20 metų. 
Dvidešimtmetis vyriškis, 
pradėjęs plikti, po 10 metų 
gali tikėtis plikės. Iki žilos 
senatvės paprastai vyriškiui 
išsilaiko didžiuma tų plaukų, 
kuriuos jis turėjo, būdamas 
35 metų.
„Ar gali nuplikti moterys? 

Patys galvos plaukai yra 
“neutralūs”, t. y. visada turi 
polinkį slinkti. Šiuo atveju 
taip pat tam tikras vaidmuo 
priklauso vyriškiems hormo
nams (juos gamina ir moters.(

organizmas). Moterys taip 
pat gali paveldėti polinkį 
plikti, bet paprastai jos turi 
tokį nežymų vyriškų hormo
nų kiekį, kad ir jų derinys su 
paveldėjimu nesukelia pliki
mo. Bet jei moteris papildo
mai gauna daug vyriškų hor
monų (jais kartais gydomos 
kai kurios ligos), tai gali 
pagreitėti plaukų kaita ir at
sirasti moteriško tipo nupliki
mas, kuris nėra panašus į 
vyriškąjį.

Staiga slinkti plaukai pra
deda dėl įvairių užkrečiamųjų 
ligų (anginos, skarlatinos, šil
tinės, sifilio, galvos odos už
degimo ar kitokio sutrikimo. 
Tada plaukų “gamyba” laiki
nai sustoja, nes organizmui 
iškyla svąrbesnių užduočių. 
Talis, rentgeno spinduliai ir 
kai kurie vaistai naujų plaukų 
augimą gali visiškai sustab
dyti.

Vyrų oda paprastai būna 
reibesnė, negu moterų. Jei 
po 20 metų amžiaus plaukai, 
ima staigiai riebėti, tai gali 
būti kokios nors ligos požy
mis: skydliaukės veiklos su
trikimo, mažakraujystės, ne
taisyklingos medžiagų apy
kaitos, virškinimo organų ar 
centrinės nervų sistemos li
gos. Tokiais atvejais kur kas 
naudingesnis gydytojo pata
rimas, negu daugelio kosme
tinių priemonių naudojimas.

Iš “M. ir G.”

NUBAUSTI 
NUSIKALTĖLIAI

Mažeikiai. - Mažeikių rajo
no prokuratūra surinko fak
tus apie tai, kad Mažeikių 
avalynės fabrikas Jnuo 1974 
m. gegužės mėn. jis tapo 
Šiaulių “Elnio” susivienijimo 
Mažeikių avalynės filialu) ga
mino blogos kokybės apavą, 
dėl ko vien baudų per 1973 
metų I pusmetį sumokėta 
daugiau kaip 23,000 rublių.

Prokuratūra iškėlė bau
džiamojo kodekso 156 
straipsnį. Šis straipsnis sako, 
kad pramonės įmonės direk
torius, vyriausiasis inžinie
rius ir techninės kontrolės 
skyriaus viršininkas, taip pat 
kiti pareigūnai, išleidę iš įmo
nės blogos kokybės, neatitin
kančią nustatytų standartų 
ar techninių sąlygų arba ne- 
komplektišką pramonės pro
dukciją ne vieną kartą arba 
stambiu mastu - baudžiami 
laisvės atėmimu iki 2 metų.

Teismo nuosprendis: Buvęs 
direktorius A. Žibikas nuteis
tas dvejiems metams laisvės 
atėmimu lygtinai su dvejų 
metų bandomuoju laikotar
piu, A. Čekanauskas, < J. Mi
kalauskienė ir G. Panavienė - 
vieneriems metams laisvės 
atėmimu lygtinai su v ienerių 
metų bandomuoju laikotar
piu. Be to, nuteistiems teks 
atlyginti dalį padarytos žalos.

VVashingtonas. - Adminis
tracija viešai prisipažino, kad 
ji pardavė Lebanonui daug 
pačių moderniškiausių rake
tų. Izraelis prieš tai protes
tuoja.

“Išpažinties paslaptis”
A. LIŪGAI! Ė

Atostogų metas - kelionių 
metas. Mėgstu keliauti, pa
matyti vis naujas vietas, su
tikti vis naujus žmones. Nėr- 
ra nieko nuobodesnio, kaip 
antrą kartą važiuoti į tą patį 
pajūrį ir vaikščioti tomis pa
čiomis alėjomis. Atostogos 
juk yra tam, kad pasotintum 
amžinai gyvą prigimties troš
kimą kuo daugiau sužinoti, 
patirti, rasti atsakus į dauge
lį knietinčių klausimų.

Šią vasarą su “Žiguliu” mū
sų šeima patraukė per Aukš
taitiją. Man, istorijos fakulte
to studentei, ši kelionė buvo 
didžiai turtinga įspūdžių.

Vieną karštą liepos mėne
sio dieną, apypiete, išlipome 
Civonių miestelyje. Pagrindi
nėje gatvėje bolavo aukštas, 
su grakščiomis kolonomis 
kultūros namų pastatas. Ka
bėjo afišos, skelbiančios, kad 
sekantį sekmadienį Vilniaus 
Jaunimo teatras čia parodys 
aktualią lenkų dramaturgo 
pjesę “Vaiduokliai”.

Tėvukas susirado senų lai
kų pažįstamą seną žmogų, 
kurį mums pristatė kaip dėdę 
Liūgą.

— Jaunimui gal bus įdomu 
užsukti į senąją bažnyčią, - 
pasiūlė dėdė Liūgą. - Tai 
savotiškas mitologijos muzie
jus.

Mane, beveik niekada ne
buvusią bažnyčioje, nustebi
no tai, kad viskas - sienos, 
lubos, altoriai, net grindų 
plokštės margavo visokiau
siais piešiniais. Iš visur į mus 
žvelgė, gestikuliavo, laikė iš
tiesę rankas, degė liepsnose 
arba skrido ištiestais spar
nais daugybė mitologinių fi
gūrų, visokių apaštalų, šven
tųjų, vienuolių ir nekaltų 
mergelių. Vidurinės navos 
gale, lubose buvo nupieštas 
vyriausias dievas, laikąs ran
koje žemės rutulį. Jo išvaizda 
buvo rūsti ir priminė dauge
lyje knygų mano matytą se
novės graikų dievą Dzeusą.

Dėdė Liūgą, kaip kadaise 
buvęs mokytojas, aiškino 
mums jauniesiems nesupran
tamą mitologiją:

— Mitai ir pasakos yra tos 
pačios kilmės. Tik mitai siejo
si su privalomu kultu, o pasa
kos - ne. Mitais ir pasakomis 
žmogus stengėsi išreikšti 
trokštamą savo idealą, svajo
nę. Todėl pasakų s ir mitų 
herojai buvo titanai, milžinai, 
dievai ir deivės, visokios nim
fos ir fėjos, - žodžiu, didvyriš
kos būtybes. Jiems buvo su
teikiami visi tie bruožai, ku
riuos pats žmogus troško tu
rėti: būti nemirtingas, visa
galintis, visažinantis, vyk
dantis teisingumą, užsiimąs 
naujų dalykų kūryba.

— O iš kur velniai, drako
nai, kipšai? - paklausiau aš.

Kai dėdė Liūgą ėmė aiškin
ti, aš staiga suprantu, kodėl 
pasisveikindamas su mumis, 
jis padavė kairiąją ranką, - jo 
dešiniajai trūko trijų pirštų: 
nykščio, smiliaus ir didžiojo.

Atsakydamas į mano klau
simą, dėdė Liūgą privedė 
mus paeiliui prie dviejų pa
veikslų. Viename šventas 
Jurgis ant balto žirgo ietimi 
dūrė devyngalvį slibiną, o 
kitame graži moteris kojomis 
trypė biaurų žaltį. Tie hero
jai man priminė senovės grai
kų Herkulį, bevykdantį dvy
lika garsiųjų žygdarbių.

— Aplamai bažnyčia vaiz
duoja savo mitais tuos laikus, 
kada žmogus grūmėsi su dra
koniškąja tikrove, - aiškino 
dėdė Liūgą. - Su ligomis, 
badu, karo ir maro siaubu. 
Istorijos pradžioje žmogus 
negalėjo turėti pažangos per
spektyvos. Jis nesąmoningai 
stengėsi ištrūkti iš drakoniš< 
kos priespaudos. Daugeliu 
pasakų jis išreiškė tiesiog 
nuostbiau pranašišką ateities 
įžvelgimą. Prisiminkite vadi
namąsias pranašiškas pasa
kas apie stebuklinguš kilimus 
ir pažabotus ugnies paukš
čius, apie stebuklingus veid
rodžius, leidžiančius matyti, 
kas dedasi už daugelio mylių, 
ir stebuklingus batus, su ku

LAISVE

riais galima vėją pralenkti. 
Juk tų pasakų fantastika 
stulbinančiai išsipildė mūsų 
dienomis! Vadinasi, daug se
nųjų pasakų motyvų dar gali 
išsipildyti ateityje.

