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KRISLAI
Pavojinga žinia iš sostinės 
Gal dar per anksti sveikinti 
Mūsų didmiesčių liga 
Natūralūs pasipriešinimas 
O “flu” tebėra nenugalėta

A. BIMBA
Praeito antradienio prane

šimas iš Washingtono sako: 
“Antrąją Paryžiaus paliaubų 
sutarties metinę mūsų Val
stybės Departamentas atžy
mėjo pažadėjimu, kad Jung
tinės Valstijos ir toliau rems 
Saigono valdžių militariniai ir 
ekonominiai’’.

Tai labai pavojingas paža
dėjimas. Tai reiškia, kad mū
sų valdžia nesiskaitys su mil
žiniškos amerikiečių daugu
mos reikalavimu Pietų Viet
namo likimą palikti išsispręs
ti jo paties žmonėms. Tai 
reiškia, kad mūsų krašto gin
klais ir doleriais bus palaiko
mas fašistinis Saigono reži
mas, kuris seniai yra prara
dęs pasitikėjimą Vietnamo 
žmonėse. Tai reiškia, kad 
prezidentas Fordas tęsia pre
zidentų Johnsono ir Nixono 
pragaištingą politiką, kuri 
jau atsėjo apie šimtą tūkstan
čių užmuštų jaunų amerikie
čių ir nesiskaitomus bilijonus 
dolerių.

L_!
Gal gi ir ne juokais Kong

resas yra susirūpinęs šnipija- 
dos agentūrų sauvaliavimu. 
Senatas jau nutarė patyrinėti 
C. I. A. ir F. B. L veiklą ir 
tam reikalui sudarė komisiją. 
Senatoriai Frank Church ir 
Philip Hart, liberališkų pa
žiūrų vyrai, darbuojasi už tai, 
kad būtų nuodugniai ištirtos 
ne tik šios didžiausios šnipi
nėjimo agentūros, bet ir vi
sos kitos, kurių yra labai 
daug.

Žinoma, per anksti pradėtu 
užmoju džiaugtis. Jis gali, 
kaip dažnai su panašiais tyri
nėjimais būna, baigtis tik 
agentūrų veiklos pateisinimu 
ir nuplovimu.

Visi mūsų didmiesčiai yra 
subankrutavę. Jų ižduose de
ficitai milžiniški ir kasmet 
didėja.

Mūsų New Yorko majoras 
nors šiek tiek tą nesveiką 
padėtį bando pagydyti, su
mažindamas įvairių departa
mentų personalus. Jis pradė
jo atleidinėti desėtkus tar- 
nautojų-darbininkų. Nėra jo
kia paslaptis, kad tų tarnau
tojų yra per daug, kad įvairių 
departamentų kolektyvus su
mažinus geru vienu trečda
liu, jų efektyvumas nenuken
tėtų, o būtų sutaupyta šimtai 
milijonų dolerių.

□
Bet į šį jo užmojį pažvelki

me iš municipalinių darbinin
kų pusės. Kur jie, išmesti iš 
darbo, pasidės? Jau ir taip 
bedarbių visur pilna. Todėl 
visiškai natūralu, kad jų uni
jos kovoja ir protestuoja 
prieš šiuos majoro “vaistus” 
gydymui mūsų miesto.

Eina pasitarimai ir dery
bos. Ieškoma kitos išeities. 
Bet ar pavyks ją surasti?

Įdomu, kad, kol kas, nieko 
panašaus nesigirdi kituose 
didmiesčiuose. 0 jie visi sun
kiai serga tokia pat liga.

□
Palyginus su žiląja praeiti

mi, medicinos mokslas yra be 
galo daug pasiekęs žmonių 
sveikatos apsaugos ir am
žiaus prailginimo reikaluose. 
Antai, kadaise, žmogaus vi
dutinis amžius būdavo tiktai 
23 metų, o šiandien pas mus 
Amerikoje jau yra pasiekęs 
71 metus! Yra kuo pasi
džiaugti ir pasididžiuoti.

Pasikeitimas 
"Moscow News” 
Korespondentu
Ateinantį sekmadienį Apo

linaras ir Zinaida Sinkevičiai 
išvyks į Vilnių, kurio jie taip 
labai pasiilgę. Kaip jau vi
siems žinoma, A. Sinkevičius 
buvo “Moscow News” kores
pondentas prie Jungtinių 
Tautų.

Praėjusį sekmadienį atvy
ko Jonas Lukoševičius su 
žmona ir sūneliu užimti A. 
Sinkevičiaus postą. Joną Lu
koševičių prisimename iš jo 
lankymosi JAV su grupe tu
ristų. O tie, kurie buvome 
nuvykę į Lietuvą, prisimena
me jį kaip vieną iš “Gimtojo 
Krašto” redaktorių, kurie vi
suomet gražiai mus priima.

Linkime draugams Sinke
vičiams laimingai sugrįžti į 
namus, o draugams Lukoše
vičiams laimingai pagyventi 
mūsų krašte. .

TARYBŲ SĄJUNGA 
UŽPROTESTAVO

Maskva. - Tarybų Sąjungos 
vyriausybė įteikė Amerikos 
atstovybei tvirtą protestą 
prieš aną dieną New* Yorke 
apšaudymą tarybinės misijos 
Tarybų Jungtinėse Tautose. 
Proteste sakoma, kad tero
rizmas prieš misiją yra pažei
dimas jos nepaliečiamybės ir 
Amerikos valdžia turi už jį 
pasiimti pilną atsakomybę.

Kaip žinoma, sausio 19 die
ną užpuolimą ant misijos bu
veinės pravedė teroristinė 
Žydų Apsigynimo Lyga.

Vietnamo liaudiečiai kaltina
JAV už sulaužymų
Paryžiaus sutarties

Paryžius. - Vietnamo Laiki
nosios Revoliucinės Vyriau
sybės (Vietkongo-liaudiečių) 
atstovas Dinh Ba Thi sako, 
kad Jungtinės Amerikos Val
stijos sulaužė 1973 metais pa
sirašytą “Paryžiaus sutartį” 
dėl baigimo karo Pietų Viet
name. Jis sako, kad nuo to 
laiko Jungtinės Valstijos Sai
gono režimui su prež. Thieu 
pristatė 1,500,000 tonų bom
bų. O tai priešinga pasirašy
tai sutarčiai. Amerika juk 
pasižadėjo iš Pietų Vietnamo 
ištraukti visas militarines jė
gas.

Liaudiečių atstovas taip 
pat teigia, kad Saigono val
džia yra diriguojama iš Jung
tinių Valstijų ambasados Sai- 
gone. Jis specifiškai nurodo, 
kad Amerikos Centralinės 
Žvalgybos (ČIA) 100 agentų 
diriguoja 14,000 Saigono reži
mo politinės policijos agentų. 
Taip pat yra priešinga Pary
žiaus sutarčiai.

Laikinosios Revoliucinės 
Valdžios atstovas Dinh Ba 
Thi šiuos pareiškimus padarė 
spaudos konferencijoje, kuri 
buvo surengta paminėjimui 
dvejų metų sukakties nuo 
1973 m. sausio 27 d. pasirašy
mo Paryžiaus sutarties.

Bet tas pats mokslas iki šiol 
dar nėra susidorojęs su taip 
vadinamu “gripu”, arba “in
fluenza’’. Šis piktas žmogaus 
priešas teberenka aukas mili
jonais. Ir teberenka visame 
pasaulyje. 1

Štai pranešimas iš Vil
niaus, kad visoje Lietuvoje 
siautėja gripas. Taip pat jis 
labai aukštai pakėlė galvą 
šioje šalyje. Susirgimai “flu” 
tiesiog nebesuskaitomi. . .

Arabų kraštai pasisakė už su
sitarimą ir bendradarbiavimą

Algiers. - Per tris dienas 
čionai posėdžiavo trylikos 
arabiškų kraštų užsienio rei
kalų ministrai. Jie nutarė 
pasiūlyti industriniams aliejų 
importuojantiems kraštams 
su Jungtinėmis Valstijomis 
priešakyje laikyti aukšto ly
gio susirinkimą ir tartis 
bendromis problemomis. Jie 
pareiškė, kad šitos šalys sto
ja už susitarimą ir bendra
darbiavimą, vietoje konfron
tacijos ir karo.

Šios trylika šalių yra svar
biausios aliejų eksportuojan
čios šalys. Jos turi sudariu
sios Petroleumą Eksportuo
jančių Šalių Organizaciją.

Dabar laukiama, kaip į jų 
pasiūlymą atsilieps Jungtinės 
Valstijos ir kitos kapitalisti
nės aliejų importuojančios ša
lys.

Užsienio reikalų ministrai 
aptarė ir aliejaus kainų klau

Fordas atšaukia 
daug automobilių

Washingtonas. - Fordo kor
poracija praneša, kad jinai 
atšaukia 1972 metų gamybos 
178,000 automobilių, pavadi
nimais “Maverick” ir “Com
et”. Juose surasti rimti de
fektai, reikalingi pataisymo. 
Kaip ir paprastai tokiuose 
atšaukimuose, pataisymai at
liekami nemokamai.

Atlanta. - Nacionalinis 
Centras dėl Ligų Kontrolės 
raportuoja, kad šiandien vi
soje šalyje siautėja rimta in- 
fluenzos epidemija. Nuo jos 
mirtingumai yra smarkiai pa
didėję. nę.

H. FEIFERIENĖ

Tarptautinis moterų kongresas 
prašo vyrų talkos

Tarptautinių Moterų Metų 
idėja gimė 1971 metų lapkri
čio mėnesį, kuomet Tarptau
tinė Demokratinė Moterų Fe
deracija nutarė savo posėdy
je pasiūlyti Jungtinėms Tau
toms rezoliuciją, kurioje sa
koma, kad jau laikas pripa
žinti moterų bei vyrų lygia
teisiškumą, ir jų pasiūlymas 
tapo priimtas. Taip, kad dėka 
TDMF organizacijos, kuri jau 
gyvuoja 30 metų, ir kurioje 
priklauso 110 nacionalinių or-

simą. Komunikate sakoma, 
kad tuo tarpu kainos palieka
mos tos pačios ir per tūlą 
laiką nebus keliamos.

Amerikos sekretorius Kis- 
singeris yra pasakęs, kad 
Jungtinės Valstijos nesutiks 
dalyvauti jokioje konferenci
joje su aliejų eksportuojan
čiomis šalimis, kol aliejų im
portuojančios šalys nebus 
pirma išdirbusios savo bend
ro nusistatymo. Prancūzijos 
prezidentas d‘Estaing yra pa
siūlęs laikyti konferenciją, 
susidedančią tiktai iš aštuo- 
nių valstybių - keturių aliejų 
eksportuojančių šalių ir ketu- 
riu aliejų perkančių šalių.

Ar dabar, gavusios minėtų 
trylikos kraštų užsienio rei
kalų ministrų pasiūlymą, 
Jungtinėse Valstijos ir Pran
cūzija pakeis nusistatymą? 
Tenka palaukti ir pamatyti.

Washingtonas. - Po ilgos ir 
sunkios ligos, sulaukęs 78 
metų, čia mirė vienas iš žy
miausių pasaulio archeologų 
Dr. Matthew W. Stirling. 
Per 40 metų jis palaikė glau
džius ryšius su Smithsonian 
Institutu. Per savo gana ilgą 
ir labai veiklų gyvenimą ve
lionis daug prisidėjo prie ar
cheologijos mokslo išvystymo 
į dideles aukštumas.

Brawley, Cal. - Sausio 23 d. 
čionai plačiai buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas. Miestelio 
žmonės buvo labai susirūpi- 

ganizacijų iš 97 pasaulio ša
lių, - Jungtinės Tautos $i- 
skelbė šiuos 1975-uosius me
tus Tarptautiniais Moterų 
Metais.

Jungtinės Tautos ruošiasi 
atšvęsti Tarptautinius Mote
rų Metus Meksikoje, Meksi
kos mieste (sostinėje), kur 
įvyks plati konferencija ir 
tęsis nuo birželio 23 dienos iki 
liepos 4 dienos.

Jungtinių Tautų Generali
nio Sekretoriaus padėjėja 
Helvi Sipila (iš Suomijos), 
išrinkta Tarptautinių Moterų 
Metų generaline sekretore, 
sako, kad yra būtinas pasau
lio vyrų dėmesys, pritarimas 
ir tarpininkavimas. Jeigu mi
nėtam kongrese dalyvautų 
pusė moterų ir kita pusė 
vyrų, tai suvažiavime būtų 
galima išspręsti įvairias pro
blemas ir įgyvendinti lygia
teisiškumo principus. Konfe
rencijoje bus gvildenama 
žmogaus lygiateisiškumas 
kultūrinėse, ekonominėse ir 
socialinėse srityse. Bus ap
tarta, kokios yra kliūtis, 
trukdančios pasiekimui lygia- 
teisaus, laimingo gyvenimo, 
ir kaip jas prašalinti.

(Nukelta į. 4 psl.)

Lietuvoje mirė 
žymus kovotojas

A. Ciplys
Vilniaus “Tiesa” (sausio 21 

d.) praneša, kad eidamas 72 
metus, staiga mirė revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje daly
vis Adomas Ciplys. Už dide
lius nuopelnus velionis buvo 
apdovanotas “Garbės ženklo 
ordinu”, keturiais medaliais, 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Garbės 
raštais. Nuo 1949 metų jis 
buvo Komunistų Partijos na
rys.

Japonija tvirtai 
palaiko arabų pusę 
konflikte su
Izraeliu

Tokyo. - Kai Japonijos 
premjeras Tanaka pasitrau
kė, o jo vietą užėmė Taked 
Miki, buvo spėliojama apie jo 
nusistatymą’Vidurio Rytų 
klausimu. Net buvo tokių 
diplomatų, kurie manė, kad 
naujasis premjeras “šalčiau” 
atsineš linkui arabų, ir gal 
net Izraelio pusėn. Jie smar
kiai klydo.

Naujasis premjeras savo 
pranešime parlamentui griež
tai reikalavo, kad Izraelis 
sugrąžintų visas arabų že
mes, per karą iš jų užgrob
tas. Premjeras Miki taip pat 
reikalavo, kad Izraelis pripa
žintų palestiniečiams teisę į 
savo nepriklausomą valsty
bę.

Premjeras, savo kalboje pa
lietė ir aliejaus klausimą. Ja
ponija daugiau kaip 80 pro
centų aliejaus importuoja iš 
Vidurio Rytų. Tai ir santy
kiuose su arabais aliejaus 
klausimas vaidina labai svar
bų vaidmenį. Bet šiuo klausi
mu Japonija remia arabų 
kraštus, gaminančius aliejų, 
prieš aliejų importuojančius 
kraštus, kuriems vadovauja 
Jungtinės Valstijos.

KANADA KOVOSIANTI 
UŽ EKONOMINĘ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Ottawa. - Kanados Vidaus 
Reikalų sekretorius Allen 
MacEachen sako, kad nuo 
dabar Kanada kovos už savo 
ekonominę ir kitų tautinio 
gyvenimo aspektų nepriklau
somybę nuo Jungtinių Valsti
jų. Jis sako, kad Jungtinės 
Valstijos pradėjo smarkiai 
plėsti savo kontrolę ant Ka
nados pramonės.

Ir klausimas, girdi, ne vien 
tik ekonominės kontrolės. 
Jungtinės Valstijos, pagalba 
televizijos, radijo bei filmų, 
uždėjo kontrolę ir ant Kana
dos kultūrinio gyvenimo.

St. Petersburg, Fla. - Di
rektorius Pinellas County 
Health Departamento dr. 
George Dame pataria in- 
fluenzos nepaliestų sričių tu
ristams atidėti vykimą į Flo
ridą mažiausia porai savaičių. 
Šiame mieste influenza susir
gimų skaičius gana didelis. 
Tik per vieną savaitę įvyko 
nūo “flu” 30 mirčių.

Unijos vadas apie padėtį auto
mobilių gamybos pramonėj
Praeitą sekmadienį televi

zijos programoje “Meet the 
Press” dalyvavo ir buvo klau
sinėjamas Jungtinės Auto
mobilių Pramonės Darbinin
kų Unijos prezidentas Leon
ard Woodcock. Jis sakė, kad 
šiandien automobilių gamyba 
gyvena gilios krizės laikus. 
Pasirodo, kad šiandien jau 
240,000 darbininkų yra at
leista iš darbo ir kasdien dar 
vis daugiau atleidžiama.

Jis buvo užklaustas, kodėl 
jis niekur nėra pasmerkęs 
automobilių aukštų kainų. 
Woodcock atsakymas buvo 
keistas. Jis sakė, korporaci
jos nebegali kainas mažinti, 
nes ir prie dabartinių kainų 
jų pelnai esą labai žemi, 
girdi, “tik popieriaus storu
mo”. Bet kai jam buvo pri
minta, kad vis tiek šiandien 
visos korporacijos žada nau
jiems pirkėjams sugrąžinti 
nuo šimto iki penkių dolerių, 
tai unijos vadas sakė, kad jos 
tai turi daryti, nes turi kaip 
nors nusikratyti esamų ne
parduotų automobilių.