Aš vis žvilgčiojau į bepirštę 
dėdės Liūgos dešinę, ir man 
knietėjo išgirsti, kaip jis ne
teko jų. Tikriausiai tai siejosi 
su kokia įdomia istorija?

Priėjome prie vienos klau
syklos su grotuotu langeliu. 
Dėdė Liūgą tarė:

— Galiu papasakoti šiurpią 
tragediją, susijusią su šia 
klausykla. Per ją buvo sušau
dyta viena šeima okupacijos 
metais. Jūs, be abejo, girdė
jote apie vadinamąją išpažin
ties paslaptį, kurią kulto tar
nai turį griežčiausiai laikyti. 
Kartą kortomis lošiant mies
telio grietinėlei, Klebonas pa
priekaištavo policijos virši
ninkui, kad jie negaudą tary
binių desantų. Tas atsakęs, 
kad Civonių apylinkėje jų kol 
kas nėra. Tada klebonas at- 
kirtęS: “O man šiandien viena 
moterėlė, prisidengusi veidą 
su naujintėlaite maldaknyge, 
papuošta tautiniais kaspi
nais, pasakė, kad jų rūsyje 
slepiasi vienas desantinin
kas”.

Mes įdėmiai ėmėme sekti jo 
pasakojimą. Policijos virši
ninkui, pasirodė, nesunku 
buvo sužinoti, kas įsigijo ką 
tik išleistą naują maldaknygę 
su tautiniais kaspinais. Vieną 
dieną į tą sodybą miške atvy
ko gestapininkų sunkvežimis, 
padarė kratą, rado slėptuvę 
su radijo stotele ir sušaudė 
visą šeimą su dviem mažais 
vaikais, tame tarpe ir dievo
baimingą bobutę, iš kurios 
kunigas sužvejojo, gudriai 
klausinėdamas, pavojingą pa
slaptį. Laimė, tuo metu nebu
vo slėptuvėje nuleistojo de
santininko.

Šitas šiurpus pasakojimas 
mums visai kitaip nuspalvino 
tą religinę mitologiją, kuri 
mus supo. Storos mūrinės 
sienos su masyviais kontra
forsais padvelkė tikrai drako
niška praeitimi, kada bau
džiauninkas buvo visai betei
sis, kai įsisukęs difetritas 
išsmaugdavo visus šeimos 
vaikus, kada nežinota, kas 
yra ligoninė ar gydytojas, 
kada niekas kaime nemokėjo 
rašto.

Serga Tarybų Lietuvos
įžymus rašytojas

JUOZAS PAUKŠTELIS
Drėgna šių metų žiema žy

miai padidino gyventojų su
sirgimą, o ypač gripu.

Vakar gavome liūdną rašy
tojo J. Paukštelio laišką, ku
riame dejuoja, kad dėl skle
rozės negali sunormuoti 
kraujo spaudimo ir todėl ser
ga. Jis labai jaudinasi, kad 
negali užbaigti rašyti savo 
prisiminimų.

J. Paukštelis jau yra para
šęs ir išleidęs šiuos puikius 
savo kūrinius:

1) Kaimynai. Romanas, 2) 
Audra ateina, Pjesė, 3) Vai-

— Jums įdomu, kodėl ma
no dešinė be pirštų? - paklau
sė mane dėdė Liūgą ir ėmė 
pasakoti: - Pirmaisiais metais 
po karo čia buvo nacionalisti
nio pogrindžio gaujų. Mėg
džiodamas gestapininkus, jos 
iššaudė ne vieną šeimą su 
senukais ir mažais vaikais. 
Kas pirmasis parašydavo pa
reiškimą stoti į kolūkį, tam 
nukrisdavo, kaip štai ir man, 
tris rankos pirštus. Man nu
kirto už tai, kad rašiau pa-1 
reiškimus tiems, kurie buvo 
beraščiai. Ne vieną išrihktą 
kolūkio pirmininku tiesiog 
nušovė, atėję nakčia. Anie 
laikai puikiai pavaizduoti lie
tuviškame filme “Niekas ne
norėjo mirti”, kurį jūs, be 
abejo, matėte.

— Kokia tos šeimos pavar
dė, kurią sušaudė gestapinin
kai? paklausiau aš, nuspren
dusi aprašyti tą atsitikimą 
plačiau.

— Strolia. Gyvas liko jų 
vyresnysis sūnus, kurio tada 
nebuvo namie ir kuris vėliau 
išėjo partizanauti. Perėjus 
frontui, jis įstojo į Tarybinę 
Armiją ir dalyvavo, šturmuo
jant Berlyną. Žuvo beveik 
pačią paskutinę dieną, prieš 
kapituliaciją/ Dabar toje 
Strolių sodyboje gyvena kaž
koks tolimas giminė. Vėliau 
policijos viršininkas kažkaip 
išsiplepėjo, ir apylinkės ti
kintieji labai pasipiktino to
kiu išpažinties paslapties iš
davimu. Jie parašė vyskupui 
skundą. Netrukus klebonas 
Lašiša buvo iškeltas į kažko
kią tolimą parapiją.

Mums apraibo nuo saulės 
akys, kai išėjome į šventorių, 
kur klevuose klaikiai čirškė 
žvirbliai, besiperį bažnyčios 
pastogėje.. Mes pasijutome 
tarsi ištrūkę iš šiurpaus mu
ziejaus, kur mitologinės figū
ros, gestikuliuojančios ant 
sienų ir lubų, atrodė lyg 
šiurpūs praeities vaiduokliai.

— Negi Jaunimo teatras 
vaidins apie panašius vai
duoklius? - pagalvojau pati 
sau, iš naujo perskaičiusi afi
šą prie naujintėlaičių kultū
ros namų. - Gal tikrai bažny
čios prieblandoje vaidenasi 
nuo gestapinfrikų kulkų krin
tanti Strolių šeima? Juk le
gendos pasakoja, kad pildosi 
žūstančiųjų prakeiksmai. Gal 
tokį prakeiksmą-pasiuntė ku
ris nors iš Strolių, prieš par
krisdamas? Vargšė senutė 
motina, tur būt, taip ir nesu
žinojo, jog jos tikėjimas baž
nyčios šventumu pražudė tai, 
kas jai buvo brangiausia.

duokliai. Pjesė, 4) Kelionė po 
Užkaukazę. Įspūdžių aprašy
mas, 5) Pirmieji metai. Ro
manas, 6) Jaunystė. Roma
nas, 7) Netekėk, saulele! Ro
manas, 8) Čia mūsų namai. 
Romanas, 9) Apyniai kvepė
jo, Apsakymai.

Širdingai linkime rašytojui 
J. Paukšteliui daug laimingų, 
šviesių ir kūrybingų metų, 
greitai pasveikti, sustiprėti ir 
sukurti dar daug naujų kūri
nių.

A. Trumpickas su šeima 
Kaunas,
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Neseniai Lenino premijos laureatui, liaudies poetui Eduar- 
dui Mieželaičiui buvo suteiktas Socialistinio Darbo Didvyrio 
vardas - garbingiausias Tarybų šalies apdovanojimas. 
Šiomis dienomis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo salėje, dalyvaujant respublikos vadovams, 
kultūros darbuotojams, E. Mieželaičiui iškilmingai buvo 
Įteiktas Lenino ordinas ir “Piautuvo ir kūjo” aukso medalis.

Nuotraukoje: aukštą apdovanojimą poetui E. Mieželaičiui 
[dešinėje] Įteikia Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko pavaduotojas J. Vildžiūnas.

T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

Galingiausia žemės akis
LAIŠKAS IŠ MASKVOS

• Visoje mūsų planetoje į 
dangų nukreipta tūkstančiai 
teleskopų ir kuriami vis 
nauji, tobulesni. Teleskopų 
pajėgumas, kaip žinoma, pir
miausia priklauso nuo jo 
svarbiausios optinės detalės - 
nuo veidrodžio. Juo 
didesnis vedrodis - juo toli
mesnes Visatos gelmes gali 
įžvelgti į ją nukreipta Žemės 
akis. Didžiausias Europos že
myno teleskopas 1960 metais 
buvo pastatytas Tarybų Są
jungoje, Kryme. Jo veidro
džio skersmuo - 2.6 metro. O 
galingiausiu teleskopu pasau
lyje iki šiol buvo laikomas 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose vadinamasis Polomaro 
kalno milžinas, turintis 5 
metrų skersmens veidrodį.

Tačiau visiškai neseniai Ta
rybų Sąjungoje iškilo dar 
galingesnis teleskopas, kurio 
regėjimo laukas pusantro 
karto didesnis už Polomaro 
milžiną. Pasaulio mokslinin
kų didžiulį susidomėjimą su
kėlė ne tik šio teleskopo kon
strukcija.

PASTATYMO 
PROBLEMOS IR 

SUNKUMAI
Kaip žinoma, visi pasaulyje 

esantys teleskopai sukon
struoti pagal vadinamąjį ek
vatorinį montavimą. Tarybi
niai mokslininkai ir konstruk
toriai, kurdami naują nepa
prastai galingą teleskopą, nu
tarė, kad tradicinė schema - 
stebėti žvaigždes pagal pu
siaujo koordinatas - nėra pati 
geriausia superteleskopams. 
Todėl galingiausias pasaulyje 
teleskopas buvo sukonstruo
tas pagal azimutinio montavi
mo principą. Tiesa, tai nėra 
naujas principas, jis buvo 
panaudotas Galilėjaus vamz
dyje. Skirtumas tas, kad Ga
lilėjus savo prietaisą galėjo 
nešioti viena ranka, o nauja
sis superteleskopas sveria 
850 tonų. Vien jo vamzdis yra 
24 metrų ilgio ir sveria 280 
tonų.

Daugelio metų pąreikalavo 
superteleskopo statyba. Ir 
kas pasakys, kiek teko iš
spręsti sudėtingiausių pro
blemų, susijusių su jo detalių 
gamyba ir statyba. Tačiau 
sunkiausia buvo pagaminti jo 
pagrindinę optinę detalę - 
veidrodį. Per visą stiklo isto
rijos amžių - o tai penki 
tūkstančiai metų - niekam 
nėra tekę lieti tokį milžinišką 
blizgančio stiklo kalną, kuris 
svertų 70 tonų. Reikėjo rasti 
ne tik tinkamiausią stiklo 
lydinį, bet ir sukurti naują 
technologiją, pagaminti nau
jus įrengimus, pastatyti spe
cialias patalpas.

O kai buvo atlietas šis 
stiklo milžinas, dvejus metus 
ir 4 dienas arba, kitaip sa
kant, 735 paras jis aušo - 
pradinė jo temperatūra buvo 
1600 laipsnių karščio pagal 
Celsijų. Ir šio proceso nepa
spartinsi. Svarbu buvo gauti 
kaip vedrodis blizgantį stiklą, 
dargi be mažiausių, net mik

roskopinių įskilimų ar suaižė- 
jimų.

Stiklui poliruoti prireikė 
specialių patalpų. Net trys 
eilės sienų saugojo, kad į vidų 
neprasiskverbtų nė mažiau
sia dulkelė ir kad būtų pasto
vi temperatūra. Įeiti į patal
pas teisę turėjo tik laborato
rijos darbuotojai: kiekvienas 
įeinantis žmogus - nepagei
daujamas šilumos šaltinis. 
Poliruojant stiklas įšildavo, ir 
vėl tekdavo laukti, kol jis 
atvės iki patalpų temperatū
ros. Taip slinko savaitės, mė
nesiai, metų ketvirčiai. Vien 
veidrodžio kraštams nudai
linti ir kad jie tiksliai atitiktų 
teleskopo matus, prireikė 15 
tūkstančių karatų deimanto.

IŠ MASKVOS J 
KAUKAZO KALNUS!

Net ir tada, kai speciali 
komisija patvirtino, kad veid
rodis pagamintas, vargai su 
juo nesibaigė. Veidrodžiui 
dar reikėjo įveikti didžiulį 
kelią - iš Maskvos pasiekti 
Kaukazo kalnus, kur Karača- 
jų-Cerkesų autonominėje sri
tyje, netoli stanicos Zelen- 
čiukskaja dviejų tūkstančių 
metrų aukštyje viršum jūros 
lygio iškilo naujoji observato
rija. Bet kaip ten sugabenti 
42 tonas sveriantį veidrodį?

Kad būtų išvengta bet ko
kios rizikos, pirmiausia buvo 
nutarta iki observatorijos nu
vežti tokio pat svorio ir dy
džio veidrodžio maketų. Ir tik 
po to, kai specialistai įsitiki
no, kad transportavimas vi
siškai saugus, buvo ryžtasi 
gabenti patį vfeidrodį. Sudė
tingas tai buvo kelias. Iš 
pradžių - nuo gamyklos vartų 
iki sostinės Pietų uosto - jis 
keliavo Maskvos gatvėmis. 
Ištisa vilkikų kolona judėjo 
labai atsargiai ir lėtai - vos po 
kelis kilometrus per valandą. 
Paskui veidrodis plaukė upė
mis iki Rostovo prie Dono. O 
dar toliau vėl kelįavo asfalto 
keliais.

NEI PERKŪNIJA 
NEBESUTRUKDĖ

Tiesa, du kartus pakeliui 
transportą su teleskopo veid
rodžiu užtiko perkūnija. Ta
čiau iš anksto viskas buvo 
numatyta, tas daryti tokiu 
atveju, ir veidrodis buvo ap
saugotas nuo žaibo smūgio.

Pagaliau^šis transportas 
sėkmingai pasiekė tikslą, 
“Namas” teleskopui irgi pasi
rodė unikalus. Tai 53 metrų 
aukščio bokštas, kurio sienos 
pagamintos iš ypatingos me
džiagos - nuo saulės spindulių 
jos neįšyla. O tai labai svar
bu, nes įšilusio bokšto sklei
džiama šiluma teleskope iš
kreiptų žvaigždžių atspin
džius.

Ir štai atėjo diena, kai 
superteleskopas stojo rikiuo- 
tėn, kai jo veidrodyje suspin
do miriadų žvaigždzžių at
spindžiai. Galingiausia žemės 
akis pradėjo savo tarnybą, 
kad padėtų atverti žmonijai 
naujas Visatos paslaptis.

Stasys Bistrickas
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NUSIKALTĖLIŲ GALERIJA

RICHARD M. NIXON

Buvęs prezidentas Nixonas ir jo patarėjai bei pagalbinin
kai. Mūsų Jungtines Valstijas jie valdė per penkerius 
metus. Visi jie yra Watergate skandalo “aktoriai”. Visi jie 
yra pripažinti arba prisipažinę kriminališkai nusikaltę prieš 
Konstitucija, prieš įstatymus, prieš žmonių civilines laisves 
ir demokratines teises.

Labai įdomu: kaip matote, jų tarpe nėra nė vienos moters, 
- ir nė vieno juodo žmogaus!

JOHN N. MITCHELL HARRY HALDEMAN JOHN D. EHRLICHMAN

CHARLES W. COLSONROBERT C. MARDIAN JOHN W. DEAN III DWIGHT L. CHAPIN

EGIL KROGH JR HARRY S. DENT RICHARD G. KLEINDIENSTJEB STUART MAGRUDER

HERBERT L. PORTER

JACK A. GLEASON

FRANK A. STURGIS

Is Pietines Kalifornijos
Pasitaikė proga dalyvauti 

Los Angėles ir Yucaipos LLD 
ir LDS posėdžiuose bei susi
rinkimuose. Gruodžio 15 die
ną šauniai posėdžiavo Los 
Angelišiai J. ir 0. Bernotų 
rezidencijoje. Mano nuosta
bai, pripildė kuopų nariais 
erdvoka Bernotų sodyba.

Pirmiausia LLD 145 kuo
pos nariai įdomiai svarstė 
kuopos reikalus, ir iš raportų 
paaiškėjo, kad jų kuopa fi
nansiniai stovi gana gerai. 
Kuopos nariai padarė tarimą, 
kad reikalui iškilus, jų valdy
ba turi teisę paaukoti pažan
giajai spaudai bei kitam ge
ram tikslui.

Pagirtinas dalykas, kad 
LLD 145 kuopos nariai nuta
rė suruošti pikniką ir visas 
įeigas bei pelną paskirti spau
dai. Tai labai puikus šios 
kuopos gestas. Geras pavyz
dys visiems šios svarbios 
draugijos nariams pasirūpinti 
su spaudos reikalais. Šių die
nų didėjimui, atrodo, galo 
nesimato ir mūsų spauda gali 
susilaukti sunkiausios padė
ties.

Beje, laike posėdžio kuopos 
pirmininkas V. Raila įdomiai 
palietė bei papasakojo apie 
dabartinę šių dienų įtemptą 
padėtį.

Vėliau sekė LDS 35 kuopos 
posėdis. Kuopos pirmininkė 
Onutė Bernotienė atidarė su
sirinkimą. Iš kuopos valdy
bos raportų paaiškėjo, kad 
kuopa yra gerame stovyje ir 
kad visi kuopos nariai yra 
užsimokėję savo duokles.