Woodcock taipgi buvo 
klaustas, ką jis mano apie 
prezidento Fordo siūlymą pi
liečiams dalį jų už 1974 metus 
sumokėtų taksų sugrąžinti, 
jis atsakė, kad Fordo planas 
labai neteisingas, nes iš jo 
laimėtų tiktai turtingieji, o 
bienduomenė nieko negautų, 
ir todėl didelės daugumos 
amerikiečių pajėgumas dau
giau pirkti visokių reikmenų, 
nebūtų padidintas ir nepadė
tų resesijai pastoti kelią.

Kai kurie 
demokratai 
labai susirūpinę

George Wallace

Nebėra jokios abejonės, 
kad Alabamos valstijos gu
bernatorius rimtai ruošiasi 
1976 metais tapti Demokratų 
partijos kandidatu į preziden
tus. Jis šiomis dienomis įves
dintas gubernatoriaus tre
čiam terminui. Jis gana popu
liarus ypač pietinėse valstijo
se tarpe baltųjų rasistų. Tie
sa, jis nuo pasikėsinimo ant 
jo gyvybės prieš porą metų, 
smarkiai suparalyžiuotas, ne
gali valdyti kojų. Bet juk taip 
ir Franklin Delano Roosevel- 
tas buvo suparaližiuotas, bet
gi net kelis terminus išprezi- 
dentavo.

Kaip ten bebūtų, šiek tiek 
liberališkesni demokratai, 
kaip Humphrey-McGovern 
pasekėjai, labai susirūpinę. 
Wallace gali laimėti nomina
cijas. . .

Honolulu. - Hawaii Salos 
35,000 gyventojų gavo įsaky
mą palikti savo namus ir 
susirasti:vietą kitur, nes jie 
gyvena per arti volkano, ku
ris grūmoja išsiveržimu ir jų 
sunaikinimu.

Vėliausios 
žinios

Washingtonas. - Prekybos 
Departamentas praneša, kad 
1974 metų Jungtinių Valstijų 
prekybos deficitas pasiekė 
virš tris bilijonus dolerių. 
Valdžia kaltina aukštą impor
tuoto aliejaus kainą.

•
Pekinas. - Kinijos valdžia 

pernai buvo Amerikoje užsa
kius 601,000 tonų kviečių 
Šiems metams. Dabar tą už
sakymą sumažino iki vieno 
trečdalio, tai >yra pirks tik 
apie 200,000 tonų. Priežastis 
nepaaiškinama.

•
Tel Aviv. - Izraelio premje

ras Rabin kviečia Tarybų 
Sąjungą atnaujinti diplomati
nius ryšius su Izraeliu.

•
Paryžius. - Egipto prezi

dentas Sadatas tarėsi su 
Prancūzijos prezidentu d'Es- 
taingu. Jis nori iš Prancūzijos 
gauti daugiau Egiptui ginklų 
ir kitokios paramos.•

New Delhi. - Žymėdama 
Indijos Konstitucijos 25-tą 
metinę sukaktį, premjerė In
dira Gandhi gyrė dabartinę 
Indijos demokratiją ir savo 
oponentus išvadino fašistais 
ir naciais. •

Washingtonas. - Klydo tie, 
kurie manė, kad prez. Fordas 
išgirs galingą protestų balsą 
ir susilaikys nuo reikalavimo 
greitos militarinės pagalbos 
Pietų Vietnamo ir Kambodi- 
jos fašistiniams režimams.-* 
J is tokį reikalavimą jau įteikė 
Kongresui. Jis reikalauja to
kios militarinės pagalbos Sai
gono valdžiai * 300 milijonų 
dolerių, o Kambodijos val
džiai už 222 milijonus.

•
Washingtonas. - Senato

rius Goldwater sako, kad 
Richard Nixonas labai nori 
sugrįžti į politiką ir vadovauti 
Republikonų partijai.

Senatorius Church, skaito
mas bene liberališkiausių Se
nato nariu, paskirtas pirmi
ninku komiteto tyrinėjimui, 
šnipinėjimo organizacijų 
•veiklos. •

Hanoi. - Šiaurės Vietnamo 
valdžia reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos sustabdytų 
lėktuvų lekiojimą virš jos 
teritorijos.

, Tel Aviv. - Pasaulinio Žydų 
Kongreso prezidentas dr. 
Nahum Goldmann sako, kad 
Tarybų Sąjungos kooperavi- 
mas būtinai reikalingas pa
siekimui taikos Vidurio Ry
tuose.
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Už moksleivių ir studentų teises
Prieš kelias dienas Aukščiausiasis Teismas paskelbė labai 

svarbų nutarimą, liečianti mūsų mokyklinio jaunimo teises. 
Dabar jis plačiai diskutuojamas. Nemažai balsų girdisi ir 
prieš nutarimą. Bet atrodo, kad daugumai mūsų žmonių 
nutarimas labai patinka.

Kaip žinoma, iki šiol ypač mūsų moksleiviai tiek privatiš- 
kų, tiek viešųjų mokyklų vadų bei pareigūnų buvo laikomi 
beteisiais sutvėrimais. Jie galėjo moksleivį arba studentą 
suspenduoti, arba net išmesti iš mokyklos, neišdėstęs jam jo 
nusikaltimo ir nedavęs jam progos pasiaiškinti, arba 
pasiteisinti. Buvo suprasta, kad to reikalauja disciplina ir 
paauglio doras išauklėjimas bei pripratinimas prie draus
mės.

Bet dabar Aukščiausiasis Teismas (5 balsais prieš 4) 
patvarkė, kad tam turi būti galas, kad moksleivis arba 
studentas, kaip ir suaugęs žmogus, turi turėti tam tikras 
pagrindines žmogaus teises, kad mokyklos viršininkas arba 
pareigūnas negali jį bausti be davimo jam progos atsakyti į 
jam daromus užmetimus arba kaltinimus.

Šio nutarimo oponentai už galvos susidėję rankai Šaukia, 
kad jis dar tik daugiau sugądins mūsų jaunąją kartą, su 
kuria jau ir taip nebegalima susikalbėti, kuri jau ir taip yra 
baisiai išdykus, tiesiog “velnių priėdus”.

Mums atrodo, kad ši baimė yra perdėta. Tiesa, turėdamas 
teisę protestuoti, bei gintis ir teisintis, vienas kitas paauglis 
gal nebesiskaitys su jokia disciplina ir pasidrąsins prie 
neleistinų veiksmų mokykloje ir už jos sienų, pasidarys 
nesukalbamu ir t. t.. Bet argi ne tas pats su mumis, 
suaugusiais, ir net gerokai senstelėjusiais žmonėmis ? Ar 
maža yra tokių, kurie piktnaudžiauja įvairiomis įstatymais 
bei konstitucijomis garantuotomis teisėmis? Bet-ar sveiko 
proto žmogus gali tik dėlei tokių išimčių siūlyti, kad mums 
visiems visokios teisės turėtų būti atimtos? ----

. Aukščiausiojo teismo patvarymas yra teisingas, geras ir 
sveikintinas.

Vienas svarbiausių mūsų socialinių 
problemų ir skaudžiausių žaizdų

Šiomis dienomis labai daug rašoma ir kalbama apie taip 
vadinamus Priežiūros Namus (“Nursing Homes”). Dauguma 
jų yra privatiškai valdomi ir operuojami. Paaiški, kad jų 
daugumoje padėtis yra tiesiog netoleruojama. Daugelyje 
miestų bei valstijų pradėtas juose sąlygų tyrinėjimas.

Tikėkime, kad viešos diskusijos ir tyrinėjimai duos gerus 
rezultatus ir Priežiūros Namai bus nors šiek tiek apvalyti 
nuo korupcijos ir nepakenčiamo jų įnamių išnaudojimo.

Reikia žinoti, kad Priežiūros Namų vaidmuo nesimažins, 
bet dar didės. Juk senų žmonių skaičius ne mažinsis, bet 
kasmet didinsis. Jau dabar vidutinis Amerikoje amžiaus yra 
apie 71 metų. Ir niekas neabejoja, kad jis dar vis kils. Jau 
dabar mes turime 22 milijonus amerikiečių, peržengusių 
65-tąjį metų slenkstį, ir dar senesnių. Sakoma, kad nereikės 
nė daugelio metų laukti, kai vienas iš kiekvienų penkių 
senstelėjusių amerikiečių jau baigs savo dienas arba metus 
Priežiūros Namuose. Ne iš gero, žinoma, bet iš bėdos, todėl, 
kad sąlygos vers atsisakyti savo namų pastogės.

Jau dabar visas milijonas amerikiečių yra Priežiūros 
Namų įnamiais. Galėtų būti ir daug daugiau, bet Priežiūros 
Namuose gyvenimas labai, labai iškaštingas.- ) Vidutinė 
mėnesinė mokestis - $600. Tuo tarpu pensinihkai, kartu 
vyras ir moteris, per mėnesį, vidutiniai, tegauna $310. 
Labai daugelis senų žmonių ir norėdami, ir baisiai gyvenimo 
spaudžiami, negali patekti į Priežiūros Namus','nes neprii
mami, nes turi per mažas pajamas.

Priežiūros Namų yra daug daugiau, negu ligonių - jų yra 
23,000, o ligoninių tik 6,630. Juose du trečdaliai įnamių yra 
moterys, o tiktai vienas trečdalis vyrų. Juose yra 96 
procentai baltųjų amerikiečių, o tik 5 procentai juodųjų. Iš 
815,000 registruotų slaugių, juose darbuojasi arba tarnauja 
tiktai 56,235, o visos kitos ligoninėse. Gal ir dėl to daugelyje 
jų priežiūra yra tokia nepakenčiama. . .

Antanas Jonynas
Šermukšnio 
žydėjimas

Šermukšnis augo 
Sodo pakraštėly.
Dulksvai,
Balkšvai
Žydėdavo kasmet.
Ir niekad sau
Jis klausimo nekėlė, 
Kokia drovaus žydėjimo

prasmė.

Žiedai netiko puokštėn, 
Tai netiko. . .
Ne dėl kitų žydėjo, — 
Dėl savęs.
Dagiliai tūpė 
Į šakų vainiką, 
Nerūpestingai 
Suokė vestuves.

Dainavo jautriai, 
Ilgesingai švilpė, 
Žiedų sidabrą 
Žarstė
Su dainom. . .
Ir medžio jausmas
Po žieve netilpo,
Kūpėjo,
Sirpo
Uogom raudonom.

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

Ruduo
Lapus nuskabo. "s
Lieka uogos,
Krauju į žemę lašančios 
Kasmet.
Tada sužino
Ir šermukšnis nuogas, 
Kokia visų žydėjimų prasmė.
Nęskinkit uogų 
Ir nesunkit vyno. — 
Aitrus šermukšnio 

džiaugsmas
Nepaguos.
Linksmi ir smagūs būnam, 
Kol nežinom
Žiedų ir uogų žaismo 
Pabaigos.
Šermukšnio kraujas 
Pavojingai rūgsta. — 
Pražudo džiaugsmą 
Fuzelio klasta. . . 
Ir pagiriom
Ne vien dainos pritrūksta. — 
Per daug sužino 
Siela sudrumsta.
Nelieskit uogų, 
Lašančių į smėlį, 
Šermukšnio to < 
Su dviprasme prasme. 
Tegu sau auga 
Sodo pakraštėly, •
Dulksvai, ,
Balkšvai , 
Žydėdamas kasmet.

Mas rašo w
KALTINA PREZIDENTĄ

Didlapis “The New York 
Times” sausio 25 d. labai 
aštriai kritikuoja prezidentą 
Fordą už ruošimą konfronta
cijos (susikirtimo) su Kongre
su. Energijos ir ekonomi
nėms problemoms spręsti, 
dienraštis sako, būtinai rei
kalingas tarp prezidento ir 
Kongreso bendradarbiavi
mas, kaip kadaise pats prezi
dentas yra pasakęs, bet da
bar jis elgiasi kaip tik priešin
gai. Prezidentas esąs užsL 
spyręs aptaksuoti importuo
jamą aliejų, nors tas padidin
tų infliaciją ir pagilintų rese- 
siją. Jis žino, kad Kongresas 
tam griežtai priešingas, bet 
jis laikosi savo klaidingo nusi
statymo.

“The N. Y. Times” tos 
pačios dienos savo vedamaja
me “Pagalba Saigonui” kriti
kuoja prezidentą ir Vietnamo 
klausimu. Laikraštis sako: 
“Nuo Amerikos įsivėlimo į 
Vietnamą pradžios pagrindi
nė klaida buvo bandyti mili- 
tariniai išspręsti aiškiai poli
tinę problemą. Atrodo, kad 
Fordo administracija eina 
prie pakartojimo tos pačios 
klaidos”.

Kaip žinoma, prezidentas 
Fordas reikalauja iš Kongre
so trijų šimtų milijonų dole
rių padidinimui ir paskubini- 
mui militarinės pagalbos Sai- 
gono režimui.
DU GAIDŽIAI PEŠASI

Pastebėjome, kad aną die
ną Chicagoje buvo smarkiai 
susikirtę du smarkūs gaidžiai 
— vienas gryno kraujo lietu
vis “Naujienų” redaktorius 
Martynas Gudelis, o kitas 
neseniai Amerikon atsibastęs 
gryno kraujo žydas Vaclovas 
Sevrukas. Jiedu abudu yra 
didžiausi Tarybų Lietuvos 
priešai ir neapkentėjai. Abu
du sako, kad jie lygiai giliai 
trokšta susidoroti su visa 
didžiąją Tarybų Sąjunga, 
kurią, kaip žinia, ir Hitleris 
bandė kąsti v bet visus dantis 
susilaužė“ Abudu neabejoja, 
kad jiems tas “garbingas” 
žygis tikrai pavyks.

Bet jiedu pešasi dėl tam 
tikslui pasiekti priemonių ir 
kelių. Martynas šaukia, kad 
“Lietuva ir lietuvių tauta ga
lės būti laisva tiktai tuo me
tu, kai subyrės Sovietų Są
junga”. Vaclovas tame jam 
visu šimtu procentų pritaria, 
bet atkerta: “Tai, jei mes 
norėsime, kad Tarybų Sąjun
ga subyrėtų, o nieko nedary
sime, o tik galvosime ir šauk
sime, mes niekad nesulauksi
me to, kada ta Sovietų Sąjun
ga subyrės “N.”, sausio20 d.)

Kaip žinoma, Martynas Gu
delis žada “subarstyti” visą 
Tarybų Sąjungą, tame tarpe, 
žinoma, ir Tarybų Lietuvą, 
nieko bendro ir jokių ryšių su 
jų žmonėmis neturėdamas, o 
Vaclovas Sevrukas siūlo tu
rėti su jomis ryšius ir “iš 
vidaus” susidoroti. Ir dėlei 
šios skirtingos “taktikos” tie 
nelaimingi gaidžiai kovėsi ko
kiam ten “simpoziume”. Toji 
jų “baisi vaina” buvo menše
vikų gazietoje piešiama per 
kelis numerius.

TAIP, MOKYTIS, BET 
TIK JAU NE BIZNIO

Chicagos menševikų gaze- 
tos redaktorius negali atsi
džiaugti prekybinių santykių 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos pablogėji
mu. Jam, žinoma, nesvarbu 
ir neapeina, kad dėlei to 
keliems šimtams tūkstančių 
Amerikos darbininkų prisieis 
netekti darbo ir atsidurti be- . 
darbių armijoje.

Bet tikrai juokinga yra jo 
vedamajame “Dar apie pre
kybą su rusais” sapaliojimų 
pabaiga. Jis juos baigia: ‘Po
litinis biuras pamatė, kad 
Amerikos amatninkai nemo- • 
kys rusų, kaip vesti sėkmin
gą bizni”.

Viena, menšeVikų galvo
čius dar ir šiandien, matyt, 
nežino, kad tokio biznio, tai 
yra, kapitalistinio biznio, ko
kį mūsų Amerikos “amatnin
kai” taip puikiai. jo suprati
mu, moka vesti, Tarybų Są
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jungoje visiškai nėra. Su juo 
buvo susidorota prieš pen
kiasdešimt dvejus metus. 
Antra, jo neapykanta rusams 
ir visai Tarybų Sąjungai jį 
taip yra apakinus, kad jis 
nemato, ką tie mūsų “amati
ninkai” su tuo savo bizniu 
yra padarę, kur jį yra nuve
dę, čia pat namie, Amerikoje, 
net Gudelio panosėje, ten pat 
Chicagoje.

Taip, taip, tarybiniai žmo
nės, kaip ir įmonės kitų 
pasaulio kraštų gali labai 
daug ko pasimokyti ir, kaip 
žinoma, iš Amerikos moko
si, bet tik jau ne “biznio ve
dimo”. Juk taip pat Ameri
kos žmonės gali daug ko pa
simokyti ir mokosi iš Tarybų 
Sąjungos ir iš kitų pasaulio 
kraštų žmonių patyrimų ir 
išgyvenimų.

ĮDOMIOS STATISTIKOS
Kolumnistas Lloyd Shearer 

iš Internal Revenue Service 
pateikia tokius duomenis apie 
Amerikos turtuolius:

Šiandien šioje šalyje mes 
turime 868,000 nevedusių 
moterų ir 347,000 nevedusių 
vyrų, kurių turtas siekia po 
$100,000. Yra 27,000 moterų 
ir 11,000 vyrų, kurių kiekvie
no turtas viršija milijoną do
lerių. Ir yra 2,000 moterų ir 
800 vyrų, kurių kiekvieno 
turtas viršija penkis milijo
nus dolerių.