Bet svarbiausias raportas 
buvo finansų sekretoriaus J. 
Pechiuk (Pečiukas). Jis davė 
platų raportą iš praėjusios 
vasaros Pittsburghe įvykusio 
seimo. Jis nuosekliai nurodė, 
kas buvo seime svarstyta. Jis 
sakė, kad LDS finansiniai yra 
gerame stovyje.

Užsibaigus posėdžius, sekė 
puikios kuopų vaišės.

Yucaipa, Cal. LLD ir LDS 
kuopų susirinkimas

1975 m. sausio 12 dieną 
įvyko Yucaipiečių abięjų kuo
pų susirinkimas Valley Parko 
salėje. Įdomu, kad ir šių 
abiejų kuopų nariai veik visi 
atsilankė.

Ir iš šios LLD 78 kuopos 
Valdybos raportų paaiškėjo, 
kad kuopa finansiniai yra ge
rame stovyje. Iš padėkos kvi
tų paaiškėjo, kad pirmesnia- 
me kuopos susirinkime ji ap
dovanojo mūsų spaudą “Lais
vė”, “Vilnį” ir kitus leidinius. 
Šiuo tarpu LLD 78-tos kuo
pos nariai paskyrė “Vilnies” 
paramai vieną šimtą dolerių. 
Tai rodosi, kad bus pavasari- 
niui “Vilnies” dalininkų suva
žiavimui.

Taipgi Yucaįpos LLD 78 
kuopa šiame susirinkime 
paaugo dviems nariais. Los 
Angelio mieste išgyvenęs 53 
metus ir sausio mėnesio pra
džioje atšventęs 98-nis metus 
amžiaus, Karolis Pečiulis at
sikėlė gyventi pas dukrą Yu- 
caipos miestelio apylinkėje. 
Ta proga Pečiulis iš LLD 145 
kuopos atsikėlė į Yucaipos 
LLD 78 kuopą. Be to, Pečiu- - 
lis pasikvietė savo malonią 
dukrą Kristyną Karvelienę 
įstoti į 78 kp. ir jie abu tapo 
kuopos pilnais nariais.

Taip pat įvyko LDS 38 
kuopos susirinkimas, kuris 
buvo pravestas įdomiai. Čia 
ir paaiškėjo, kad ši kuopa 
finansiniai stovi gerai ir kad 
Karolis Pečiulis su dukra 
Kristyną tapo jos garbės na
riais. Tuo tarpu kuopos pir
mininkė Adeliutė Zix tinka
mai palinkėjo viso geriausio 
98 metų amžiaus jubiliatui.

Baigiant posėdžius, kuopų 
narių vaišės atsirado ant sta
lų ir Jubilianto dukra atgabe
no puošnų tortą savo tėvelio 
garbingai sukakčiai. Jubilia
tas Pečiulis jausmingai pade-'

kavojo už jam suteiktus šiltus 
sveikinimus, pareiškė, kad 
gal jo jėgos nebeleis prisidėti 
kuopų veikloje, bet jis pasiža
da finansiniai paremti.

Teima pažymėti, kad Pe
čiulis yra dažnas spaudos rė
mėjas ir dar nuostabiai jud
rus ir visapusiai labai geras 
žmogus. Viso geriausio jam!

M. G-tė

Montreal, Canada
Iš metinio L. L. D. 

susirinkimo
Metinis LLD susirinkimas, 

įvykęs sausio 5 d., praėjo 
labai sėkmingai. Atsilankė 
gražus būrelis narių. Žinoma, 
galėjo būti ir daugiau. Iš fin. 
sekretoriaus L. Kisieliaus il
go ir išsamaus raporto, apie 
narių ir finansinį stovį, paaiš
kėjo, kad kuopa gana gražiai 
pasidarbavo, ypatingai sukė
lime nemažai ekonominės pa
ramos kilniems tikslams, o 
labiausia - spaudai. Žinoma, 
daugiausiai atiteko “Liaudies 
Balsui”; taip pat paremta 
“Laisvė”, “Vilnis” ir tarptau
tinis pažangus judėjimas, ku
ris kovoja už darbo žmonių 
reikalus,; už taiką.

Padaryta graži pradžia
Fin. sekretorius raportavo, 

kad nors metų tik pradžia, o 
jau jis iš virš pusšimčio narių 
yra išrinkęs narines duokles 
už šiuos metus. Kreipėsi į 
narius, kurie dar nemokėję 
savo mokestį, kad pasisteng
tų pradžioje metų užsimokė
ti. Ypatingai toliau gyvenan
tieji nariai, kad surastų bū
dus savo mokestį priduoti, 
kad nereikėtų važinėti, nes 
ne jaunystė.

“Liaudies Balso” 
vajaus raportas

Vajaus komitetas pranešė, 
kad vajus eina prie pabaigos, 
o kvota dar neišpildyta. Pa
ragino vajininkus paspartinti 
darbą, ir visus užkvietė ant 
pietų, ruošiamų tam tikslui, 
pas J. ir S. Čičinskus ant 12' 
d. sausio. Dapildymui kvotos 
drg. 0. Strėlienė ant vietos

•________ LAISVĖ_________
pridavė savo vyro, kuris jau 
keleri metai nesveikuoja, 
auką $20. Jis ir sirgdamas 
neužmiršta paremti pažangią 
spaudą.

Valdybos rinkimai!
Kaip ir kitais metais, taip ir 

šiemet, neatsiradus savano
rių, pasiliko senoji valdyba, 
kuri jau per daug metų tas 
pareigas eina ir kurią sudaro 
sekami asmenys: J. Urbana
vičius, L. Kisielis, P. Kisie
lienė, J. Petrauskas ir anks
čiau buvęs ilgametis veikėjas 
- J. Lesevičius, kuris dėl jo 
šiuo laiku labai pakrikusios 
sveikatos, paliktas valdybos 
garbės nariu.

Kalbėtojas
Ne pirmą kartą mūsų susi

rinkimus labai praturtina ži
niomis ilgametis veikėjas, ga
bus kalbėtojas - Sam Walsh. 
Jis ir šį kartą pasakė labai 
turiningą kalbą apie šių laikų 
kapitalistinio pasaulio, o la
biausiai apie Jungtinių Ame
rikos Valstijų ekonominę, po
litinę ir moralinę krizę; taipgi 
palietė ir Kanados ekonomi
nius ir politinius saitus su J. 
A. V. Buvo klausimų ir disku
sijų.

Tuo susirinkimas ir baigė
si. Petre Kisielienė

Norwood, Mass.
Gražiai sutikome Naujuo

sius 1975 metus. Sausio 1 die
ną, pirmą valandą, dienos 
metu, susirinkome M. Užda
vinio rezidencijoje, 16 Fol&n 
Ave. Apart vietinių mielų 
draugų ir draugių, buvo net 
iš Bostono atvažiavę dvi ma
šinos gerų draugų.

Mūsų darbščiosios šeimi
ninkės S. Rakutienė, K. Bar- 
čienė, Olga Zarubienė ir B. 
Preibienė paruošė skanius 
kalakuto pietus su įvairiais 
skanumynais. Visi svečiai bu
vo pilnai patenkinti.

Šiam parengimui dovanų 
buvo gauta nuo šių ypatų: 
Mary Sadauskienės, Olgos 
Zarubienės, Nellie Grybie
nės, S. Rakutienės, K. Bar- 
čienės. Onna Jannus, S. Dru- 
žo. Pinigais bUVo gauta: nuo 
Helen Žekonis $5, M'. Grigun 
$3, EI. Kurulienės $2 - viso 
$10.

Visiems draugams ir drau
gėms už įvairias dovanas ir 
patarnavimą šiame parengi
me varde LLD 9 kuopos tariu 
didelį, gražų ačiū.

Sulaukus 6 valandos vaka
ro, visi ūmai pakilo ruoštis 
grįžti kas sau į savo namus. 
Atsisveikindami palinkėjome 
vieni kitiems geros sveikatos 
ir laimingų Naujų Metų.

M. Uždavinis

Binghamton, N.Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO
" LDS 6 kuopos metinis na
rių susirinkimas įvyko sausio 
6 dieną. Susirinkimas buvo 
gausesnis dalyviais. Mat, šių 
metų pirmas susirinkimas, 
tai dalis narių pasiskubino 
užsimokėti duokles, kai kurie 
mokėjo už visus metus. Tai 
labai gera pradžia. Tačiau 
yra sunku suprasti tokį narį, 
kuris kaip tik užsimoka duok
les, skubiai eina ųamo, nei 
nelaukia susirinkimo pabai
gos. Toks narių elgesys suda
ro nemalonumą.

Pirmininkė A. Maldaikienė 
pravedė susirinkimą ir pa
sveikino susirinkusius narius 
su Naujais Metaiš, Viši kuo
pos valdybos nariai dalyvavo.

Kaip ir paprastai, perskai
tytas praeito susirinkimo 
protokolas. Buvo pateikta ir 
finansinė atskaita. Finansų 
sekretorė Mary Lynn prane
šė kad ji gavo iš LDS centro 
M. Sadauskienės pašalpos če
kį $71.50 sumoje už jos 55 
sirgimo dienas ir įteikė jai. 
Nors Juozas Kireikis dar te
beserga, bet jis blankų neiš
pildė. Ona Wellus dar vis 
gydosi, namie. Toliau sakė 
metinis raportas iš kuopos 
veiklos. Laikyta 10 susirinki
mų. Trys nariai išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Centras išmo
kėjo jų apdraudą ir vieną 
pašalpą - viso $1,420.74. Na
riai Centrui sumokėjo

$1,949.53. Tokiu būdu iš 
Centro gauta $528.79 dau
giau.

Kuopos finansinis stovis: 
M. Lynn auka $25. Nariai, 
mokėdami po 10 centų į mė
nesį, sumokėjo $97.20. Ban- 
kos procentas $30.77. Kuopos 
ižde 1974 metais buvo 
$468.10. Kartu $62.07. Viso 
išmokėjimų buvo (priskaitant 
ir auką iš iždo bblininkams $5 
ir “Laisvei” $15) $182.36. Su 
sausio 1 d., 1975 m., kuopos 
ižde yra $438.71. Nuostolių 
turėjome $29.39. Knygų per
žiūrėjimo komisija (A. Mal
daikienė, L. Minionienė ir A. 
Žemaikienė) patvirtino, kad 
knygos tvarkingai vedamos. 
Jų raportas priimtas.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 3 d., Sokol 
salėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Ona Wellus, Kuopos sekr.

Ft. Lauderdale, Fla.

Kaip anksčiau buvo praneš
tą, po staigios ir sunkios ligos 
praeitų metų gruodžio 22 d. 
mirė Jamis (Džeimis) Kance- 
ris. Velionis buvo gimęs 1900 
gegužės 27 d. Jurbarko rajo
ne Naujakaimio km., mažaže
mių šeimoje. Jamis dar buvo 
mažametis, kai mirė tėvai. 
Kiek paaugęs padėjo dirbti 
prie žemės ūkio savo vyres
niems broliams. Užėjus Pir
majam pasauliniam karui, jis 
tik ėjo 13-uosius metus. Vo
kiečiams okupavus Lietuvą, 
jam teko pergyventi daug 
sunkumų. Jam nebuvo progų 
lankyti mokyklą. Dar būnant 
14 metų, buvo vokiečių areš
tuotas ir kalėjime išlaikytas 
daugiau kaip metus laiko. 
Susikūrus Lietuvos valsty
bei, 1921 m. teko tarnauti 
trumpai Lietuvos armijoje.

1922 m. jis, kaip ir daug 
kitų jaunuolių, ieškodamas 
laimės ir geresnio gyvenimo, 
su savo jaunesne seserimi 
atvažiavo į Ameriką. Sesuo 
jau yra mirusi. Pradžioje ap
sistojo Wisconsino valstijoje 
ir dirbo prie geležinkelio dar
bų. 1924 m. atvyko į Chicagą 
ir išgyveno ilgiausią savo gy
venimo laikotarpį. Ten turėjo 
progą lankyti vakarinę moky
klą. Gerai išmoko anglų ir 
lietuvių kalbas ir rašybą, bei 
amato, kaip įrankių mechani
kas (“tool and die maker”).

Begyvendamas Chicagoje 
velionis įsigijo daug draugų. 
1956 metais susipažino su 
pažangia veikėja Millie Yotka 
ir neužilgo susituokė. Išėjus į 
pensiją, persikėlė gyventi į 
Lauderdale, Fla. Čia jie abu
du su žmona nenuilstamai 
darbavosi pažangiečių greto
se. 1972 m. jie aplankė Lietu
vą ir labai džiaugėsi ten tiek 
padarytu progresu. Taipgi jo 
svajonė buvo aplankyti Lie
tuvą ir šiemet.,Bet liūdna kad 
jis nebegalėjo tuo pasidžiaug
ti, nes negailestinga mirtis 
nukirto jo gyvybę.

Visuomeninėje veikloje ve
lionis reiškėsi įvairiose orga
nizacijose. Priklausė prie 
LLD 75 kuopos, LDS 53 kp., 
dainavo Miamio Aido Chore, 
veikė Lietuvių Socialiame 
Klube Miamyje. Per tūlą lai
ko Klubo vicepirmininku, o 
per 1974 metus ėjo pirminin
ko pareigas. Rašinėjo “Lais
vei”, “Vilniai” ir Kanados 
“Liaudies Balsui” kaipo ko
respondentas. Buvo didelis 
pažangiųjų laikraščių rėmė
jas. Dargi sirgdamas prašė 
žmonos, kad nepamirštų 
spaudos. Jo žmona Millie pil

do jo valią, aukoja “Laisvei” 
du tūkstančius dolerių. Gar
bė jai!

Velionis buvo pašarvotas 
Baird Case, West Broward 
Chapel Ft. Lauderdale. Atsi
sveikinimas įvyko gruodžio 
24 dieną, 8 vai. vakare. Į 
šermeninę susirinko jo arti
mieji ir buvusieji draugai, 
nes velionis turėjo daug^ 
draugų, kurių tarpe matėsi ir 
ukrainiečių. Naujai išrinktas 
Klubo pirmininkas Steponas 
Kanapė pakalbėjo, apibūdin
damas jo kelionėje nueitus 
kelius ir pėdsakus, kuriuos 
jis paliko. Augustas Iešman
tas padainavo dvi tam mo
mentui pritaikytas dainas. 
Paskutinę kalbą pasakė gra- 
borius P. Ridikas iš Chicagos. 
Taip ir atsisveikinome amži
nai su James Kanceriu. Sun
ku ir pagalvoti, kad jis taip 
staigiai ir netikėtai mus pali
ko. Gruodžio 25 d. jis buvo 
išvežtas į Chicagą ir pašarvo
tas Paul Ridikas Funeral 
Homą. Gruodžio 28 dieną ta
po sukremuotas.

Dideliame nuliūdime liko 
žmona Millie, posūniai Vy
tautas Yotka ir Stanley Yot
ka su žmona Monika, du 
anūkai - Stanley Yotka su 
žmona Lana ir Marsh Ann 
Konig su vyru Ken, ir du 
proanūkiai, trys brolio sūnūs 
ir viena brolio duktė Chica
goje, ir vienas brolio sūnus ir 
tolimesni giminės Lietuvoje.

Reiškiu nuoširdžiausią 
užuojautą liūdinčiai žmonai 
Millie ir visiems jo artimie
siems. N. lešmantienė

Scranton, Pa.
— Per gana ilgą laiką ne

buvo “Laisvėje” jokių žinių iš 
mūsų miesto, svarbiausia dėl 
to, kad nieko nepaprasto neį
vyko. Mes pažangiečiai dar 
vis laikomės “įsikibę” į šią 
“ašarų pakalnę” ir kol kas jos 
neapleidžiame, nors daugu-
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mą mūsų visoki sunegalėji 
mai slegia, o senatvė tai 
viską viršija. Mes likę bando- * 
me palaikyti dar gyvuojan
čias draugijas. Marė Cer- 
kauskaitė rūpinasi LLD 39 
kuopa, iškolektuodama narių 
mokestis, o aš tą patį atlieku 
su LDS 82 kuopa. Tai taip ir 
stumiamės pirmyn, nežiū-* 
rint, kad kokis nors veikimas 
jau yra neįmanomas dėl mažo 
skaičiaus narių. Prie progos 
norisi pažymėti, kad Marytė- 
Cerkauskaitė, kuri yra norsė 
(slaugė), už prižiūrėjimą ligo
nio Louis James gavo atlygi
nimą. Jis savo testamente už 
jos paslaugą paliko jai auto 
mašiną, kuria ji dabar vairuo 
ja.

Nors mes visi nesijaučiame 
.per geriausia, bet’ draugę 
Gluoksnienę, kurios vyras 
Jonas Gluoksnis ne per se
niausia mirė, sunegalėjimas 
labai kankina, o tuo blogiau, 
kad jos vaikai gyvena kituose 
miestuose, tai ji turi palikti 
savo namus ir vykti pas juos. 
O kiti pažangiečiai su men 
kesniais sunegalėjimais ban 
do per daug nenusiskųsti.