Daugiausia turtuolių gyve
na New Yorko, Californijos, 
Illinois, Pennsylvanijos, Ohio 
ir Texas valstijose. Bet tur
tingiausi mūsų turčiai gyvena 
Rhoflde Island, Vermont, Mi- 
chigano, Massachusetts, 
Connecticut ir Floridos val
stijose.

IŠ VIENKIEMIU Į 
GYVENVIETES KELIAS 
Į GEROVĘ

Lietuvos žurnale “Liaudies 
Ūkis” (1974.nr. 11) skaitome 
P. Paurazo įdomų straipsnį 
“Gyvenviečių statybos ' eko
nominis ęfęktyvumas”;'Jame 
faktais įrodoma, kodėl kelias 
iš vienkiemių į gyvenvietes 
yra kelias į gerovę. Jau ne
kalbant apie tai, kad tik 
gyvenvietęse yra galimybė 
kultūriniam, socialiniam bei 
buitiniam gyvenimui klestėti, 
grynai ekonominiais išrokavi- 
mais gyvenvietės puikiausiai 
apsimoka.

Straipsnio autorius Paura- 
zas rašo:

“Gyvenvietės vaidina svar
bų vaidmenį, keliant žemės 
ūkio darbuotojų aktyvumą 
visuomeninėje gamyboje ir 
kultūros lygį. Ūkiuose, kurių 
didesnė žemdirbių dalis gy
vena gyvenvietėse ir kurių 
pagrindinė sodybinio sklypo 
dalis yra už gyvenvietės ribų, 
bet įdirbama mechanizuotai, 
kolūkiečio šeimos darbo lai
kas, sunaudojamas asmeni
niame pagalbiniame sklype, 
sumažėja iki 20%. Gyvenvie
tėse sukūrus reikiamas kul
tūrines buitines įstaigas, šei
mos, ypač moterų, darbo lai

DAUGTAUTINIŲ KORPORACIJŲ GALYBĖ IR PAVOJUS

HeliSM

Visos didžiosios Amerikos kapitalistinės kompanijos arba korporacijos yra daugtauti- 
nės, tai yra - jos turi ir operuoja fabrikus daugybėje šalių. Jų galybė beveik neribota. Jų 
politinė įtaka tautų bei valstybių santykiuose tiesiog nesvietiška.

Mums atrodo, kad tas pavojus šioje karikatūroje yra labai taikliai pavaizduotas.

kas, sunaudojamas namų 
ūkyje, sumažėja apie 
10-15%, palyginus su tais 
ūkiais, kuriuose žmonės gy
vena vienkiemiais. Kadangi 
kolūkiečių šeimose iš bendro 
darbo laiko fondo asmeninia
me pagalbiniame ūkyje su
naudojama apie 45% laiko, 
tai per metus kolūkiuose ir 
valstybiniuose ūkiuose susi
darytų apie 8 mln. žmogaus 
dienų ekonomija. Vienas vi
dutinis metinis žemės ūkio 
darbuotojas per dieną paga-'
mina maždaug už 13 rb. 
bendrosios produkcijos; atei
tyje, suintensyvėjus gamy
bai, bendrosios produkcijos 
vertė, matyt, vidutiniškai pa- 

• kils iki 20 rb. ir daugiau. 
Tokiomis sąlygomis bus gali
ma gauti maždaug už 160 
mln. rb. papildomos produk
cijos, kas sudarytų apie 95 
mln. rb. bendrųjų (nacionali
nių) pajamų, iš kurių būtų 
apie 40 mln. rb. grynųjų 
pajamų”.

Džiugu pabrėžti, kad Tary
bų Lietuvoje jau labai toli 
nueita, jau labai daug pasiek
ta ir laimėta kūrime to naujo 
kaimo gyvenimo. Bet pasak 
straipsnio autoriaus, dar toli 
gražu ne viskas’ pasiekta ir 
neišvengta klaidų bei ne
sklandumų. Jis savo įdomų 
straipsnį baigia šiomis kri
tiškomis pastabomis:

“Nepaisant tam tikrų pa
siekimų kaimo gyvenviečių 
statyboje, reikia pažymėti ir 
kai kuriuos nesklandumus. 
Pvz., iš kuriamų 1973 metais 
3870 gyvenviečių 1226 gy
venvietėse buvo įrengtas 
vandentiekis, prie kurio pa
jungta 21,94 tūkst. butų. Ka
nalizacijos tinklai buvo įreng
ti tiktai 442 gyvenvietėse, 
prie kurių pajungta 7170 bu
tų. Pagaliau tiktai 638 gyven
vietėse buvo išasfaltuotos 
gatvės, o 171 gyvenvietėje 
gatvės buvo išgrįstos akme
nimis.

Likviduojant vienkiemius 
ir statant kaimo gyvenvietes, 
ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas jų sutvarky
mui ir apželdinimui. Juk sa
koma: “Statai namą, sodink 
medį”. Gyventojai, persikėlę 
iš vienkiemių į gyvenvietes, 
turi rasti geresnes darbo ir 
gyvenimo sąlygas, negu turė
jo vienkiemyje. Kaimui rei
kėtų daugiau skirti medžiagų 
vandentiekio, kanalizacijos 
tinklams įrengti, taip pat ša
ligatvio plytelių ir bitumo 
centrinių gyvenviečių gat
vėms įrengti. Reikėtų pasiek
ti, kad kiekvienoje ūkio cent
rinėje gyvenvietėje būtų nu
tiesta nors po 1 km asfaltuotų 
gatvių.

Visuomeninių gyvenviečių 
sukūrimas padės toliau sėk
mingai vystyti visuomeninę 
gamybą ir kelti kaimo gyven
tojų materialinį, kultūrinį bei 
buitinį lygį”.

e JOGAILOS ĄŽUOLAS
Lenkijoje, mažame pajūrio 

miestelyje Labišine, auga ąžuolas 
kurj po Žalgirio mūšio pergalė; 
pasodino karalius Jogaila.. La- 
bišino parapinės bažnyčios archy
vuose išliko užrašas, liudijantis, 
kad Jogaila ij medj pasodino 
1410 m. lapkričio 3 d.

Penktadienis, Sausio (January) 31, 1975

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Bendradarbiavimo keliu
Indijos Respublikai - 25 metai

1950 m. sausio 26 d. buvo 
paskelbta Indijos Respubli
ka. Tiesa, nepriklausomybę 
Indija gavo keletą metų anks
čiau, tačiau tie metai praėjo 
įveikiant imperialistų intri
gas, kurie, priversti išsineš
dinti iš Indijos, rezgė aplink 
ją politinės ir ekonominės 
priklausomybės voratinklius. 
Štai jau ketvirtis amžiaus, 
kaip Indija eina savarankišku 
keliu. Valstybei - tai didelis 
laikotarpis. Juo labiau tokiai 
valstybei kaip Indija. Ji yra 
antroji pasaulyje pagal gy
ventojų skaičių, kurių čia 
gyvena 550 mil. - šeštadalis 
visos žmonijos.

Žengti nepriklausomybės 
keliu - kurti savo ekonomiką, 
kultūrą, Indija, galima saky
ti, pradėjo tuščioje vietoje. 
Kelis šimtmečius čia viešpa
tavusiems anglų kolonizato
riams Indija pirmiausia buvo 
prieskonių, paskui brangios 
medienos, brangių iškasenų 
šalis. Visa tai plaukė į Angli
ją. Indams liko jų skurdas. 
Skurdas čia buvo toks dide
lis, baisus, kad kapitalistinių 
šalių laikraščiuose atsirado 
netgi specialus terminas: “in
diškas skurdas”. Statistika 
sausai išskaičiuodavo: Indijo
je vienas didžiausių pasaulyje 
vaikų mirtingumas, vienas 
trumpiausių žmogaus am
žius, vienas didžiausių ne
raštingumas. Ir pagaliau In
dija - viena turtingiausių ša
lių.

Nepaprastai sunkūs buvo 
jaunos respublikos žingsniai. 
Bet Indijai padėti atėjo socia
listinės valstybės ir visų pir
ma Tarybų Sąjunga. Bhila- 
jaus metalurgijos kombina
tas, kurio statybą finansavo 
TSRS ir kurį statė tarybiniai 
specialistai, - jau praeitis. 
Tuometinis Indijos ministras 

pirmininkas Džavaharlalas 
Neru pavadino šį gigantą Ta
rybų Sąjungos-Indijos drau
gystės simboliu.

Su TSRS pagalba Indijoje 
pastatyta arba statoma 70 
labai didelių objektų, kurie 
turi nepaprastai svarbią 
reikšmę šalies ekonomikai. 
Įmonėse, pastatytose pade
dant TSRS, gaminama 80 
procentų metalurgijos pra
monės įrengimų, 60 procentų 
elektrotechnikos pramonės 
įrengimų, 30 proc. elektros 
energijos, 20 proc. plieno, 
išgaunama 50 proc. naftos. 
To dėka Indija iš atsilikusios 
agrarinės šalies virto agrari- 
ne-industrine valstybe. Jos 
pramonė nepriklausomybes 
metais padidėjo beveik 3 kar
tus, energijos gamyba - 9 
kartus, žemės ūkio produktų
— daugiau kaip du kartus.

Tarybų Sąjunga padėjo In
dijai ruošti nacionalinius kad
rus. Daugelis jų ėjo praktiką 
TSRS įmonėse.

TSRS ir kitų socialistinių 
šalių pagalba Indijai turi ir 
dar vieną reikšmę - ji leidžia 
vyriausybei sutelkti savo 
rankose pagrindines gamy
bos šakas. Tuo silpninama 
reakcijos jėgos - monopolisti
nio kapitalo galia.

Indijos darbo žmonės, jos 
vyriausybė aukštai vertina 
Tarybų šalies nesavanaudiš
ką paramą. Antai, 1973 m. 
lankantis Indijoje TSKP CK 
Generaliniam sekretoriui L< 
Brežnevui, ta proga Delyje 
įvykusiame mitinge Indijos 
ministrė pirmininkė Indira 
Gandi, kalbėdama apie TSRS
— Indijos bendradarbiavimą, 
pabrėžė: “Tarybų Sąjunga 
įnešė esminį indėlį į mūsų 
ekonomikos pertvarkymą. Ir 
dėka šito šiandien mums atsi
veria naujos galimybės toles
niam bendradarbiavimui vys
tyti”.

Bet negalima sakyti, kad 
Indijos gyvenime viskas 
sklandu. Sunkumų, neiš
spręstų klausimų, problemų 
dar yra daugybė. Gana stip
rios ir reakcijos jėgos, deši
niosios partijos. Jos deda 
daug pastangų įstumti Indiją 
į Vakarų imperialistinių val
stybių glėbį, išstumti ją iš 
tradicinio neprisijungimo 
prie karinių blokų kelio.

Indijos vyriausybė, remda
masi jai draugiškų šalių, visų 
pirma socialistinių valstybių, 
parama tvirtai pasiryžusi 
įveikti sunkumus. Šiandien 
Indija yra didelių permainų 
išvakarėse, kurios jai žada 
dar tvirtesnius ekonomikos ir 
kultūros kilimo žingsnius.

A. Augus
Istorijos mokslų kandidatas

O KETVIRTI DVYNUKAI
Amerikieti misis Moris (Rič- 

mondo m.) ketvirtą kartą pagim
dė dvynukus. Keturis kartus ii 
eilės dvynukai vienai motinai 
gimsta tik 1 atveju ii 65 610 000 
dvynukų gimimų.
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ĮSPŪDŽIAI iŠ LIETUVOS KALVI V ŠVENTĖS 1974 M.

Pagarba auksinėms rankoms
F. KAUZONAS

Kalviu kalvis ir pameistrys su didžiuoju tortu ir kitais 
apdovanojimais. Nuotr. S. ŠIMKAUS

(Pabaiga iš

TARP KALVIŲ
Tačiau, skaitytojau, ilgokai 

užtrukome kermošiuje - jau 
prasideda ir pati kalvių šven
tė.

Organizatoriai jau apdova
noti kalvių nukaltomis laimės 
pasagomis ant ilgų grandinių. 
Žiūriu gi, tokias pačias pasa
gas kalviai mauna ir ant 
Jonio ir Petronėlės kaklų - 
pagerbia mat savo nagingus 
kolegas.

Štai organizatoriai jau 
kviečia Kalvių kalvį ir jo 
pameistrį, kaip tikruosius 
šventės šeimininkus. Kalvių 
kalvis Pranas Mažiekis jau 
gerokai pagyvenęs, ne vienų 
rinitą arklių pakaustęs. Gi jo 
pameistrys Jonas Jokubaus- 
kas dar vaikinas, ko gero ir 
visai arklio nekaustęs. Tačiau 
kalvio nuopelnai ne tik kaus
tytum kojom matuojami. . .

Abu jie apjuosiami plačiau
siom šiai progai liaudies 
meistru audėjų išaustomis 
juostomis, įteikiami prizai. 0 
gėlių gėlių - jas iš tautiniais 
rūbais apsirengusių dzūkai- 
čių gauna visi kalviai.

Suskamba gongas ir prasi
deda kalvių varžybos - kas 
kala kapliuką, kas dekoraty
vinę saulę, žvakidę, kas taiso 
plūgą ar kausto arklius. Ne
manykite, kad visa tai daryti 
lengva: į meistrus žiūri koks 
tūkstantis porų akių. Ir net 
nežiūri, o spokso, nes daug jų 
nieko panašaus nėra matę.

Nespėji, žmogus, suktis 
tarp tų įdomybių. Kiek pa
žiopsojus į vyrus galiūnus, 
pasagas lenksiančius ar dvi- 
pūdę kaip pūkų pagalvę kil
nojančius, jau girdžiu, muzi
kantai tušą begrojantys. Pri
puolu prie net raustelėjusio 
nuo tokio pagerbimo senuko 
kalvio:

Už ką, tėvuk taip gau
siai apdovanojo?

Taigi, arklį greičiausia 
ir geriausia pakaustiau. Va, 
šitų molinį puodų gavau, - 
rodo jis nuostabią keramikinę 
vazą, 0 va, už labai gerų 
svėrimų bezmėnų davė. Bez- 
mėrjas kaip bezmėnas, ale 
kad paciko visiem.

Paskui mano pašnekovas - 
Juozas Janulevičius iš Varė
nos rajono Masališkės kaimo 
pakvietė mane prie arklių 
kur vis aiškino savo darbo 
plonybes. Sužinojau šį tą ir 
apie jį patį - kalviauja jau vjrš 
50 metų. Kaustė arklius, jau
čius, kalė įvairiausius padar
gus. Prisimena, kai dar medi
nos žegres ir medžio žievėmis 
surištas akėčias gaminęs. O 
kiek vėliau Kaune arkliams 
specialias pasagas kalęs, kad 
jiems lengviau būtų eiti gat
vių grindiniu. \

Ir dabar da vienų kitų 
arklį pakaustau. Cik kad ne
daug tų arklių liko, - aiškina 
senukas. - Ale jei arklys 
apsikoliečina, cvekų kojom 
insivaro, tai aš gerau kaip 
daktaras sutvarkau. Vetena- 
rų tai daug turim, ale jiej cik 
vaistais ir vaistais gydo, o 
arklio pakauscyci ir nemoka. 
Kas iš jų -

Aikštėje, kur vyksta kalvių 
varžybos, pastatytos kelios 
dumplės. Vienas jų - kaip ir 
anksčiau - kalviai kojomis 
pučia, o kitas - elektra. Plie
kia kūjai įkaitintą raudoną 
geležį, taško kibirkštis į šalis. 
Viename žaizdre “šildosi” ge-

prneito num.)
ležinė saulė, kuri netrukus 
buvo pripažinta pačia gra
žiausia. Jos autorius - vilnie
tis kalvis Jonas Praninskas. 
Jis gavo prizą ir, teisėjų 
paprašytas, savo saulę nune
šė ratu, kad visi iš arčiau 
galėtų pamatyti ir nuostabią 
saulę, ir nuostabias ją lai
kančias rankas.

. . . 1945 metai. Sanitarinė 
gurguolė, jaučių tempiama, 
iš Čekoslovakijos gabena su
žeistus tarybinius karius. O 
praūžusio karo keliai, kaip 
žinia - ne dabartinės auto
strados. Jaučių kojos klimps
ta, šleivinėja, krypsta, lūž
ta. . . Nežinai, kaip ji būtų 
pasiekusi Ukrainą, jei ne 
šios, saulę laikančios J. Pra- 
ninsko rankos. Jis ėjo kartu 
su Gurguole ir kaustė jaučius. 
Sužeistieji jiems skirtas ligo
nines pasiekė greičiau.
... Po kiek laiko sustoju 

prie kito žaizdro ir žiūriu į 
deginamą geležies gabalą. Jį 
ant priekalo kiek pamuša, 
pasukinėja ir vėl ugnin kiša. 
Čia trūsia jaunas vaikinas iš 
Gargždų Petras Raudys. Jis 
su ūsiukais, su skrybėlaite - 
niekaip nepatikėtum, kad ir 
jis kalvis. Bet va, padaužęs 
metalą ant priekalo, numetė į 
vandenį. Kad sušnypš! Gal
voju, šnypštukas jau išėjo. O 
kas dar? Ogi, ištraukia tą 
gelžgalį iš vandens, o ten 
visai ne galžgalis, o puikiau
sia žvakidė.

Pasirodo, vaikinas jau ne 
vieną dešimtį žvakidžių nuka
lė. Ir kiekviena vis kitokia.

Sukinėjuosi tarp berungty- 
niaujančiu kalvių, kurių čia 
sugūžėję iš visos Lietuvos ir 
net nusistebiu pamatęs, jog 
čia yra ir žinomas Lietuvos 
architektas, vienas iš Lazdy
nų gyvenamojo rajono pro
jekto autorių, Lenininės pre
mijos laureatas Vytautas Če
kanauskas. Jis su. . .kapliu- 
ku rankoje. Pamatęs mano 
nustebusį žvilgsnį, pradeda 
aiškinti: ,

— Ne, ne, bulvių neaugi
nu. Kapliukas visai ne bul
vėms. Mat, teisėjavau vienai 
kalvių rungčiai ir susižavė
jau, pamatęs šį darbą. Šis 
kapliukas taip išraitytas, jog 
nesusilaikiau ir paprašiau, 
kad padovanotų. Tu tik pa
žiūrėk, - ištiesė man kapliu
ką, - kaip meniškai jis geležį 
pervertė. Šitą pajusti retas 
kalvis gali.

Žiūriu-kapliukas kaip ka
pliukas, tik dar švarus, ne
dirbęs, o V. Čekanauskui jis- 
užkliuvo. Tikriausiai meni
ninkams lengviau vienam ki
tą suprasti.

Laikas prabėga nepastebi
mai. Šventė artėja prie pa
baigos. Jos rengėjai Liaudies 
meno draugijos, Liaudies me
no rūmų, “Švyturio” redakci
jos, Druskininkų miesto ir 
Varėnos rajono visuomeni
nių organizacijų vadovai ap
dovanoja visus sėkmingiau
siai pasirodžiusius kalvius.

Kalvių kalvį didžiuoju kal
vio Ignoto prizu apdovanoja 
pats Lietuvos Vietinės pra
monės ministras. Geriau- 
siarĄkalviui įteikiamas ir 
dviejų vyrų vos atitemptas 
toks didelis tortas, kad net 
nežinai, ką su juo veikti. Prie 
kalvių drožėjas Ipolitas Už
kurnys ir padovanoja jam 
vos ne savo ūgio didelį gra

žiai išdroštą medinį šaukš
tą. . .

FOTOGRAFAI
Žmogus netikėtai patekęs 

kalvių šventėn, norom neno
rom suklystų. Jam pasirody
tų, kad tai ne kalvių, o 
fotografų šventė. Kiek jų čia
— ir nesuskaičiuosi. Vienam 
kalviui gal po penkis tektų. Ir 
visi taukši aparatais, čerškia 
kino kameromis. O kalviai, 
daugiausia senukai iš kaimų, 
nepratę prie tų visokių foto
grafavimų. Nebent kartais 
tenka nusifotografuoti per 
kurio kaimynų vaiko vestu
ves. Bet tada - visu būriu. Čia 
gi visas būrys fotografų ir 
visi aparatų vamzdžius į tave 
vieną nutaikę. Nei bėgti, nei 
rėkt. Lyg per paskutinį teis
mą. Stovi žmogus - ir nė 
krust! Ypač įkyrus anas sto
rulis, apsivilkęs odine striu
ke, apsiginklavęs didžiausiu 
aparatu., Matyt, kažkoks vy
resnis, nes komandyt mėgsta
— tai į vieną, tai į kitą pusę 
pasisuk, tai dar nusišypsok! 
Tačiau kaip šypsotis, kad net 
ūsai iš strioko virpa. Rodos, 
geriau būtum ir nesistengęs 
nei to arklio geriausiai pa
kaustyti, nei kokios grožybės 
nukalti. Bet bala jų nematė, 
gal kur laikraštin įdės, žmoną 
pradžiugins . . .

Bepigu Žemaičių Joniui. 
Pripratęs! Kur tik kokia mu
gė, kermošius ar kitoks 
triukšmingas susibūrimas - 
jis pirmas ten. Va, ir dabar 
sėdi krūtinę mandrai išpūtęs
— fotografuok jį nors visu 
tūkstančiu aparatų iškart - 
jam tas pats. Tai kad šitaip 
išmokus ...

Juk šiaip ar taip malonu, 
kad geri žmonės' sugalvojo 
šitą - tavo šventę, kad pager
bė tavo rankas, pasirodo, 
tiek daug gerų nukalusias. . .

F. Kauzonas

TĖVIŠKĖ - MOTINA
Sukako 90 m. nuo pažan

gaus JAV lietuvių veikėjo, 
rašytojo Jono Kaškaičio 
(1885-1963) gimimo dienos. 
Ilgus metus jis išgyveno sve
tur. Iš profesijos J. Kaškaitis 
buvo gydytojas, tačiau daug 
jėgų atidavė visuomeninei 
veiklai, darbininkų judėji
mui, publicistikai. Jis išleido 
keletą mokslo populiarinimo 
knygų, rašė spaudoje sveika
tos klausimais, įvairiom ki
tom temom, lygiagrečiai bu
vo atsidėjęs grožinei kūrybai. 
Nuo 1902 m. JAV lietuvių 
periodikoje pasirodė daugiau 
kaip šimtas jo kūrinių. 1925 
m. išleista stambi poema “Iš
davikas”, 1950 m. - eilėraščių

ATGAL | TĖVIŠKŲ —
JI MOTINA TIKRA

TIK II A
rinkinys “Prošvaistės”. J. 
Kaškaitis nemaža nuveikė 
kaip vertėjas. Jis išvertė į 
lietuvių kalbą E. Sinklerio 
romaną “Nafta”, E. Hekelio 
“Pasaulio stebuklai”, M. Ilji- 
no “Gamta ir žmonės”, J. 
Šuro “Žmogus ir mašina” ir 
daug kitų.

1959 m. J. Kaškaitis grįžo į 
Tarybų Lietuvą. Pokario me
tais čia išleistos jo knygos - 
eilėraščių rinkinys “Augo 
beržas” (1964) ir atsiminimai 
“Kovos sūkuriai” (1960), jo 
eilėraščiai tilpo rinkiny “Sve
timoj padangėj” (1958).

Spausdiname porą vėlyves
nių J. Kaškaičio eilėraščių iš 
rinkinio “Augo beržas”. J. KAŠKAITIS

ĮVAIRIOS žinios

Kvapiu pavasariu man dvelkia tavo laiškas 
Su vieversio giesmėm, raliavimais dainųl 
Tu atlėkei žvitrus, jaunutis, aiškus 
It švintanti aušra prabėgusių dienų. .,

Kaip beržą su šaknim mane kadais išrovė 
Ir nubloškė svetur jdūkusi audra!. .

, Neprigijau šaly svečioj, bridau prieš srovę, — 
\ Atgal į tėviškę! Ji motina tikra!

Atlanto pakrašty rytinį gaudžiau vėjų, 
Klajoklį tėviškės banguojančių lauku. 
Nostalgijos glėby draugų būrius regėjau -- 
Buvau kartu su jais. Ir miela, ir jauku!

1937

Kur filmuojasi Tarybų 
Lietuvos aktoriai

PATEKĖJO AVSKA
Patekėjo aušra,
Užsidegus aistra, 

Apsigaubus skarelę raudonų...
Prasiskleidžia antai
Vaiskūs erdvių skliautai, 

Apsijuosę su juosta geltona, ..
Nuriedėjo visa
Debesiukų gausa

Gumuliukais pūkiniais už miško...
Mirguliuoja bruožai,
Pailgai, įstrižai,

Rausvaspalviai fontanai ištryško.. .
Ne ugnies kamuolys,
Ne liepsnų rutulys, — 

Raudonskruostė užsiplieskė saulė. .
Ir banguoja žydrai
Tartum marių gaurai 

Viliūgė padangių apgaulė. . .

1957

Įvairenybės
KUPRANUGARIŲ 
PIENAS, KAIP VAISTAI

Tarybiniai medikai moksli
niais tyrimais patvirtino dar 
vieną Azijos tautų gyvulių 
augintojų liaudies medicinos 
vaistą. Kazachstane įkurta 
sanatorija, kur žmonės gydo
mi šubatu. Taip kazachai va
dina putojantį rūgštoką gėri
mą, kuris gaminamas iš kup
ranugario pieno, surauginto 
specialiuose odiniuose mai
šuose.

Kazachai nuo neatmenamų 
laikų vartodavo šubatą kaip 
stiprinančią priemonę ir vais
tą tuberkuliozei gydyti. Tyri
mai parodė, kad liaudies me
dicina ne be reikalo vertino šį 
egzotišką produktą. Šubate 
yra kur kas daugiau žmogui 
biologiškai svarbių medžia
gų, negu karvės piene.

Šie medikų ir biologų tyri
mai jau sudomino ir Australi
jos fermerius. Dabar jie nu
tarė priveisti ir užauginti tiek 
kupranugarių, kiek jų nėra 
nė vienoje pasaulio šalyje. 
Australijoje kupranugarių 
pienas bus kondensuojamas, 
konservuojamas ir perduoda
mas širdies-kraujagyslių ligų 
klinikoms.
VIETOJ BENZINO - 
AZOTAS

Solfordo universiteto (Ang
lija) bendradarbis dr. Dž. 
Randelas sukonstravo azotu 
varomą automobilio variklį. 
Kartą pripildytas skysto azo
to, toks variklis traukia 240- 
400 km ir neteršia oro nuo
dingomis išmetamosiomis du
jomis. Skystas azotas - su
slėgtų dujų šaltinis, kurį kai
tina šiluminis akumuliato
rius. Automobilio galingumą 
užtikrina karštų suslėgtų du
jų leidimas pro turbiną. 
Skysto azoto atsargą galima 
papildyti, akumuliatorių pa
krauti iš elektros tinklo.
HEPATITO VIRUSAS

Dr. Purselas (Nacionalinis 
alergijos ir infekcinių ligų 
institutas, JAV) rado hepati
to A virusą, kuris perduoda
mas nuo žmogaus žmogui su 
užkrėstu vandeniu ir maistu 
ir yra susirgimo hepatitu 
priežastis. Hepatito A viruso 
atradimas padės sukurti vak
ciną nuo jo sukeliamos ligos.

R. GLIBAUSKAITĖ

Koncertuoja VI. Merkevičius dukterimi Birute
Lietuvos kino studijos kū

rybinė grupė, vadovaujama 
režisieriaus M. Giedrio, ėmė
si ekranizuoti Vytauto Bub
nio romaną “Po vasaros dan
gumi”, pasakojantį apie nū
dienos kaimą, jo žmones. Tai 
vienas ryškiausių pastarųjų 
metų lietuvių literatūros kū
rinių, pažymėtas 1974 metų 
Respublikine premija. Suvai
dinti labai sudėtingą herojų 
“svieto keliauninką” Kreivė
nų sūnų Steponą patikėta 
Vilniaus Jaunimo teatro ak
toriui A. Šurnai. Šis režisie
riaus pasirinkimas neatsitik
tinis. A. Šurna puikiai užsire
komendavo M. Giedrio pir
majame lietuviškame istori
niame filme “Herkus Man
tas”.

Aktorių A. Šurną žiūrovai 
mato ne tik Lietuvos kino 
studijos filmuose. Prieš kele
tą metų Baltarusijos daugia- 
serijinėje juostoje “Griuvė
siai šaudo”, pasakojančioje 
apie sunkius vokiečių okupa
cijos metus, jis suvaidino 
klastingą išdaviką. O dabar 
A. Šurna pakviestas vienam 
pagrindinių vaidmenų to pa
ties režisieriaus V. Četveri- 
kovo epopėjoje “Liepsna”, 
kuri sumanyta, kaip įspūdin
gas memorialas kovotojų už 
Baltarusijos ir kitų Tarybų 
šalies tautų laisvę atminimui.

Kartu su A. Šurna, “Lieps
noje” filmuojasi ir daugiau 
lietuvių aktorių - V. Kancle
ris, J. Rygertas, H. Kuraus- 
kas, B. Babkauskas.

Ne pirmą kartą kūrybiniai 
keliai atveda į “Belarušfilmo” 
kino studijos paviljonus Lie
tuvos TSR liaudies artistą 
panevėžietį B. Babkauską, 
kuris “Liepsnos” epopėjoje

vaidina nedidelį, bet savaip 
išskirtiną baltarusių valstie
čio Levono vaidmenį, simbo
lizuojantį amžiną valstiečio 
ryšį su žeme. B. Babkausko 
pavardę sutinkame ir Minsko 
televizijos dviejų serijų filme 
pagal folklorinę žinomo tary
binio rašytojo S. Maršako 
pjesę - “Vargo bijosi - laimės 
neregėsi”.

Įdomų, psichologiškai su
dėtingą advokato vaidmenį 
B. Babkauskas suvaidino 
juostoje “Avarija”, kurią pa
gal šveicarų dramaturgo F.. 
Diurenmato pjesę “Mosfil- 
mo” kino studijoje pastatė 
žinomas lietuvių kino režisie
rius V. Žalakevičius. Šiame 
filme vaidina ir kitas V. Žala- 
kevičiaus “kino krikštasūnis” 
- Vilniaus Akademinio dra
mas teatro aktorius R. Ado
maitis.

Apie R. Adomaičio populia
rumą kino pasaulyje gražiai 
kalba tas faktas, kad jis fil
mavosi iš karto dviejose juos
tose: Žalakevičiaus “Avarijo
je” ir Vokietijos Demokrati
nės Respublikos “Defos” kino 
studijos filme “Volcas”, kur 
jam patikėtas Volco - pana
šaus į Tadą Blindą vokiškojo 
“svieto lygintojo” vaidmuo. 
Dabar R. Adomaitis filmuoja
si Lietuvos kino studijos 
juostoje “Saduto tuto”, kurią 
pagal V. Žalakevičiaus scena
rijų stato režisierius A. Gri- 
kevičius.

Naujajame lietuviškame 
filme, aptariančiame meno ir 
gyvenimo sąsajas, jo tikrąją 
vertę, matysime ir J. Budrai
tį, kadaise suvaidinusį Jau
nutį Lokį plačiai nuskambėju
sioje lietuviškoje juostoje 
“Niekas nenorėjo m ir'-“

aktorius daug laiko praleidžia 
Maskvos bei Leningrado kino 
studijų paviljonuose.

“Lanfilme'’ galima sutikti ir 
L. Noreiką - vieną iš daugiau
sia pastaruoju metu besifil- 
muojančių Vilniaus Akademi
nio dramos teatro aktorių.

O ką veikia Lietuvos TSR 
liaudies artistas panevėžietis 
D. Banionis, kuris pasiūlytas 
1974 m .■ * ’TSRS Valstybinei 
premijai už Kelvino vaidmenį 
A. Tarkovskio filme “Solia
ris? Jau pakeliui į ekraną 
režisieriaus B. Ghalzanovo 
filmas “Ątrądimas”, kurio he
rojų akademiką Juryšavą, 
žmogų, pamėginusį praeitį 
patikrinti dabartimi, D. Ba
nionis sukūrė kartu su jaunu 
aktoriumi š. Kononovu. Grį
žęs iš Italijos, kur jis buvo 
išvykęs; ryšium su “Soliario” 
premjera, D. Banionis pradė
jo naują darbą “Mosfilmo” 
kino studijoje. Režisierius M. 
Sveiceris,patikėjo jam sudė
tingą psichologinį vaidmenį 
dviejų serijų juostoje “Mis
terio Makinlio pabėgimas” 
pagal rašytojo L. Leonovo 
scenarijų.

Iš įvairiausių šalies kino 
studijų plaukia į Lietuvą ban
derolės su naujais scenari
jais, skuba telegramos, pa
siūlymai, laiškai. Nauji vaid
menys laukia A. Masiulio, V. 
Tomkaus bei kitų lietuvių 
aktorių, darbu ir talentu iš
kovojusių populiarumą sun
kiame kino meąe.

Kissingeris kviečia 
Kongresą i 
partnerius

yalstybės sekretorius Hen- 
ry*Kissingeri£ esąs labai susi
rūpinęs dėl smarkiai pablogė
jusių santykių tarp Kongreso

■ ir Baltųjų Rūmų, tai yra - 
prezidento. Prieš keletą die
nų kalbėdamas Los Angeles 
mieste, sekretorius kvietė 
Kongresą eiti į partnerius su 
prezidentu sprendime svar
biausių dienos klausimų tiek 
užsieninėje, tiek vidinėje po
litikoje. Jis sakė, kad kon
frontacija (susikirtimas) tarp 
Kongreso ir prezidento būtų 
labai visiems pavojingas ir jo 
reikią būtinai išvengti.

Savo kalboje sekretorius 
Kissingeris paminėjo ir šios 
šalies santykius su Tarybų

DAR VIENA NAUJA 
VALSTYBĖ

Sausio 15 dieną Portugali
jos vyriausybė formaliai su
teikė ir pripažino Centralinė- 
je Afrikoje kolonijai Angolai 
nepriklausomybę. Tai istori
nis angoliečių laimėjimas. Jų 
šalis dar 15-ajame šimtmety
je buvo portugalų užgrobta ir 
paskelbta Portugalijos kolo
nija.