Tarpe iškeliavusių į amži- 
nastį radosi ir mano giminės. 
Springfield, Ill. mirė pažan
gietis Sylvestras Senkus, o 
East McKeesporte Juozas 
Galinis. Mirė taip pat mano 
.velionės žmonos brolis Jonas 
Rakauskas. Lietuvoje mirė 
“Laisvės” skaitytoja, mano 
velionio brolio Juozo žmona 
Jadzė. , Gaila pažįstamų ir 
draugų, bet labiau gaila savo 
giminių. Liūdna prisiminus ir 
tai, kad iš mūsų miesto skait
lingo būrio lietuvių dabar tik 
vienas, kitas randasi gyvųjų 
tarpe. Per daugelį metų gy
vavusi Šv. Mykolo lietuviu 
parapijos mokykla, dabar jau 
uždaryta ir namas išstatytas 
ant pardavimo.

Tai taip visapusiškai “smai-
linasi” mūsų lietuvybė.

K. Genys

FORT LAUDERDALE, FLA. ,

Mirus

James Kanceriui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Millie, posū- 

ir .Stanley Yotka ir visiems joniams Vytautui 
artimiesiems.

J. S. Jurevich 
J. M. Nevins
A. N. Iešmantai
B. L. White 
M. J. Koch 
F. Kvietkas
J. Augutienė ’
E. Jackim
A. K. Aimantai
A. Bečienė 
A. N. Nevins 
S. Trchonuk 
J. Andrus 
P. Gudelis 
M. Friberg 
M. Cvirka

E. Stankus 
S. J. Kanapė 
J. E. Calkis 
A. Paukštienė
M. Bružienė 
A. Balčiūnas 
J. E. Finenko 
Leo Crowly
N. A. Procyszyn
R. Chulada
N. J. Daugirdai 
E. Hinman 
Fred Kobinchuk
S. Grublin
J. Smalenskas 
Ieva Vitartienė 
Barbara Zavis

A. Birštonas
P. Rožinskas
M; Zeikus 
Mr.-Mrs. Pempė
J. M. Paukštaitis
M. Navickas
A. P. Gabrėnas
J. Krasnickas
E. Aleksander
M. Marcinkevičienė
M. J. Krupp
V. Bovinas
J. Stevenson 
Olga Šimkus 
S. Danis
K. N. Tamošiūnas

SOUTH BOSTON, MASS.

Atsiprašome

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

Praėjusiam “Laisvės” numeryje buvo įdėta Olgos ir 
Frank Graham prisiminimas jų mirusio tėvelio Juozo 
Šukio ir užuojauta sergančiai mamytei Suzanai Šukie
nei. Per klaidą buvo prisiųsta ųe ta nuotrauka.'Tad čia 
įdedame teisingą nuotrauką ir atsiprašome Šukių ir 
Graham šeimų.

t I f
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Lietuvių Literatūros Draugijos 
1975 m. Ekskursijos į Lietuva

Pirmoji ekskursija išvyks iš New Yorko birželio 18 d. ir 
grįš į New Yorką liepos 2 d.

Antroji išvyks liepos 16 d. ir grįš liepos 30 d.
Trečioji išvyks rugpiūčio 20 d. - grįš rugsėjo 3 d.
Visų trijų grupių kelionės bus Finnair lėktuvu į Helsinki, 

kur persės į kitą, lėktuvą ir vyks į Leningradą. Iš 
Leningrado kitą dieną vyks į Vilnių. Lietuvoje išbus 10 
dienų ir iš ten vyks į Maskvą, o iš Maskvos po dviejų dienų 
vyks į New Yorką. Iš viso kelionė 15 dienų. Kaina $1,130.

Šios trys ekskursijotwuošiamos vien tik Lietuvių Literą- 
tūros Draugijos nariams ryšium su Draugijos 60-mečio 
jubiliejum.

Prašome skubėti su užsisakymu, nes į kiekvieną grupę 
priimame tik po 32 narius. Kiekvienas skaitysis užsiregis
travusiu vykti, kai prisius $100 depozitą į Robert J. Ellyn 
Travel agentūrą. Adresas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 
Fifth Ave., Suite 1605, New York, N. Y. 10017

Ieva Mizerienė

Paryžius. - Konstitucinė 
Taryba pripažino, kad parla
mento priimtas aborcijų įsta
tymas yra teisėtas. Įstaty
mas suteikia moterims teisę į 
aborcijas - nutraukimą vai
singumo, jeigu kurios to nori.

VVashingtonas. - Praeitą 
savaitę valstybės sekretorius 
Kissingeris plačiai tarėsi su 
Izraelio užsienio reikalų mi
nistru Allon. Pasitarimo turi
nys neskelbiamas.

Kuwait. - Aliejumi turtin
gos šalys nutarė skirti iš savo 
iždų penkis bilijonus dolerių 
už jas biednesniems kraš
tams. Mat, ne visos ir arabų 
šalys yra aliejumi turtingos.
IR BIZNIERIAI, SAKOMA, 
PRITRENKTI IR 
NUSIVYLĘ

Iš visų Amerikos kampų 
plaukia pranešimai, kad biz
nieriai, kurie jau buvo pradė
ję įsitraukti į prekybą su 
Tarybų Sąjunga, yra pri
trenkti paskelbimo, kad Ta
rybų Sąjunga atsisakė 1973 
metų prekybinės sutarties, 
nes Kongresas kišasi į jos 
vidinius reikalus. Jie galvojo 
apie prekybos praplėtimą, 
bet “viskas apsivertė aukš
tyn kojomis”.
PREZ. FORDAS VAŽINĖS 
SU PRAKALBŲ MARŠŪTU

VVashingtonas. - Preziden
tas Fordas, matyt, susirūpi
nęs dėl jo Kongresui pateik
tos programos likimo, ketina 
leistis su plačiu prakalbų 
maršrutu. Jis nori pasiekti ir 
paveikti piliečių mases, kad 
jos paspaustų savo atstovus 
Kongrese užgirti jo progra
mą.

Labai įdomi kultūrine popietė
Ją; ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 185 kuopa. 

Įvyks vasario 16 dieną Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Vieta gerai žinoma visiems šios apylinkės 
lietuviams. Ir lengvai pasiekiama.

Programa prasidės 3 vai. po pietų. O programa susidės iš 
nepaprastai įdomių filmų, kuriuos parodys Arthuras Petri
ką.

Popietę užbaigsime šilta kava ir skaniomis vaišėmis.
•Visi ir visos kviečiami dalyvauti.

LLD 185 kp.

Musu užuojauta

VELIONIS ALFONSAS SKUBLISKAS SU ŠEIMA
Pirmadienio rytą draugas 

Benjaminas Skubliskas gavo 
liūdną telegramą iš Lietuvos, 
kad jo jaunesnysis brolis Al
fonsas Skubliskas. Gyveno 
Pasvalio rajone. Žadeikonių 
kaime ir buvo kolūkio pirmi
ninkas.

Mirė sausio 17 d. ir palaido
tas sausio 21 d. Liūdesyje

New Delhi. - Indijos vy- 
H^ųsybė nutarė neįleisti Iz
raelio ir Pietų Afrikos sporti
ninkų dalyvauti stalo teniso 
rungtynėse. Kaip žinoma, In
dija nepritaria Izraelio politi
kai link arabų ir Pietų Afri
kos politikai prieš juoduosius 
žmones.

Maskva. - Japonijos užsie
nio reikalų ministras Kiichi 
Miyazawa sugrįžo į namus po 
kelių dienų trukusio pasitari
mo su tarybine vyriausybe. 
Pasitarimai buvę naudingi 
abiems kraštams.

Belgradas. - Gautas prane
šimas iš Washington©, kad 
prezidentas Fordas priėmė 
Jugoslavijos vyriausybės pa
kvietimą šiemet apsilankyti 
Jugoslavijoje. Vizito data dar 
nenustatyta.

PASIRAŠYTA TSRS IR 
ETIOPIJOS SUTARTIS

Adis Abeba, L 6 (TASS- 
ELTA). Čia pasirašytas Ta
rybų Sąjungos ir Etiopijos 
kultūrinio bendradarbiavimo 
protokolas. Dokumentas nu
mato, kad dvi šalys plačiai 
keisis mokslininkų, rašytojų, 
studentų, žurnalistų, daili
ninkų, artistų ir sportininkų 
delegacijomis. Tarybų Sąjun
ga ir Etiopija keisis radijo ir 
televizijos programomis, do
kumentiniais ir meniniais fil
mais. Tarybų Sąjunga nusiųs 
į Etiopiją dėstytojų grupę. 
Etiopijos vaikinams ir mergi
noms bus suteikta galimybė 
mokytis Tarybų Sąjungos 
mokyklose.