Angolos teritorija apie 14 
kartų didesnė už Portugalijos 
teritoriją, bet ji teturi apie 6 
milijonus gyventojų. Ją valdė 
nedidelė saujalė atėjūnų iš 
Portugalijos.

PAGERBTI KAIŠIADORIŲ 
RAJONO DARBO

; PIRMŪNAI
( Beveik 400 socialistinio 
i lenktyniavimo nugalėtojų, 
1 ūkių vadovų buvo susirinkę į 
j rajono Žemės ūkio pirmūnų 
sąskrydį.

Sąskrydyje kalbėjo “Pa
žangos” kolūkio pirmininkė 
V. Gudaitienė, vaismedžių 
medelyno partinės organiza
cijos sekretorius S. Janonis, 
“Strėvos” kolūkio melžėja J. 
Liuševičienė, “Švyturio” ko
lūkio traktorininkas A. Bau- 
ras.

Mintimis apie praėjusių 
metų darbo rezultatus, patir
timi pasidalijo kaišiadorių 
svečiai - Baltarusijos TSR 
Žlobino rajono, Kauno ir 
Prienų rajonų žemdirbiai, su 
kuriais lenktyniaujama, at
stovai.

Nemaža pirmūnų apdova
nota Garbės raštais, atmini
mo dovanomis.

S. Abromavičius

VAISTAI ŠIRDIES 
LYGOMS GYDYTI 
NEEFEKTINGI

Valdžios paskirta komisija 
pravedė platų tyrinėjimą 
įvairių širdies ligoms gydyti 
vaistų efektingumą. Įvairūs 
vaistai buvo išbandyti ant 
8,341 ligoniu. Surasta, kad 
du vaistai, labai plačiai varto
jami širdies ligoms gydyti, 
yra niekam verti. Jie vadina
si “clofibrate” ir “niacin”.

Tyrinėjimas buvo pavadin
tas “Coropary Drug Project”. 
Atradimai paskelbti sausio 27 
dieną Amerikinės Medicinos 
Susivienijimo organe “Jour
nal”.
UŽ MOKSLEIVIŲ IR 
STUDENTŲ TEISES

Washingtonas. - Aukščiau
siasis Teismas 5 balsais prieš 
4 patvarkė, kad iš mokyklų 
negalima suspenduoti arba 
pašalinti moksleivius ir stu
dentus, pateikus prieš juos 
kaltinimus ir nedavus jiems 
progos į tuos kaltinimas at
sakyti arba juos atmušti. 
Jaunuoliai turi tokias pat tei
ses, kaip ir suaugę žmonės. 
Kartais mokyklų viršininkai 
sauvališkai spenduoja moks
leivius, kurie jiems nepatin
ka. Ateityje tas bus prieš 
įstatymus.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ

Sąjunga. Jis nurodė, kaip 
Kongreso kišimasis į preky
bos reikalus labai pakenkė 
tiems santykiams. Kaip žino
ma, Kongreso priimtas nau
jasis prekybos įstatymas pre
kybai su Tarybų Sąjunga sta
to tam tikras politines sąly
gas, kurios Tarybų Sąjungai. 
nepriimtinos ir kurios prive
dė prie Tarybų Sąjungos 
1972 metų sutarties atšauki- 

»■

Mountainside, N. J. - Šis 
tik 15 metų berniukas, moks- 

, leivis, kirviu nužudė savo 
• tėvą ir motiną. Jo tėvas 
Thomas Sanders buvo New 
Yorke National City Bank 

(viceprezidentu, o motina Ja
nice Sanders mokytoja kata
likiškame vaikų priežiūros 
centre. Paskui berniukas 
nuėjo už geros mylios nuo 
namų ir įlipęs į vandens bokš
tą nušoko ir užsimušė.

Gregg palikęs raščiuką, bet 
jo turinys nepaskelbtas. Pro
kuroras sako: “Vargiai kada 
sužinosime, kodėl jis taip pa- 
sielgė”.
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Antanui Miškiniui ¥-70

Sausio 29 d. poetui Antanui Miškiniui sueina 70 metų. 
Maždaug penkiasdešimt iš jų paskirta literatūrai - ne tik 
poezijai, prozai, bet ir įvairiapusei organizacinei veiklai, 
literatūros vakarams, redaktoriaus ir pedagogo darbui. 
Įvairiais kūrybos laikotarpiais, kuriems atstovauja knygos 
“Balta paukštė”, “Varnos prie plento", “Keturi miestai", 
“Eilėraščiai”, “Arti prie žemės”, “Svajonė ir maištas”, 
“Dienoraštis", Antanas Miškinis praturtino lietuvių poeziją 
naujomis išraiškos priemonėmis. Tuo pačiu jis liko ištikimas 
liaudies kūrybos dvasiai ir sukūrė savitą, dainingą, “miški- 
nišką” stilių. Didesnioji jo kūrybos dalis įėjo į. dvitomį 
"Poezija", išleistą 1970 metais.

Dabar poetas ruošia spaudai pasakojimų knygą, kurioje 
žada parodyti senojo Lietuvos kaimo žmones, jų dvasinį 
pasaulį.

Spausdiname Antano Miškinio eilėraštį. ;f

Žemės balsas
Ne rubinai byra - šermukšniai 
Po paukščių sparnais rieda per žolę. 
Ruduo. Nėr perkūnijų triukšmo. 
Rausta sedulos - krūmų gražuolės.

— Žmogau, gėrybių kūrėjau, 
Vėl į žemę - mane - atsisuki: 
Tau atidaviau, ką turėjau 
Amžinajame mano ūky.

Veidas man saule žymėtas,
Tai nieko nesigailiu žmogui.
Alyvuotas, aplytas, žemėtas
Gavai, ką paimt išmokai.

Neliūsk, jei rūkai ... jei nurudus 
P,6 šalnų lapija kiek tik matos!
Skleisim žiedus vėl, bersim grūdus 
Ir kitais, ir šimtaisiais metais.

Tik akmuo to nejunta - miegalis.
Aš gi motina - Žemė Žemybė:
Manyje slypi didelės galios — 
Laikinumas ir amžinybė.

Juozo Mikuckio atsiminimai
D. M. ŠOLOMSKAS

Tarybų Lietuvoje knygų 
leidykla “Mintis” išleido Juo
zo Mikuckio atsiminimų kny
gą “Šioje ir Anoje Pusėje”. 
Knygos išleista 20,000 eg- 
zemplorų.

J. Mikuckis buvo dvarpo
nio sūnus. Tėvas jį mokė ir 
siekė padaryti kunigu, bet 
1905-1907 metų revoliucijos 
paveiktas sūnus atsisakė eiti 
į kunigus. Jis buvo vienas iš 
gabiųjų poetų. 1910 m. išėjo 
pirmoji jo eilių knyga, o 
paskui dar devynios.

Mikuckis buvo tvirto sudė
jimo žmogus. Pirmojo pasau
linio karo metu jis buvo caro 
armijoje karininku. Revoliu
cijos metu buvo kareivių iš
rinktas į 19-sios armijos ko
mitetą. Buvo vokiečių nelais
vėje.

Susiorganizavus Lietuvoje 
buržuazinei valdžiai, 1924- 
1925 m. buvo Kauno kalėjimo 
viršininku, paskui dirbo vi
daus reikalų ministerijoje, o 
paskui per šešeris metus - 
Kauno apskrities policijos va
du. Turėjo pažintis su aukš
tais valdžios viršininkais. 
1933 metais pasitraukė iš 
vyriausybės veiklos ir su ka
pitono laipsniu perėjo į pensi
ją, nes pirmiau buvo divizijos 
komandoje.

Mikuckis perėjo į savo 
“dvarelio” ūkį, užveisė bity
ną, rašė eiles ir sekė Lietuvos 
ir pasaulio įvykius.

1940 metais Smetona, jo 
padėjėjai ir daug didelių ponų 
pabėgo į hitlerišką Vokietiją. 
Lietuvoje susiorganizavo 
Liaudies valdžia priešakyje 
su Justu Palecku. Mikuckis 
gyveno savo "dvare”, ir pir
mą dieną pasveikino Paleckį, 
linkėdamas Lietuvos liaudžiai 
laimės.

Tarybinės vyriausybės or
ganai areštavo smetoninin- 
kus, visokius liaudies prie
šus. Mikuckį vienį,laikė nuož
miu reakcininku, kiti liberalu 
- panaudojančiu aukštas pozi
cijas kalinių naudai, kiti dar 
kitokiu. Mikuckis; atsimini
muose rašo: “Pranešė, kad 
Mikuckį ieško. . . Būtu keis
ta, jei neieškotų buvusio 
Kauno kalėjimo viršininko 
Mikuckio, lygiai taip pat būtų 
keista, jei draugai neieškotų 
žmogaus, padėjusio dar tada, 
kai už raudonas vėliavas grė
sė sunkios bausmės, Bet; tą 
antrąjį Mikuckį pkžino labai 
nedaug. . . .” (Pusi. 27).

Mikuckis pasirenka , 
sunkų kelią

Mikuckį areštavo ir uždarė 
į Kauno kalėjimą, kurio se
niau jis buvo viršininku. Už 
kiek laiko jį iššaukė į raštinę 
A. Gudaitis-Guzevičius, Ta
rybų Lietuvos saugumo mi
nistras. Po pasikalbėjimo 
apie sveikatą, šeimyną, Gu
daitis pareiškė, kad nori kal
bėti “kaip su karininku, poe
tu, Lietuvos patriotu”. Ir 
toliau pridėjo, kad Lietuvos 
Tarybų vyriausybė labai nori 
žinoti, ką hitleriškoje Vokie
tijoje veikia ir galvoja Smeto
nos valdininkai ir kiti Lietu
vos liaudies priešai, kad Mi
kuckis, kaip buvęs daugelio 
bičiulis - galėtų tą sužinoti ir 
atlikti labai svarbų darbą. 
Gudaitis pareiškė, kad jokįo 
apkaltinimo prieš Mikuckį 
nėra, kad jis laisvas, bet būtų 
gerai, kad grįžtų į kalėjimą, 
nes tas jam padėtiį'būsima- 
jame darbe. --muk

Mikuckis grįžo į' kalėjimą; : 
Jį apspito buvę jo bičiuliai, 
klausinėdami kaip"kanki

no." “Klystate, ponai” - jis 
galvojo.

1941 metų kovo mėnesį 
Mikuckis buvo paleistas iš 
Kauno kalėjimo vykti į Vo
kietiją. O tai padaryti buvo 
lengva, nes jo žmona buvo 
vokiečių kilmės. Taip jis ir 
persikėle į Vokietiją - “nuo 
Tarybų valdžios nukentėjęs, 
kurio konfiskavo ir bityną, ir 
kalėjime išlaikė virš pusme
tį”.

Jis apsigyveno Braunšvei- 
go mieste, Saksonijoje. Dirbo 
fabrike. Hitleriška Vokietija 
buvo karo stovykla - visur 
militarizmas kunkuliavo. Iš 
Lietuvos pabėgę smetoninin- 
kai, visokį liaudies priešai 
džiūgavo ir garsiai šaukė, 
kaip jie keršins “skur
džiams”, kurie pasiėmė patys 
tvarkyti gyvenimą.

1941 metų viduryje užpuo
limas ant Tarybų Lietuvos ir 
bendrai TSR Sąjungos. Hitle
rininkų armijos maršavo gilu- 
mon į Tarybų Sąjungą. Sme- 
tonininkai kartu su naciais 
grįžo į Lietuvą. Prasidėjo 
kruviniausias teroras - nu
kentėjo visi, kas džiaugėsi 
tarybiniu gyvenimu. Vokie
čiai krykštavo, gėrėjosi, kad 
jie valdys pasaulį. Mikuckis, 
dirbdamas fabrike, turėjo 
šypsotis savo kaimynams.

Bet metų pabaigoje hitleri
ninkų Tarybų Sąjungoje ar
mijos gavo smūgius. Vis dau
giau ir daugiau į Vokietiją 
grįžo be kojų, be rankų. 
Giminės gaudavo praneši
mus, kad jų sūnūs, broliai 
“Rusijoje žuvo”. Išnyko spau
doje krykštavimai. Vokiečiai 
pakabino nosis. . . O už kele- 
rių metų karas persikėlė į 
Vokietiją. Paimta Rytų Prū
sija ir Berlynas.

’ Su hitlerininkų armija at
bėgo vėl ponai ir visoki valdi
ninkai iš Lietuvos. Čia buvo 
daug lietuvių, kuriuos naciai 
po prievarta buvo atgabeni 
darbams, buvo nuo karo bai
sybių atbėgusių nekaltų žmo
nių. Nauji ponai - amerikie
čiai ir anglai, paėmė globon 
atbėgusius ponus. Kūrėsi vi
soki “Lietuvos išlaisvinimo” 
komitetai. Zujo Krupavičius, 
A. Navickas, V. Sidzikaus
kas, St. Kairys, K. Škirpa, B. 
Raila ir kiti. Amerikos milita- 
riniai lėktuvai tarnavo jų su
sisiekimui.

Paprastiems pabėgėliams 
(DP) steigė stovyklas. Žmo
nes susigrūdo arklydėse, ba
rakuose, susikimšo po tris ir 
keturias šeimynas. Vargas ir 
skurdas, maisto gauna be
veik tik tiek, kaip Hitlerio 
kempėse. Mikuckis, kaip se
nas Vokietijos gyventojas, 
gavo pareigas veikti tarpe 
DP. Tai labai tiko jo misijai. 
Jis rašo:

“Tie, kurie Lietuvoje buvo 
valdžioje, neliko nuskriausti 
ir čia. . . Buvę generolai, pul
kininkai, ministrai, departa
mentų direktoriai, skirtingai 
gyveno nuo pilkos masės di
pukų. Jie degė pasiutusia 
neapykanta tarybinei Lietu
vai, trokštą sulyginti ją su 
žeme”.

“Vaduotojų” viršūnės ėdėsi 
savo tarpe. Tas dar daugiau 
davė Mikuckiui, progų sužino
ti apie jų ir jų globotojų 
planus. Kartą jie buvo pasi
kvietę Mikuckį net į VLIKo 
posėdį.

Jam pavyko sužinoti, kad 
amerikiečių zonoje organi
zuoja batalionus po 450 vyrų, 
ginkluoja, lavina ir ruošiasi 
juos apjungti į stambų karo 
vienetą generolo S. Raštikio 
komandoje. Tarybų Sąjunga 
įteikė prieš tai JAV koman
dai griežtą notą. Batalionai 
buvo paversti į “darbo bata
lionus”.

1949 metais prasidėjo masi
nis pabėgėlių perkėlimas į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas ir Kanadą. Čia persikėlė 
ir visoki “vaduotojų” komite
tai. Mikuckis labai norėjo iš 
Vokietijos grįžti į Lietuvą, 
bet jo patyrimai ir turimas 
tarybinės Lietuvos priešų juo 
pasitikėjimas - nusakė jam 
vykti į JAV. Turėdamas K. 
Jurgėlos laiškus ir Juozo Ty- 
sliavos kvietimą, jis atvyko į 
Ameriką.

Mikuckis apsigyveno Balti- 
morėje, įsigijo namelį, užvei

sė sodelį ir dirbo su žmona 
visokius darbus. Čia veikė 
įvairios “vaduotojų” organi
zacijos. Mikuckis užmezgė ir 
palaikė ryšius su Lietuvos 
“ambasadoriais” P. Žadeikių, 
J. Kajeckiu, ir “konsulais”. 
Rinko reikalingas žinias, bet 
labai troško grįžti į Lietuvą. 
Tada jis rašė vienoje poezi
joje;
“Kai viesulas karo mūs žemę 

nuklostė, .
Griuvėsiuosę nykom ir 

broliai, ir sesės,
Be užvėjos blokštas į 

svetimus uostus,
Vienatvėj skaičiuoju dienas 

aš pilkąsias. . .

Ir skrisiu dvasia į tuos 
mylimus tolius,

Kur miško ošimas šlamės 
man slapčia,

Kur kaimuos kiekvienas.
artojas man brolis — 

Tenai, kur lakštingala suokia 
nakčia.”

Atgal į Lietuvą
Mikuckis ne tik dvasioje 

skrido į Lietuvą, bet su viena 
amerikiečių ekskursija nuvy
ko Lietuvon. Jį nustebino ta
rybinė Lietuva dideliais savo 
pasiekimais visose srityse.

Kada jis sugrįžo į Baltimo- 
rę, tai “vaduotojai” sušaukė 
susirinkimą, manydami, kad 
jis duos jiems antitarybinės 
medžiagos, bet jie labai apsi
riko.

“Su dideliu malonumu, - 
rašo Mikuckis, - pasakojau 
buvusiems ponams, kaip jų 
buvusieji bernai jau seniai 
baigė aukštuosius mokslus, 
kad jų vaikai jau nė žinot 
nežino, ką tai reiškia lenkti 
nugaras svetimiesiems, kad 
Lietuva išraižyta ^asfalto 
juostų, kad upes juosia til
tai. . .” (140-141 p. p.).

“Vaduotojai” savo tarpe 
pradėjo kuždėtis: “Ar nema
tote, kad jam jau išplovė 
smegenis”.

Po šio įvykio tarpe Mikuc
kio ir “vaduotojų” jau buvo 
nepasitikėjimo siena. Miestų 
gatvėse jis pastebėjo jį se
kančius “šešėlius”. Bet jo 
misija jau buvo baigta. Po 
27-ių metų 'gyveriijrfo užsie
nyje jis grįžo į Lietuvą, kurią 
labai mylėjo.

Grįžęs paraše knygą “Šioje 
ir Anoje Pusėje”. Rašė dar 
platesnį apibūdinimą gyveni
mo užsienyje, bet eidamas 
80-sius metus, 1972 metų 
rudenį jis mirė.

Lietuvių rašytojas Juozas 
Baltušis knygai “Šioje ir Anoj 
je Pusėje” parašė ilgą įvadą, 
kur, tarp kitko sako:

“Juozas Mikuckis, nežiū
rint visų savo likimo priešin
gumų bei sudėtingumo, išliko 
tikru gimtosios tėvų žemės 
sūnumi, karštu savo tautos 
patriotu. . .”

D. M. Šolomskas

Anglies dioksidas 
ir derlingumas

Amerikiečių mokslininkai, 
keisdami augalų kvėpavimo 
režimą, atrado būdą bulvių, 
kviečių, pupelių ir špinatų 
derlingumui padidinti.

Saulės šviesoje augalai su
geria anglies dioksidą ir išski
ria deguonį. Dujų apykaita 
turi įtakos jų produktyvu
mui: 90-95% savo svorio 
augalai padidina, sugerdami 
ir oro anglies dioksidą ir iš jo 
gamindami angliavandenius.

Mokslininkų nuomone, per
spektyviausias derlingumo 
didinimo būdas - priversti 
pačius augalus taupyti jiems 
taip reikalingą anglies dioksi
dą ir neeikvoti jo veltui. 
Pavyzdžiui, kukurūzų ir cuk
ranendrių natūrali dujų apy
kaita yra lėta, jie sulaiko 
daugiau anglies dioksido. To
dėl kukurūzai ir cukranen
drės yra tokie produktyvūs. 
Konektikuto' valstijoje atlikti 
eksperimentai parodė, kad 
galima sulėtinti ir kitų augalų 
kvėpavimą ir tokiu būdu pa
kelti jų produktyvumą. No
rint tai padaryti, reikia su
mažinti glikolinės rūgšties 
sintezę augaluose (skildama 
glikolinė rūgštis pašalina iš 
augalų daug anglies dioksi
do).

Vacys Reimeris. Užatlan- 
tės laiškai (394 psl.). Tai ra
šytojo kelionių po JAV įspū
džių knyga, iliustruota nuo
traukomis.

Mykolas Sluckis, Ar tavo 
šuo nepasiutęs? (101 psl.). 
Satyrinė pjesė, pliekianti 
mūsų dienų miesčionis, ra
maus ^gyvenimo mėgėjus. 
Pjesė pastatyta Vilniaus Val
stybiniame akademiniame 
teatre.

Jonas Lankutis, Lietuvių 
dramaturgijos raida. (442 
psl.). Literatūros kritikas J. 
Lankutis savo knygoje patei
kia mūsų dramaturgijos for
mavimosi ir raidos kelią.

Vaidotas Spudas, Susitikt 
tave norėčiau vėlei (326 psl.). 
Nauja anksti mirusio poeto 
kūrybinio palikimo knyga. 
Joje skelbiami ne tik eilėraš
čiai, bet ir amžininkų atsimi
nimai, išlikę paties poeto laiš
kai, ištraukos iš dienoraščio 
ir kt.

Juozas Nekrošius, Tas ak
menų švelnumas (86 psl.). 
Tai trečioji šio autoriaus eilė
raščių knyga. Ją sudaro ketu
ri skyriai: “Medonešio me
tas”, “Kalnuos ypatinga kal
ba”, “Laiko kapsulė”, ir “Pa- 
laistykit rūtą”.

Lietuviškos pasakos (288 
psl.). Dailininko V. Valiaus 
iliustracijomis papuoštas lie
tuviškų pasakų rinkinys. *

Genovaitė Raguotienė. 
Šimtas knygos mįslių (440 
psl.). Autorė duoda jaunajam 
skaitytojui šimtiį įvairiausių 
atsakymų iš knygos raidos is
torijos. Serija “Noriu žinoti”.

Petrė Česnulevičiūtė. Šim
tas teatro mįslių (376 psl.). 
Jaunajam skaitytojui patei
kiama teatro raida, jo vysty
mosi keliai, scenos meno pa
slaptys ir kt. Serija “Noriu ži
noti”.

Stefa Bulkienė
“Vagos” leidyklos darbuotoja

■ LAIŠKAS TELEFONO 
LAIDAIS

„Titanfeks" — taip pavadinta 
JAV sukurta grafinės medžiagos 
perdavimo telefonu sistema. Ji su
jungė iimfq šalies miestų ir nu
rungė fofofelegrafq, nes prie 
„Tifanfeks" tinklo galima prijung
ti ir privačius telefonus. Taigi, 
norint perduoti fototelegramq, ne
reikia eiti j ryžių skyrių. Lengvai 
perduodami laiškai, dokumentai, 
schemos, brėžiniai, kurių skersmuo 
ne didesnis kaip 21,6X95,5 cm. 
Tuo metu, kai ryšių linija neper
duodamas vaizdas, abonentas, 
orijungtas prie šios sistemos, gali 
ir telefonu kalbėtis.

Kongresmenų konstruktyvūs siūlymai
Washingtonas. - Kaip žinia, 

Kongrese gyvuoja “Juodųjų 
Kongresmenų Kokusas”. Jis 
šiomis dienomis paskelbė sa
vo pasiūlymus kovai su ne
darbu ir infliacija. Tai labai 
rimti pasiūlymai. , Už juos 
Kongrese verta kovoti ne tik 
juodiesiems, bet ir baltie
siems Kongreso nariams.

Svarbiausias pasiūlymas, 
tai kad federalinė valdžia 
pradėtų socialinius projek

Pasmerkia grūmojimą arabams karu
Praga. - Pasaulinė Darbo 

Unijų Federacija griežtai pa
smerkė Jungtinių Valstijų 
vyriausybės per prez. Fordą 
ir valstybės sekretorių Kis- 
singerį pagrūmoją aliejų ga
minančioms arabų šalims pa
naudoti militarinę jėgą. Fe
deracija sako, kad kapitalis
tinio pasaulio aliejaus pro
blema nebus išspręsta grū
mojimai, o juo labiau karu. 
Tas problemas galima iš-

PREZIDENTAS KERTASI 
SU KONGRESU

Washingtonas. - Kongresi
nis komitetas siūlo arba rei
kalauja, kad prezidentas 
Fordas trims mėnesiams ati
dėtų pakėlimą muitų ant iš 
užsienio įvežamo aliejaus. 
Bet prezidentas tą reikalavi
mą griežtai atmetė. Jis keti
na su vasario 1 dieną pradėti 
kelti muitus ant importuoto 
aliejaus po vieną dolerį ant 
staginės per tris mėnesius. 
Tai reiškia, kad balandžio 
pabaiga muitai jau bus pakilę 
trimis doleriais ant statinės 
(bačkos).

Kaip žinia, demokratų 
frakcija Kongrese griežtai 
priešinga taksavimui impor
tuoto ir vietinio aliejaus,' nes, 
ji sako, tas reikštų infliaciją, 
kainų kilimą ant visų gyveni
mui reikalingų reikmenų.

TEISMO 
DISKRIMINACIJA 
PRIEŠ moteris

Washingtonas. - Aukščiau
siasis Teismas 5 balsais prieš 
4 patvarkė, kad mūsų gink
luotosiose jėgose viršininkai 
turi teisę panaudoti lytinę 
diskriminaciją, kai eina klau
simas apie kareivio arba ka- 
reivės pakėlimą į aukštesnę 
vietą. Moterys reikalavo ly
gios teisės ir progos būti 
pakeltos į aukštesnį rangą. 
Dabar jos protestuoja prieš šį 
teismo diskriminacinį nutari
mą. Žada prieš jį neatlaidžiai 
kovoti.

Matyt, kad buvusio angliakasių unijos diktatoriaus Tony 
Boyle vadovaujamos klikos pasekėjams labai nepatinka 
dabartinė unijos vadovybė su prezidentu Arnold Miller 
priešakyje. Jie sako, kad naujo prezidento štabas susideda 
iš “radikalų” ir “raudonųjų”. Jie žada išvystyti unijos 
gretose šiai vadovybei opoziciją. Tą pradėsią su unijos 
Vykdomosios Tarybos susirinkimu, kuris įvyks vasario 11 d.

tus, kurie suteiktų darbo ma- 
žiausia vienam milijonui be
darbių. Negrai kongresmenai 
reikalauja, kad būtų užkištos 
visos spragos, per kurias tur
tingi individualai ir kapitalis
tinės firmos bei korporacijos • 
išsisukinėja nuo mokėjimo 
mokesčių (taksų). Jie siūlo 
bedarbiams pakelti pašalpą, 
įvesti kainų kontrolę, suteikti 
pagalbą žemų pajamų žmo
nėms ir t. t.

spręsti tiktai susitarimu, ly
giai naudingu abiemis pusė
mis.

Pasaulinei Darbo Unijų Fe- . 
deracijai priklauso daugiau 
kaip 153 milijonus organizuo
tų darbininkų. Dauguma jų 
yra kapitalistinėse šalyse. Jų 
balsas yra didžiai reikšmin
gas.

Prašo vyrų talkos
(Atkelta iš 1 psl.)

Tikimasi, kad į šią konfe
renciją suplauks atstovų 
maždaug nuo 150 valstybių ir 
organizacijų. Pažymėtina tai, 
kad daugelis valstybių, savo 
delegacijų vadais paskiria vy
rus, kas labai džiugina Mrs. 
Helvį Sipilą.

Jungtinių Tautų Generali
nis Sekretorius Kurt Wald
heim ryškiai pažymi, kad dis
kriminacija prieš moteris, tai 
diskriminacija prieš pusę mū
sų planetos žmonijos. Bend
rai imant, moteriai nepriduo- 
damas pilnas žmogaus res- 
pektas, neleidžiama joms iš
sireikšti pasaulio moterų in
teresų klausimais, neduoda
ma joms vienodos privilegijos 
dalyvauti bei spręsti tarptau
tines problemas, - tiek ekono
miniai, tiek politiniai.

Kovo mėnesio 3-14 dieno
mis Jungtinėse Tautos^ susi
rinks daugelio valstybių at
stovai pasitarimui, kaip 
sklandžiau ir sėkmingiau šią 
Tarptautinių Moterų Metų 
konferenciją Meksikoje pra
vesti.

Socialistinių kraštų Tarp
tautinė Demokratinė Moterų 
Federacija, atšvęsdama 
Tarptautinius Moterų Metus 
ir savo trisdešimtą jubiliejų, 
spalio mėnesį, Berlyne - Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos sostinėje, savo kon
ferencijoje dar plačiau išvys 
tys veiklos eigą apyginimui 
moterų teisuį pasaulyje. Tai 
bus du didžiuliai istorinės 
reikšmės įvykiai pasaulyje.
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Vilniuje atidaryti puošnūs nauji Civilinės metrikacijos rūmai. Jie pastatyti pagal archi
tekto G. Baravyko projektą.

Jaunųjų kambariai, registracijos kabinetas, susijungdami su didžiuliais vestibiuliaiš
laukiamaisiais, sudaro tarsi vientisą iškilmingą taką j pagrindinę ceremonialo salę. 
Iš balkono sklinda elektrinių vargonų muzika. Jauniesiems pageidaujant, čia gali groti 
ir kamerinis orkestras, styginis ar liaudies muzikos ansamblis, dainuoti choras. Yra ir 
visas patalpų kompleksas papildomoms paslaugoms: fotosalonas, midaus paruošimo 
kambarys, buitinių patarnavimų užsakymo biuras. Atskiros patalpos skirtos iškilmin
gam vardynų ceremonialui.

NUOTRAUKOJE; iškilmingo vestuvinio ceremonialo metu.

KUR POETAS STRAZDAS KUNIGAVO

Restauruota Dilių koplyčia
Vienas iš naujausių, nese

niai užbaigtų Lietuvos res
tauratorių darbų yra Dilių 
koplyčia, esanti Biržų rajono 
Kupreliškių apylinkėje. Šią, 
gana neišvaizdžią, neturinčią 
ypatingų architektūrinių pri
valumų, koplytėlę valstybė į 
savo globą paėmė todėl, kad 
joje kunigavo liaudies dainius 
Antanas Strazdas.

Kaip žinoma, poeto gyveni
mas buvo neramus; dėl savo 
nepriklausomo ir demokratiš
ko charakterio jis prastai su
gyveno su bažnytine valdžia 
ir todėl buvo mėtomas iš 
parapijos j parapiją. Deja, 
Strazdo gyvenimo liudininkų 
išliko labai nedaug. Jį mena 
buvę Varnių kunigų semina
rijos rūmai, buvęs Pažaislio 
vienuolynas, kuriame poetas 
buvo uždarytas atgailauti, 
Vilniaus Misionierių vienuo
lynas, kur 1814 metais buvo 
išspausdinta jo knyga “Gies
mės svietiškos ir šventos”, 
tačiau daugelis medinių baž
nyčių, kur jis dirbo, nebeišli- 
ko. Nežinomi ir poeto name
liai Kamajuose, kur jis pralei
do didesnę senatvės dalį ir 
baigė savo dienas. Tad tuo 
brangesnė mums kukli Dilių 
bažnytėlė, kur Strazdas kuni
gavo nuo 1808 iki 1812 m., t. 
y. ilgiau negu bet kurioje 
kitoje vietoje.

Dabartinis nedidelis Dilių 
kaimas Strazdo laikais pri
klausė Diliavos dvarui, kurį 
valdė Koplevskiai. Jiems, be 
Dilių, priklausė dar vienas 
baudžiauninkų kaimas - Veš-

M

FORT LAUDERDALE, FLA.

Mirus

James Kancere
Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Millie ir 

visiems giminėms ir pažįstamiems.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui White-Vaitkevičiui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Julijai, broliui 

Jonui, sesutei Antonetai Lietuvoje, giminėms ir 
draugams.

J. Andrulienė 
T. Kairis 
P. Simėnienė 
Birutė Copp 
F. Mack
V. Lopatta 
J. P. Brass
A. Pakali
R. Jasiuliūnas 
M. C. Puišis 
J. H. Šarkiūnai 
J. P. Keller
W. Dubendris 
J. P. Stančikai 
R. Zalūba
A. Antanavičius 
F. Balnis
B. V. Casper 
J. M. Miller
J. H. Maracich 
E. Galvin 
V. V. Bunkai 
A. J. Stukai 

f

W. A. Stakėnai
G. N. Evans
M. A. Račkauskai 
Ona Klimas 
J. Klimas 
P. Balčiūnas 
A. Petkūnas 
M. Klišis
L. Tvaska 
W. K. Kelley 
J. S. Bakšys
M. Skarova
H. Šaliūnienė 
J. Puišys
St. Vaineikis 
E. Saučelis 
S. Yuknis 
V. M. Repečkai 
J. Greblikas 
V. F. Valley 
M. Rutkauskas 
E. Kairaitis 
R. Marr

čiūnai. Diliai XIX amžiaus 
pradžioje pretendavo išaugti 
į miestelį, tačiau vėliau juos 
nukonkuravo Kupreliškiai.

Nebuvo Diliuose pastatyta 
ir mūrinė bažnyčia, - jos 
statybai skirti akmenys vė
liau buvo įmūryti į kapinių 
tvorą.

Dabartinė koplyčia buvo 
pastatyta 1777 metais. Jos 
fundatorius - Diliavos dvaro 
savininkas Ukmergės pavieto 
rotmistras Antanas Koplevs- 
kis. Kadangi ji buvo laikoma 
laikina, tai surengė ją gana 
paskubomis. Koplyčia - ne
taisyklingo kryžiaus formos, 
aukšta, su dviem zakristijo
mis, trimis altoriais. Jos sta
tybai panaudotas kelių rūšių 
medis - beržas, juodalksnis, 
pušis.. Koplyčios sienose, 
grindyse, apvaliuose me
džiuose, kurie remia “vis
kas”, matyti kirvio žymės, 
stogas buvęs dengtas šiau
dais. Vidus buvęs išdažytas 
kalkėmis baltai, vėliau išmuš
tas pušinėmis lentomis. Kop
lyčioje buvo 8 balsų vargonai, 
ant sienų kabojo dideli, ant 
popieriaus piešti 12-kos apaš
talų paveikslai, iš kurių beli
ko tik du.

Koplyčios statytojas 1783 
metais jos ir kunigų išlaiky
mui užrašė fundaciją, įsipa
reigodamas kasmet kunigui 
mokėti 300 zlotų algos ir 
duoti 40 Rygos pūrų įvairių 
javų, nupenėtą meitėlį, stati
naitę sviesto ir kapą sūrių. 
Strazdui kunigaujant, šios 
normos šiek tiek buvo pakeis-

S. J. JUREVIČIAI

J. P. Blaškai 
B. A. Putrimai
J. Jovaišas
A. Copp
B. Balčiūnas
K. Pakšys 
J. S. White 
T. V. Norvell
C. Ruk
N. Petronienė 
A. Bruwer 
T. Saliūnienė 
M. Skeinis 
J. Stančikas 
J,. Ragauskas 
J. Yudickas 
Adolph Fercikas 
F. O. Bunkai 
A. A. Jociai 
A. Nakras 
J. T. Lukas 
A. P. Aleknai

A. PALIONIO nuotrauka

tos, ir jis gaudavo 6 statines 
javų ir margą žemės. Popie
žiaus Pijaus VI ir Vilniaus 
vyskupo Masalskio 1781 m. 
raštais bažnytėlei buvo nu
statytos trys metinės šven
tės. Po ketverių metų Vil
niaus vyskupas Diliams su
teikė filijos teises. Bažnytė
lės zakristijonas ir vargoni
ninkas būdavo parenkami iš 
baudžiauninkų.