Kalbėdamas pasirašymo 
ceremonijoje, Etiopijos kul
tūros ministras Teklė Cady- 

liko žmona Emilija (kolūkio 
įžymi pirmūnė), du sūnus 
(abudu inžinierijos specialis
tai) ir dukra, taipgi dirbanti 
kitame - Kemėnų kolūkyje už 
bauhalterę.

Gili užuojauta kaimynam 
B. Skubliskam nuo Lazauskų.

J. L.

Viešnia iŠ
Floridos

Praėjusią savaitę New Yor
ke - Woodhavene, pas savo 
vaikus - sūnų ir marčią, lan
kosi Vora Budronienė iš St. 
Petersburgo, Fla. Čia pabu
vojo, berods, virš savaitę, 
laiko. Žinoma, savais neuž
baigtais, kaip ji sakė, reika
lais. Ta proga, 11d. šio mėn. 
Verutė aplankė ir mus J. J. 
Lazauskus, taipgi, pas mus 
susitiko-paslmatė su Neliuke 
ir Povilu Ventais. Čia bendrai 
praleidome keletą valandų 
pokalbiams, kaip gyvenama 
“šioje ir anoje” pusėje, t. y. 
St. Petersburg© ir New Yor
ke.

Verutė gražiai, sveikai at
rodė, džiaugiasi gerai įsikū
rę, nors pradžioje turėję ne
mažai darbo, kol savąją sody
bą apsitvarkė pagal savo sko
nį bei planus. . .

Beje, “Laisvėje” paste
bėjau, kad Vera Budronienė 
LLD 45 kp. išrinkta “Vilnies” 
korespondente. Tad sėkmės, 
Tau Verute, naujose pareigo- 
sedinkime Ventai ir Lazaus
kai! J. L.

kas Mekuria pažymėjo, kad 
Tarybų Sąjungos ir Etiopijos 
kultūriniai ryšiai naudingi 
abiem šalims. Jis pareiškė 
įsitikinimą,. kad numatyta 
kultūrinio bendradarbiavimo 
programa bus sėkmingai 
įvykdyta.

Kenneth Gibson
Newarko miesto majoras 

Gibsonas pareiškė, kad jis 
paleidžia iš darbo 370 mies
to darbininkų, nes nebeturi 
iš ko mokėti jiems algas. 
Norįs sutaupyti apie $16,- 
500,000. Miesto biudžete de
ficitas šiemet pasieksiąs apie 
$35,700,000.
TIESIOG NEGIRDĖTAS 
KAINŲ PAKILIMAS

VVashingtonas. - Paskuti
niai duomenys už praeitus 
metus parodo, kad visų pro
duktų urminės kainos pernai 
pakilo 20.9 procento, palygi
nus su 1973 metų kainomis.

Turime pilnus duomenis ir 
iš gamybos stovio už gruo
džio mėnesį. Pasirodo, kad 
per tą vieną mėnesį gamyba 
sumažėjo 2.8 procento, tuo 
tarpu per lapkričio mėnesį 
tebuvo sumažėjus, 2.5 proc. 
Vadinasi, ekonominė resesija 
sistematiškai gilėja.
V. VOKIETIJOS VADAI 
OPTIMISTIŠKAI 
NUSITEIKĘ

Bonna. - Vakarų Vokietijos 
premjeras Helmut Schmidt 
sako, kad dėl nesusitarimo 
tarp Maskvos ir Washington© 
prekybos reikalais V. Vokie
tijos santykiai su Tarybų Są
junga ir kitais socialistiniais 
kraštai nepasikeis. Jis pa
reiškė, kad gerinimas santy
kių su socialistiniais kraštais 
yra sudėtine V. Vokietijos 
politikos dalimis ir jos, bus 

( laikomasi ateityje.
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Pranešimas
Dar vienas lietuvis atsidarė 

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

Mauragas yra sūnus buvu
sios Antonina Kairis. Jis ma
loniai patarnaus lietuviams, 
kurie norite pirkti bei par-

NEW YORKO 
NA I.II INOS

Joseph R. Garcia
Ligoninėje mirė policistas 

Joseph R. Garcia, kuris 
praeitą pirmadienį susikirti
me su plėšiku subvėje buvo 
per širdį peršautas. Bellevue 
ligoninėje mirė ir plėšikas, 
kurį policistas taip pat buvo 
pašovęs.

Majoras Beame sako, kad 
iš darbo bus atleista arba 
išmesta dar 4,050 municipali
nių darbininkų. Jis sako, kad 
tuo būdu bus miesto biudžete 
deficitas sumažintas 
$15,000,000. Bet kas atsitiks 
su tais darbininkais ir jų 
šeimomis, tai, matyt, majo
rui mažai teapeina.

Paleisti iš tarnybos 260 
policistai-mokiniai labai susi
rūpinę. Jokio amato bei pro
fesijos jie neturi. Visos viltys 
buvo sudėtas tapti policis- 
tais. Dabar viskas sužlugo. 
Viršininkai, žinoma, juos ra
mina. Pasitaisysią laįkai, 
miestas praturtėsiąs, jie bū
sią pirmutiniai pašaukti į sa
vo vietas. O tuo tarpu. . .

Praeitą sekmadienį New 
Yorko žydų fašistinė Apsigy
nimo Lyga suruošė demon
straciją prieš Tarybų Sąjun
gos Misiją Jungtinėse Tauto
se. Jai vadovavo rabinas Ka- 
hane. Susikirtime su policija 
keletas sužeista, o 28 fašistai 
tapo suareštuoti. Dieną prieš 
tai kas nors iš tos pačios 
fašistų klikos paleido porą 
šūvių į Misijos langą.

Tarybinė misija įsikūrusi 
Manhattane, 136 East 67 
street.

Miesto aukštieji viršininkai 
savo tarnyboje vartoja mies
to išlaikomus ir tam reikalui 
skiriamus automobilius. Ma
joras Beame praneša, kad 
sutaupymui miestui dolerių, 
jis 79 tokius automobilius 
likviduoja. Viršininkai turės 
susirasti kitus būdus pasieki
mui savo darbovietės.•

Majoras B.eame planuoja 
sušaukti Šiaurrytinės šalies 
dalies miestų viršininkų (ma
jorų) konferenciją. Jos tiks
las bus sumobilizuoti miestų 
valdžias kovai, kad šiaurryti
niai miestai nebūtų nu
skriausti energijos reikaluo
se. Jis sako, kad šios šalies 
dalies miestai daugiau kenčia 
dėl energijos krizės, negu 
kitų šalies dalių.

Gal ir pavyks Miesto Ap- 
švietos Tarybai išvengti iš
metimo iš darbo 700 mokyto
jų. Ji pareiškė, kad galės 
sumažinti šiaip įvairias išlai
das ant $3,200,000. Iš tos 
sumos bus galima apmokėti 
algas tiems septyniems šim
tams mokytojų.

“Laisvės” reikalai 1 ■
Pataisymai.

Sausio 10 d. ataskaitoje įvyko klaida. Skyriuje “Kitos 
aukos gautos” pirmos dvi eilutės turėjo skambėti sekamai:

Miami, Fla., Aido Choro pobūvio pelnas, per N. leš- 
manienę .........................    $65.00

K. ir E. Žukauskai, Riverside, Cal.....................  50.00* * *
Sausio 17 d. pirmame puslapyje praleista suma, nurodant 

kiek Kanados vajininkai laimėjo. Ši eilutė turėjo skambėti 
sekamai:
4 - Laimėta dovana $30 - Kanados vajininkai . .3,125 punktai 

ADMINISTRACIJA

Iš moterų klubo susirinkimo Pramogų kalendorius
Įvykusį Moterų Klubo susi

rinkimą sausio 18 dieną, Lais
tės salėje, kuriame apkalbė
ta, kaip reikšmingiau atšvęs
ti Tarptautinius Moterų Me
tus, pravedė L Mizarienė. 
Šią šventę atžymėsime kovo 
9 dieną, 2 vai. p. p. Laisvės 
salėje. Programa bus įvairi. 
Dainuos Aido Choras, bus 
viešnia kalbėtoja ir dar gal 
pasiklausysime solistų dainų. 
Narės paruoš skanių karštų 
valgių. Virtuvėje dirbti suti
ko N. Ventienė, O. Babars- 
kienė ir A. Rainienė. Jau 
pasižadėjo atnešti valgių šios 
narės: O. Babarskienė, O. 
Malinauskienė, L Danilevi
čienė ir M. Šukaitienė. Jeigu 
atsiranda daugiau narių, ku
rios sutiktų ką nors pagamin
ti namuose ir atnešti į paren
gimą, tad prašome pranešti 
telefonu į “Laisvę” Klubo 
pirmininkei.