Strazdas, nors ir priklausy
damas nuo dvarininko, kuris 
jį samdė, ir nuo Vabalninko 
klebono, kuriam priklausė 
kaip filialistas, buvo ištiki
mas sau. Jis dažnai lankėsi ir 
kituose Vabalninko parapijos 
kampeliuosb, kaimyninėse 
parapijose. Tad ir santykiai 
su klebonu buvo nekokie. 
Klebonas ne kartą bažnytinei 
valdžiai rašė, kad Strazdas 
prastai atliekąs savo parei
gas, norįs “gyventi laisvai ir 
patogiai”. Ne geriau poetas 
sugyveno ir su dvarininku. 
Mirus vienam iš Koplenskių, 
jis į laidotuves suvarytiems 
baudžiauninkams pasakęs pa
mokslą, kuris nepatiko dvari
ninkams. Dėl to jam tekę 
palikti Dilius ir persikelti į 
Pandėlį.

Antano Strazdo gyvenimo 
tyrinėtojai mano, kad Diliai 
buvo vienas iš svarbiausių 
poeto kūrybinės biografijos 
tarpsnių. Čia jis parašęs kūri
nius, sudėtus į poezijos rinki
nį “Giesmės svietiškos ir 
šventos”.

Taigi, Dilių koplytėlė - 
reikšmingas mūsų kultūros ir 
literatūros istorijos pamink
las, kurį rūpestingai tausoja
me. Biržų kraštotyros muzie
jus, įrengęs joje nedidelę 
ekspoziciją, kviečia visus ją 
aplankyti, pagerbti didžiojo 
poeto atminimą.

J. Kasperavičius

Dorchester, Mass.
Sausio 17 d. mirė Klemen- 

tina Jankienė, prieš penkis 
metus mirusio Antano Jan
kaus žmona. Buvo pašarvota 
Juozo Lubino šermeninėje. 
Sausio 20 d. palaidota Forest 
Hill kapinėse.

Paliko liūdesyje dukrą He
leną Jusienę, žentą Edvardą 
Jusiu, o anūkę Laurą ir proa
nūkę Tarą. Priklausė LDS 62 
kuopai, ir visuomet dalyvavo 
su progresyviais lietuviais. 
Buvo laisvų minčių, skaitė ir 
rėmė "Laisvę” ir kitokią dar
bininkišką spaudą.

Reiškiu užuojautą jos gimi
nėms, o Klerhentinai lai būna 
lengva ilsėtis!šios šalies že
mėje. A. K-a

Lawrence, Mass.
PRANEŠIMAS

L. D. S. 125 kuopos susirin
kimas įvyks Vasario 15 diena, 
2 vai. po pietų, Polish Ameri
can Veterans
Julian Stopra Post, 
23 Monmouth St.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Valdyba

Miami, Fla.
KLAIDOS ATITAISYMAS
Vėliausioje mano korespon

dencijoje įvyko klaidelė. Tu
rėjo būti LSK pirmininkas - 
S. Kanapė, o vicepirmininkas 
J. Paukštaitis. Kaip nors S. 
Kanapė prasmuko.

V. Bovinas

LAISVĖ

Haverhill, Mass.
Sausio 2 dieną mirė Algis 

Mazalauskas, tik 41 metų, iš 
245 River St. Mirė Hale 
ligoninėje. Buvo Korėjos ka
ro veteranas. Paliko liūdin
čius tėvą, brolį, dvi seseris ir 
daugiau giminių. Palaidotas 
sausio 4 d. St. Patrick’s kapi
nėse.

Sausio 16 d. mirė Agota 
Amšijienė, sulaukus 86 metų, 
Pentucket Manor ligoninėje. 
Paliko liūdinčius du sūnus, du 
brolius ir seserį. Palaidota 
sausio 20 d. St. Patrick’s 
kapinėse.

Sausio 15 d., einant gatve 
vakare, dar prieš septintą 
valandą, razbaininkai užpuo
lė A. Navicką ant Washing
ton St., parmušė, atėmė pini
gus apie du dolerius smul
kiais, pasiėmė jo namų rak
tus, sudaužė akinius ir pabė
go.

Čia mušeikos labai įsidrąsi
no. Mat, kad ir sugauna juos, 
bet tinkamai nenubaudžia.

Darbininkė

Lietuvos 
mokslo gairės

Vilnius. - Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos prezidiu
mas patvirtino akademijos 
vykdomų bei koordinuojamų 
mokslinio tyrimo darbų su
vestinį planą 1975 metams.

Penkmečio baigiamaisiais 
metais daugiausia dėmesio 
bus skiriama pagrindinėms 
respublikoje mokslo kryp
tims, padedančioms spręsti 
svarbias liaudies ūkio moksli
nes technines problemas. Pa
žymėtinas didelis baigiamų 
šiais metais spręsti mokslinių 
temų lyginamasis svoris.

Iš viso plane figūruoja 38 
stambios fundamentalinės 
bei mokslinės techninės prob
lemos, kurias sprendžia aka
demijos institutai, aukštosios 
mokyklos ir kitos organizaci
jos. Šių problemų ribose bus 
gvildenamos 452 mokslinės 
temos, iš kurių 273 numato
ma užbaigti šiais metais.

Daug dėmesio skiriama vi
suomenės mokslų vystymui, 
jų vaidmens mokslinio tyrimo 
darbuose didinimui. Ryšium 
su tuo kelios anksčiau spręs
tos problemos sujungtos į 
vieną kompleksinę “Socialis
tinės visuomenės ir asmeny
bės sąveiką šiuolaikinės 
mokslinės techninės revoliu
cijos sąlygomis”. Ją bendro
mis jėgomis spręs filosofai, 
sociologai, teisininkai, kitų 
sričių specialistai. ELTA

■ HEPATITO VIRUSAS

Dr. Purselas (Nacionalinis aler
gijos ir infekcinių ligų institutas, 
JAV) rado hepatito A virusą, ku
ris perduodamas nuo žmogaus 
žmogui su užkrėstu vandeniu ir 
maistu ir yra susirgimo hepątitu 
priežastis. Hepatito A viruso at
radimas padės sukurti vakciną 
nuo jo sukeliamos ligos.

Prezidento Fordo paskirtoji komisija su Nelsonu Rockefel
ler™ priešakyje šitaip “tyrinėja” Centrinę Žvalgybos 
Agentūrą (C. L O. J. . New York Post

BENDRADARBIO LAIŠKAS

įdomi diskusija Vilniaus
• *- • -

savaitraštyje
gyviau būtų sužadintas akty-Atskiru ryšulėliu siųsda

mas jums, gerbiamas redak
toriau, keletą savaitraščio 
“Literatūra ir menas” nume
rių, noriu atkreipti jūsų dė
mesį, kokia įdomi diskusija 
išsivystė jo puslapiuose. Jos 
tema “Kas yra egoizmas ir 
kaip su juo kovoti?” Joje 
dalyvauja žinomi žurnalistai, 
pedagogai, inžinieriai, kolū
kių darbuotojai, studentai. 
Vaizdžiai, ryškiai, entuzias
tingai jie atskleidžia įvairias 
egoizmo apraiškas, tebepasi- 
taikančias socialistinėje mūsų 
visuomenėje.

Buvęs kolūkio pirmininkas, 
dabar Biržų rajono finansų 
skyriaus inspektorius, Bro
nius Šimonis, daugeliu pa
vyzdžių pailiustravęs mintį 
“niekada nedaryti to, kame 
slypi egoizmas ir savanaudiš
kumas”, padaro galutinę iš
vadą kad “dievas nieko ne
duoda, reikia patiems viską iš 
žemės, o ne iš dangaus išsiau
ginti", - vadinasi, naudos sie
kimas turi būti visuomeninis, 
o ne individualistinis.

“Gėrybinis” ir 
“piktybinis” egoizmas

Tania Simonienė, studentė 
žurnalistė, skiria gėrybinį ir 
piktybinį egoizmą. Ji rašo: 
“Studentai, gėrybiniai egois
tai, sudaro didžiąją dalį stu
dentijos, jie siekia gerovės ne 
tik sau, bet ir visuomenei, 
stengiasi pasirinktą dalyką 
studijuoti taip, kad, baigę 
mokslą, galėtų tapti naudin
gais specialistais”.

Iš savaitraščio puslapių ši 
diskusija savaime persikelia į 
plačius pašnekesius tarp pa
žįstamų, draugų, bendradar
bių. Ji vyksta traukiniuose, 
lėktuvuose, poilsio namuose 
bei sanatorijose.

— Ar pritariate studentės 
Simonienės minčiai? - paklau
siau aš savo kolegą psicholo
gą Juozą Subačių.

— Ne visai, - atsakė jis. - 
Juk aršiausi ir plėšriausi 
egoistai laiko save kaip tik 
tokiais “gėrybiniais egois
tais”.

Aš jam tariau:
—• Bet juk beveik visi sa

vaitraščio diskusijoje daly
vaujantys autoriai pripažįsta, 
kad neįmanoma įsivaizduoti 
žmogaus visai be egoizmo. 
Svarbu tik sumažinti to 
egpizmo mastą, “nešiotis jį 
paslėptą giliausioje kišenė
je”, kaip rašo Jonas Šiupšins- 
kas.

Čia mano kolega Juozas 
išdėstė su karštu įsitikinimu 
maždaug tokias mintis, ku
rios, manau, iš dalies papildo 
tą savaitraščio diskusiją.

Viskas pasiekta per kovą 
ir pastangas

Svarbu, kad auklėjant jau
ną žmogų, jame kiek galima 

v aus dėkingumo jausmas.
Juk mūsų dienų jaunuolis 

negali nesuvokti, kad visa 
tai, ką jis gauna veltui, yra 
iškovota ir pasiekta tik per 
ilgas pastangas ir kančias 
daugelio žmonių! Galimybė 
gyventi socialistinėje visuo
menėje jam yra nupirkta 
daugybės žuvusių karių gy
vybės kaina. Ne tik karių, o 
ir begalės revoliucionierių, 
kurie sukūrė šią santvarką. 
Be to, jaunuolis naudojasi per 
visą žmonijos istoriją išras
tais, patobulintais ir iškovo
tais laimėjimais, pagrindinė
mis laisvėmis.

Visa tai, ką studentas turi 
kasdien veltui, nemokamai 
gaudamas stipendiją, - dra
bužiai, maistas, mokslinė 
aparatūra yra sukuriama 
tūkstančių darbo rankų.

Jo gyvybės estafetę nešė 
jam tėvai, seneliai ir dešim
tys prosenių kartų per bega
les kančių ir vargo.

Kokia didinga pažangos pa
norama turi atsiverti studen
to akims! Koks begalinis skir
tumas nuo gyvenimo istorijos 
priešaušryje, sakysime, 
Egipto vergovinės santvar
kos sambrėškoje! O kiek nu
žengta kad ir nuo devyniolik
to šimtmečio pradžios!

Juk reikia būti visai bu
kam, kad nepajustum padė
kos jausmo toms genčių, tau
tų, žmonijos pastangoms!

Tik dėkingumo neužtenka
Bet pajusti dėkingumą ma

ža. Dėkingumas juk suponuo
ja teisingumą, o teisingumas 
reikalauja atsiteisti, atsily
ginti, nelikti skolingam

— Kaip grąžinti skolą dū
lantiems kaulams? - paklaus 
nesusigaudąs jaunuolis.

Kam gi kaulams? Kodėl gi 
ne ateities kartoms? Negi 
jaunuolis gali įsivaizduoti, 
kad jis yra visos pažangos 
tikslas, pažangą užbaigianti 
viršūnė, kad po jo nieko 
nebebus! Arba jeigu ir bus, 
tad jo neliečia, nes iš jo nieko 
nebeliks?

Jeigu mes esame tik gran
dis pažangos procese, tai mū
sų dalyvavimas tame procese 
ir yra aktyvus padėkos išreiš
kimas, skolos teisimas, pa
klusimas teisybės siekimo 
troškimui, kuris amžinai gy
vas mūsų prigimtyje.

Kada jaunuolis pasijunta 
esąs didihgo pažangos vysty
mosi grandis, kada jis pilnai 
suvokia, kokią privilegiją tu
ri, gimęs ne vergovinėje ar 
feodalinėje santvarkoje, o so
cialistinėje valstybėje, -kur 
visi technikos laimėjimai nu
kreipti tarnauti žmogui, jį 
apima didesnis ar mažesnis, 
patoso lydimas, savo vietos 
istorijoje supratimas.

Kiekvienas egoizmas 
pįktyvinis

Šitokioje perspektyvoje 
nebegali būti kalbos apie gė
rybinį ir piktybinį egoizmą. 
Egoizmas tampa tik piktybi
nis. Žmogus valgo, ilsisi, mo
kosi, gydosi, ekskursuoja tik 
tam, kad turėtų kuo daugiau 
jėgų ir žinių pasitarnauti vi
suotiniam progresui, būtų 
naudingas valstybei, savo 
tautai, pažangiųjų tautų gru
pei. Jis perka kiekvieną daik
tą tam, kad jo dėka galėtų 
būti naudingesnis visuome
nei. Automobilis jam reika
lingas tam, kad sutaupytų 
daugiau laiko naudingiems 
siekiams, o ne nuodytų orą 
kitiems tuščiu pramogavimu.

Kada žmogus gyvena, 
apimtas šitokios aktyvaus dė
kingumo nuotaikos, tampa 
aiškus kiekvieno poelgio kri
terijus. Visų žmogiškųjų jo 
poreikių patenkinimas, jo 
stiprybė, jo sveikata, pato
gios jo gyvenimo sąlygos ne
bėra gėrybinis egoizmas, o 
tikslinga priemonė kuo inten
syviau prisidėti savo darbu ir 
kūrybine veikla prie bendrų 
pastangų, kuo aktyviau įsi
jungti į didingą pažangos 
srautą?

- Bet juk tai mintys, ku- i

5-tas puslapis

Vilniuje, prie naujųjų Operos 
ir baleto teatro rūmų, ati
dengtas paminklas įžymiam 
operos solistui, TSRS liau
dies artistui Kiprui Petraus
kui. Skulptūrą sukūrė Lenino 
premijos laureatas skulpto
rius Gediminas Jokūbonis.

A. Palionio nuotrauka

Petro 
Griškevičiaus 
viešnagė Lenkijoje

Vilnius. - Šio mėnesio pra
džioje Lenkijos Liaudies Res
publikoje lankėsi Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius Petras Griškevičius. Su
grįžo su labai gerais, šiltais 
įspūdžiais. Jis ten lankėsi 
Bialystoke, Seinuose, ir Var
šuvoje, kur susipažino su 
Lenkijos sostinės gyventojų 
didvyriška kova prieš hitleri
nius okupantus antrojo pa
saulinio karo metais, su Len
kijos liaudies žygdarbiu, at
kuriant karo metais sugriau
tą sostinę. P. Griškevičius 
apžiūrėjo Varšuvos įžymy- 
bes, naująsias statybas.

P. Griškevičių priėmė 
LJDP CK pirmasis sekreto
rius E. Gerekas. Jis informa
vo svečią apie ką tik pasibai
gusį LJDP CK plenumą, 
priėmusį svarbių nutarimų, 
kuriais siekiama toliau stip
rinti Lenkijos Jungtinę dar
bininkų partiją organizaciniu 
ir idėjiniu atžvilgiu, didinti 
jos vaidmenį socializmo sta
tyboje. E. Gerekas papasako
jo apie spartų LLR ekonomi
kos ugdymą, apie liaudies 
kultūrinius pasiekimus, apie 
darbo pakilimą, ruošiantis 
LJDP VII suvažiavimui. E. 
Gerekas su dideliu pasitenki
nimu pažymėjo, kad kasmet 
vis stiprėja Lenkijos Liaudies 
Respublikos ir Tarybų Sąjun
gos draugystė bėi bendradar
biavimas, pareiškė minčių ir 
pasiūlymų dėl draugiškų ry
šių su kaimynine respublika - 
Lietuvos TSR - tolesnio vys
tymo.

rias visi žino, - tariau aš savo 
kolegai.

— Neužtenka ją paskaityti 
vieną kartą laikraštyje ir ži
noti, - tarė man rimtai psi
chologas. - Šis aktyvaus dė
kingumo pajautimas turi įeiti 
į dienos rutiną, į kasdienius 
įpročius. Aktyvus dėkingu
mas, jo reikmė turi persunkti 
visą mokyklinį mokymą, 
spaudą, televiziją. Pas mus 
tai visuotinai ir daroma, tik 
visuotiniai rezultatai pasie
kiami ne iš karto.

Maždaug tokias mintys pa
reiškė minėtasis Juozas Su
bačius, mums įsišnekus apie 
tą įdomią diskusiją.