1972 metais gruodžio 18 
dieną Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos 28 sesijo
je buvo nutarta paskelbti 
pasaulyje šiuos 1975-sius me
tus Tarptautiniais Moterų 
Metais. Negalime paneigti 
fakto, kad moterų darbai 
įvairiose srityse vis labiau 
matomi ir atsižymi. Jos pasi
reiškia kultūriniame, politi
niame, socialiniame veikime 
ir neatsilieka sporte. Mote
rys yravlidelė jėga pasaulyje

IŠSIGANDĘS NEDARBO 
BANDĖ SUSIDEGINTI

Miesto viešųjų darbų de
partamento darbininkas Ro
bert Mangliano išgirdo, kad 
ir jis gali neteikti darbo, tapti 
išmestu į bedarbių gretas. 
Praeitą penktadienį, sausio 
17 d., jau vėlai vakare, ma
tyt, jo protą nugalėjo baimė 
ir jis apsipylė gazolinu ir 
užsidegė. Žmonės pamatė 
Žmogų liepsnos apsuptą ir 
pripuolę pradėjo ugnį gesinti. 
Nelaimingasis tapo išgelbė
tas, nespėjęs nusižudyti. Da
bar ligoninėje kovoja su mir
timi.

Robert Mangliano gyveni
mo vieta: 11-14 81st Street, 
Bay Ridge. Jis ten gyvena su 
senute motina.

Kiek daug kitų paleistų iš 
darbo darbininkų ne tik New 
Yorke, bet visoje šalyje ran
dasi panašioje desperatiškoje 
baimėje! \

AIDO CHORO
GARBĖS NARIAI

Aido Choras gavo aukų nuo 
sekančių draugų: Margaret ir 
Leo Jakštas - $21, Uršulė ir 
Jurgis Bernotai - $10, Frank 
Varaška - $7, VI. Misiūnas - 
$5 ir Kazė Čaikauskienė - $5. 
Širdingai dėkojame. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 Kuopos Nariams

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario,3 d., “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Prašome kuopos narius at
vykti į šį susirinkimą ir pasi- 
mokėti duokles už šiuos me
tus. Kuopos Valdyba

Nacionalinė Jūrininkų Uni
ja, kuri atstovauja 25,000 
darbininkų, dirbančių Ameri
kos prekybiniuose laivuose, 
reikalauja iš laivų kompanijų 
naujo trijų metų kontrakto. 
Ji reikalauja, kad naujajame 
kontrakte unijos nariai būtų 
apsaugoti'nuo infliacijos, tai 
yra, kiek daiktų kainos paky
la, tiek automatiškai turi būti 
pakeltos ir algos. Aišku, kad 
Savininkai priešinsis..Gali kil
ti streikas.

ir bendroje kovoje gali daug 
išsikovoti. Šiais metais mote
rys turi susiinteresuoti ir 
imtis žygių užtikrinti moterų 
bei vyrų lygiateisiškumą. 
Mes, Klubo narės, stenki
mės kuo šauniau šią šventę 
atžymėti.

J. Lazauskienė, nuo dova
nų komisijos, pateikė išsamų 
raportą su gerais rezultatais. 
Aišku, tai vis dėka dosnumo 
mūsų narių, kurios suneša 
dovanų, o klubui susidaro 
didelė nauda.

Mūsų sergančios narės: 
Anna Cibulsky dar vis ligoni
nėje. Aplankiusios ją narės 
pasakoja, kad jinai biskelį 
pagerėjusi. D. Galinauskienė 
jau sugrįžo iš ligoninės į 
namus. K. Čaikauskienė taip 
pat silpnos sveikatos ir gydo
si namuose.

Po $5 aukų gauta nuo J. 
Meškienės ir O. K. Po $1 
gauta nuo T. Simas, U. Bag
donienės *ir Šibeikienės. Do
vanų atnešė: L Danilevičie
nė, M. Šukaitienė, K. Cai- 
kauskienė, O. Babarskienė, 
O. Malinauskienė, S. Narbu
tienė ir J. Meškienė.

Po susirinkimo, vaišes pa-y 
ruošė A. Rainienė. Sekantis 
susirinkimas įvyks vasario 19 
dieną. Geriausios sveikatos 
visoms, ir iki kito pasimaty
mo!

H. Feiferienė

Tarp Lietuvių
J. E. Kasmočiai, kurie da

bar gyvena Huntington, N. 
Y., prisiuntė čekį už “Lais
vės” prenumeratą ir $6 auka. 
Laiške Kasmočienė rašo, kad 
pasiilgusi visų ir linki vi
siems pažįstamiems stiprios 
sveikatos. Ji buvo smarkiai 
susirgusi, bet dabar eina ge
ryn.

Mes irgi esame pasiilgę 
draugų Kasmočių, kurie vi
suomet dalyvaudavo kartu su 
mumis visuose mūsų pobū
viuose. Ypatingai Moterų 
Klubo narės prisimename 
mūsų draugę, kuri per ilgus 
metus buvo Klubo sekretorė 
ir uoli rėmėja.* * *

Alekas ir Domicėlė Veličkai 
iš Albertson, N. Y., nors 
gana stipriai prispausti ligų; 
nepamiršta mūsų judėjimo. 
Štai visai neseniai jie paauko
jo laikraščiui “Laisvei” $8, o 
dabar ir vėl prisiuntė $15 
auką ir linkėjimus visiems 
sveikatos ir ryžto tęsti visuo
meninį darbą.

MIRĖ
Pirmadienį staiga mirė 

Walter Vaičiulis, kuris gyve
no Long Islande. Šalinskie- 
nės šermeninė rūpinasi laido
tuvėmis, bet, rašant šią žinią, 
dar nebuvo žinoma, kada bus 
laidojimas. Ieva

A cordial invitation
Dear Friends:

We wish to inform you that 
the Hungarian Culture Club 
and the Hungarian Word will 
celebrate the 30th Anniver
sary of the liberation of Hun
gary Sunday, April 6th, 
1975. There will be a banquet 
on this day at the William 
Sloan Auditorium, YMCA, 
34th St. , 9th Ave., New 
York City. Also well have an 
appropriate program and 
home cooked dinner will be 
served.

It will be an important 
gathering of progressive peo
ple, demonstrating for deten
te and a solution of our 
national problems that will 
benefit the people and not
the big corporations. Partici
pation will cost five dollars 
per person.

May we suggest that you 
take a table of 5 ?

Hoping that you will be 
with us at this momentous 
occasion, we remain 

sincerely yours
James Lustig

Editor, Hungarian Word

A. Fodor Nagy 
president, 

Hungarian Culture Club

VASARIO 16 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

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

KOVO 9
Niujorko Lietuvių Moterįų 

Klubo minėjimas Moters Die
nos Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Po programos bus duodami 
pietūs. Auka $4.

KOVO 16 D.
Liet. Literatūros Draugijos 

28 kp. rengia Moters Dienos 
minėjimą Waterburio Lietu
vių Klubo svetainėje, 48 
Green Street, Waterbury, 
Conn. Valdyba

May Stevens in

New York Times

May Stevens
i Photo by Joyve Ravid 

There was a large picture 
of artist May Stevens in The 
New York Times January 14 
and an article “Woman Artist 
Challenges Frick Library 
Over Pants” by Grace Glueck.

It all started when May 
Stevens, wife of the well 
known artist and journalist 
Rudolf Baranik went to the 
Frick Library to do some 
research for a special project. 
To her astonishment she was 
stopped in the lobby by the 
guard who pointed to a sign 
reading: “Ladies wearing ve
ry short skirts, shorts, slacks 
or spike heels will not be 
admitted. Gentlemen must 
wear jackets or coats in read
ing room”.

May Stevens has taken the 
case to the city’s Human 
Rights Commission.

“I would think the Frick 
would be acting illegally 
when it discriminates against 
my wearing clothes I find 
warm, practical and conve
nient”, May Stevens wrote to 
the Commission. “Why is 
Miss Frick (Helen C. Frick, 
the library’s founder and di
rector) allowed to dictate 
what I shall wear? Why am I 
prevented access to knowl
edge unless I conform to her 
taste in women’s wear?”

May Stevens refused to 
change to a skirt which was 
offered her by the guard. 
“Who wants to wear a skirt 
that others have worn?

The guard said that they 
were cleaned all the time. He 
also said that he could under
stand that a woman coming 
by subway might indeed 
want to wear slacks. Miss
Frick always comes by pri
vate car.

“I do not see why my dress 
should be supervised and 
made to conform to the stan
dards of someone whose in
come and way of life are 
indeed very different from 
mine”. May Stevens wrote to 
the Commission.

We congratulate May Ste
vens for speaking up and 
hope that it will give encour
agement to many people in 
similar situations. Use
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