Manau, dar daug autorių 
savaitraščio puslapiuose pa
lies šią temą, kol kas dar 
aktualią ir socialistinėje vi
suomenėje, bet daug aktua
lesnę ten, kur viskas matuo
jama pinigu, kur egoizmo, 
plėšraus egoizmo, principu 
remiasi pati visuomeninė 
santvarka. Pažangos proce
sas tokioje visuomenėje yra 
aklas ir itin skausmingas. Jis 
vyksta per siaubingas grum
tynes, žalojančias žmogaus 
prigimtį ir nusinešančias

I aibes nekaltų aukų.
S. Povilius



6-tas puslapis

Lietuvių Literatūros Draugijos 
1975 m. Ekskursijos į Lietuvą

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 
difenų 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 ekskursijos ruošiamos vien tik Lietuvių Litera
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 Mizarienė
LLD Centro Sekretorė

St. Petersburg, Fla.
Sausio 11 d. įvyko LSC 

Klubo metinis susirinkimas. 
Jį pravedė klubo prez. V. 
Bunkus.

Klubo valdyba pateikė ra
portą iš klubo veiklos. Pir
miausia raportavo V. Bun
kus. Sakė, kad raportai bus 
trumpi, nes kiekvieną mėnesį 
Valdyba praneša apie klubo 
veiklą ir kas numatoma pada
ryti klubo gerovei, kad klu
bas gyvuotų ir daugėtų narių 
skaičius. Praėjusiais metais 
klubo veikla buvo gera, val
dyba, direktoriai ir virtuvės 
darbininkai dirbo kooperaty- 
viai. Klubo parengimai buvo 
pasekmingi. Gaila, kad praei
tais metais mirė 8 klubo 
nariai. Šiuo laiku klubas turi 
149 narius.

Taipgi pranešė, kad klubo 
garbės nariu tapo Luis Tvas
ka su $1,000. Ačiū jam.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris sakė, kad prez. V. 
Bunk aus raportas geras, jis 
sutiko su raportu. Kalbėjo 
direktoriai J. Šarkiūnas, J. 
Bakšys ir P. Bunkus.

Kalbėjo P. Alekna. Jis 
sakė, kad laimingi mes, turė
dami šią pastogę. Mes visi 
dirbam, kad palaikyti šį namą 
geroje tvarkoje. Dar primi
nė, kad praeitais metais per
tvarkyme salės daugiausia 
darbo įdėjo Valys Bunkus. 
Mes esame jam dėkingi. Taip 
gi dėkojam publikai, kuri 
gausiai atsilanko į mūsų po
būvius.

Prot. sekr. Al. Aleknienė 
kalbėjo, kad klubas praėju
siais metais turėjo įvairių 
pobūvių su skaitlingais sve
čiais iš tolimesnių vietų. Visi 
pobūviai buvo pasekmingi. 
Dėkojo visiems už sunešimą 
dovanų dėl laimėjimų.

Finansų sekr. Tillė Lukienė 
pateikė išsamų klubo metinį 
finansų raportą.

Klubo finansų knygos pa
tikrintos. Iš komisijos Juozas 
Bakšys pranešė, kad knygos 
vedafnos gera tvarką.

Iš parengimų pateikė ra
portą P. Alekna ir P. Mocka- 
petris.

6 Visi raportai buvo priimti.
Choro mokytoja Adelė Pa

kalniškienė dėkojo klubui už 
įteiktą jai dovaną.

Kanados, Montrealo LLD 
pirmininkas Juozas Urbona
vičius per laišką sveikino klu
bo ir 45 kuopos narius su 1975 
metais.

Po susirinkimo šeimininkės 
pateikė pietus. Po pietų visi 
linksminos, šoko iki vėlumos.

KONCERTAS
Sausio 18 d. į LSC klubo 

salę prisirinko daug publikos, 
kad vos sutilpo į salę. Buvo 
svečių iš tolimų vietų - iš 
Chicagos, Kanados, Kalifor
nijos ir iš kitur. •

Pirmiausia mūsų rūpestin
gos šeimininkės visus pavai
šino pietais. Baigiant pietau
ti, Aldona Aleknienė pasvei
kino svečius ir paprašė pasi
rodyti pobūvio dalyviams. 
Toliau pristatė Adelę Pakal
niškienę vesti programą.

Adelė pirmiausia pakvietė 
solistę Ameliją Young iš New 
Yorko. Ji padainavo šias dai
nas: “Vakaras” - muzika Sar- 
palio, "Apie vasarą" - muzika 
P. Balevičiaus, vertimą iš 
anglų kalbos "Tyliai skambė

jo tavo daina” ir “Tyliai 
Nemunėlis Teka”. Už gražų 
padainavimą publika gausiai 
plojo solistei. Adelė Pakalniš
kienė taip pat dėkojo Ameli
jai.

Po to pakvietė jos vadovau
jamą Dainos Mylėtojų Chorą. 
Choras padainavo šias dai
nas: "Tu mano žemė" (Vil
nius), “Dainelę pinsiu”. 
“Somewhere my love” ir pa
baigai, publikai pageidau
jant, Floridos “Pensininkų 
Himną,”,

Solistei ir Dainos Mylėtojų 
Chorui pijaninu akomponavo 
Walteris Žukas. :

Koncertas buvo gražus,.da
ly viai atsidėkojo gausiais *ap- 
lodismetais. ’

Ad. Pakalniškienė dėkojo 
visiems už programos išpil
dymą, svečiams už-skaitlingą 
atsilankymą, M. ir A. Raš
kauskams už pagaminimą 
skanių pietų, P. Blaškienei ir 
J. Andriulienei už pagelbėji
mą virtuvėje.

Po koncerto buvo muzika, 
šokiai ir draugiški susipažini
mai su svečiais. .... -•••

MIRĖ
Sausio 10 d. “po ilgos ligos 

savo namuose mirė Juozas 
White. Buvo 82 metų am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Plen
to kaime. Paliko ' liūdinčią 
žmoną Juliją, gimines ir 
draugus, Lietuvoje brolį, se
serį ir jų šeimas.

Iš Lietuvos į Amerika atvy
ko 1912 m. Gyveno Chicago- 
je. Prieš 11 metu persikėlė į 
Floridą, St. Petersburg ir čia 
gyveno iki mirties. Jo palai
kai buvo išvežti į-Chicagą ir 
palaidoti kazimierinėse kapi
nėse.

Juozas White buvo 45 kuo
pos narys ir LSC klubo gar
bės narys/‘Vilnies” skaityto
jas.

Sausio 14 d. ryta prisirinko 
pilna Lee Williams šermeninė 
atiduoti velioniui paskutinį 
patarnavimą. Dainos Mylėto
jų Choras, vadovybėje Ad. 
Pakalniškienės, padainavo 
momentui pritaikytas dainas.

Atsisveikinimo kalbą pasa
kė A. Pakalniškienė. Apibū
dino velionio gyvenimą ir jo 
nueitą kelią. Pabaigai paskai
tė poeto Žilvičio eilėraštį.

Po apeigų velionio žmonos 
vardu visi palydovai buvo 
pakviesti pietums į LSC Klu
bo salę.

Reiškiu gilią užuojautą ve
lionio artimiesiems.

V. Bunkienė
PRANEŠIMAS

Vasario 1 dieną 45 kp. 
susirinkimas.

Pradžia 10:30 vai. ryto.
Vasario 8 d. klubo susirin

kimas, 10:30 vai. ryto, pietūs 
12 vai. Vieta: 314 15th Avė. 
South.

Prašome visus įsitėmyti.

Washingtonas. - Demokra
tai senatoriai Proxmire ir 
Stevenson žada pasiūlyti 
Kongresui pareikalauti iš 
prezidento Fordo, kad jis 
atkeltų atgal kainas ir algas 
kovai su infliacija ir krize. 
Taip pat jų pasiūlyme prezi
dentas įpareigojamas neleisti 
kainas ir algas kelti?-jei- jam 
pasirodytų, kad toks kėlimas 
padidins infliaciją.

Brockton, Mass.
MIRĘ LIETUVIAI

Sausio 7 d. mirė ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas Anta
nas Shukis, sulaukęs 95 me
tus, gyvno 46 Vine Street, 
Brocktone.Buvo pašarvotas 
Yakuvonio laidotuvių įstaigo
je, palaidotas sausio 9 d. 
Melrose kapinėse. Liūdi jo 
duktė Sylvija Shukis ir sūnus 
Jonas.

Sausio 20 po sunkios ir 
ilgos ligos mirė Pranas Kas
paras, sulaukęs 84 metus. 
Buvo pašarvotas Ed. Waitt 
įstaigoje. Palaidotas sausio 
23 d.Melrose kapinėse. S. 
Rainardas pasakė atsisveiki
nimo kalbą koplyčioje ir kapi
nėse, nupiešdamas jo nueitą 
gyvenimo kelią, kad jis gimė 
Lietuvoje. Šaulių rajone, 
Triškių Valsčiuje. 1911 me
tais atvyko į šią šalį ir čia 
išgyveno 64 metų. Kol svei
kas buvo, dirbo batų išdir- 
bystėje, priklausė prie St. 
Roko pašalpinės draugystės. 
Buvo malonus ir draugiškas 
žmogus.

Liūdi Jo seserys: Karalina 
Barčus, Canton, Mass., Eva 
Prailgauskienė, Lietuvoje. 
Taipgi brolio sūnus Joseph 
Kasparas ir jo šeima, Z. 
Kasparas ir jo šeima, 3 seser- 
vaikės - Lillian Owirkir, An
ne Janus, Canton, Mass., ir 
Nancy Pockevičius, Worces
ter, Mass.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į jo brolio sūnaus 
namus ir tinkamai pavaišinti. 
Tebūna jiems amžina

ramybė, 
Q užuojauta jų artimiesiems.

S. Rainard
Jo brolio sūnus Joseph ir 

žmona. Jo garbei aukoja 
"Laisvės” palaikymui $5.

Saigonas. - Sausio 24 dieną 
čionai devyni jauni amerikie
čiai pikietavo Amerikos Am
basadą ir platino lapelius, 
kuriuose protestuojama prieš 
Amerikos tęsimą intervenci
jos į Pietų Vietnamą ir reika
laujama laikytis Paryžiaus 
sutarties. Karo priešams va
dovavo iš John Flopkins uni
versiteto studentas M. Kol
chin.

Prelatą Juozą
Končių prisiminus

Iš Romos pranešama, kad 
ten sausio 13 dieną pasimirė 
buvęs amerikietis lietuvis 
prelatas Juozas ftončius, kurį 
gerai prisimena ir Amerikos 
pažangieji lietuviai.

Tai kuo gi velionis taip 
atsižymėjo? Jis atsižymėjo 
tuomi, kad buvo didelis, ne
permaldaujamas ir labai 
veiklus pažangiečių ir Tarybų 
Lietuvos priešas. Kai mes 
suorganizavome Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą, jis 
jam paskelbė kryžiaus karą. 
Jis prieš mus kovojo dviemis 
frontais. Pirmiausia skundė 
valdžiai, kad ji mūsų Komite
tui neleistų rinkti nei aukas, 
nei daiktus sušelpimui Lietu
voje nuo karo nukentėjusių 
žmonių. Iš kitos pusės, jis 
suorganizavo taip vadinamą 
“Balfą” rinkimui ypač tarp 
tikinčiųjų lietuvių aukų iš 
Lietuvos pabėgėliams šelpti, 
ir jam daug metų pirmininka
vo. Kaip žinia, “Balfas” gavo 
stambias sumas iš valdžios 
pinigų vedimui savo yeiklos. 
Mūsų gi Komitetas negavo iš 
jokios valdžios įstaigos nė 
sudilusio dolerio.

Tos kunigo Končiaus ir jo 
kolegų pastangos, nereikia 
nė aiškinti, mūsų veiklai la
bai, labai pakenkė.

LAISVĖ

NEWYORKO 
NA UJIENOS
Jungtinėse Tautose kovo 8 

dieną ruošiamas didžiulis 
koncertas atžymėjimui Tarp
tautinių Moterų Metų. Jį iš
pildys žymiausios šios šalies 
muzikės-dainininkės.

• j
Tik per vieną gruodžio mė

nesį mieste bedarbių skaičius 
paaugo 37,000. Dabar New 
Yorke turime 269,700 bedar
bių arba 8.5 procento visų 
darbo jėgų. O nėra jokių 
perspektyvų, kad šios bedar
bių armijos gretos sustos 
augusios.

•
Praeitą penktadienį, sausio 

24 d. finansiniame New Yor
ko distrikte, 101 Broad St., 
bomba sprogo ir padarė labai 
didelių nuostolių. Keturi 
žmonės užmušti, o 44 sužeis
ti, kai kurie pavojingai.

Sakoma, kad puertorikie- 
čių nacionalistų organizacija 
(Fuertus Armadas de Libera- 
cion National Puertorrique- 
na) prisipažinus bombą padė
jusi. Ji keršinanti Amerikai 
už nedavimą Puerto Ricai 
nepriklausomybės. Betgi vi
sos kitos puertorikiečių or
ganizacijos šitą beprotišką 
darbą griežtai pasmerkia. 
Toks teroras tik pakenkia 
tikriems kovotojams už Puer
to Rico nepriklausomybę.

•
Tą pačią dieną St. Luke’s 

ligoninėje tapo užmuštas li
goninės saugumo policistas 
John P. Scala, kai jis bandė 
pastoti kelią plėšikams.

•
Sveikatos ir Ligoninių kor

poracija atsisako klausyti 
majoro Beame įsakymo su
mažinti savo štabą, atlei
džiant iš darbo keliolika dar
buotojų. Viršininkai sako, 
kad toks žygis pakenktų svei
katos apsaugos reikalams.

•
Miesto policistų organizaci

ja Patrolmen’s Benevolent 
Association pareiškė, kad ji 
priešinga ugniagesių ir kitų 
miesto darbininkų reikalavi
mui jų mokestį sulyginti su 
policistų mokestimi. Ji sako, 
kad policistų darbas yra daug 
pavojingesnis ir jie turi gauti 
aukštesnį atlyginimą.

Majoras Beame reikalauja, 
kad jo įsakymas sumažinti 
visų miesto departmentų 
personalą, turi būti nuošir
džiai vykdomas gyvenimam 
Joks apgaudinėjimas nebū
siąs toleruojamas. Pav., vie
nas departmentas pranešė, 
kad jis paleido 43 tarnauto
jus, bet pasirodo, kad tie 
darbininkai buvo seniai at
leisti bei pasišalinę iš tarny
bos, ir tuo būdu nieko bendro 
neturi su majoro prieš kelias 
dienas išleistu įsakymu su
mažinti tarnautojų skaičių. 
Tai esanti apgavystė.

Brooklyn, N.Y.
LDS 1 Kuopos Nariams

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

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

LLD 1 KUOPOS NARIAMS
LLD 1 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, vasario 3 
d., 3 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Valdyba

Kviečiame visus dalyvauti.
Valdyba 

oooooooooooooooooeooooo»

Pranešimas
Dar vienas lietuvis atsidarė 

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

Mauragas yra sūnus buvu
sios Antonina Kairis. Jis ma
loniai patarnaus lietuviams, 
kurie norite pirkti bei par
duoti namą. > (47-8)

OOOQOOOOOOOOOOOOOOCXXXX>

Penktadienis,

SVEIKINAME AIDIEČIUS 
SUKAKTUVININKUS

Sausio mėnesio 25 dieną 
Aido Choro nariai Povilas 
Venta ir Viktoras Bekeris 
atšventė savo 65-uosius gim
tadienius. Šia proga, po Cho
ro pamokų, prie gausių vaišių 
stalo, buvo išreikšta daug 
gražių minčių apie mūsų mie
luosius aidiečius - sukaktuvi
ninkus.

Walteris Keršulis iškvietė 
kiekvieną aidietį ir tą vakarą 
atsilankiusius svečius, tarti 
žodį - kitą. Visi linkėjo sukak
tuvininkams geriausios svei
katos ir ištvermės tęsti kul
tūrinį darbą lietuvių pažan
gioje veikloje.

Povilas Venta dainuoja 
Aido Chore virš 30 metų (su 
trumpa pertrauka). Jo visuo
meninė, veikla nesiriboja vien 
tik Ąido Chore. Jis yra “Lais
vės” direktorių tarybos pir
mininkas, Namo Bendrovės 
komiteto sekretorius ir, 
apart organizacinės veiklos, 
jis niekuomet neatsisako tal
kininkauti bile kuriuose ki
tuose darbuose.

Įdomu pabrėžti tai, kad 
Aido Chore Povilas susipaži
no su savo žmona Anele 
Juškaite. O kas nežino mūsų 
gabiosios dainininkės ir 
darbščiosios Nellie Ventie- 
nės. Abiejų draugų Ventų 
darbtumas tiesiog stebina!

Viktoro Bekerio meno ke
lias gana vingiuotas. Jis dai
navo duetus su J. Vedegiu 
koncertuose, jų balsai skam-

Išvyko į Floridą
Šiomis dienomis Adelė Pe- 

traitienė išvyko į Floridą. Ji 
yra N. Y. Lietuvių Moterų 
Klubo narė ir Aido Choro 
garbės narė. Ji išvykdama 
prisiuntė Aido Chorui $5. 
Ačiū jai. O tau, Adeliuk, 
linkiu sveikatos ir gražiai 
praleisti laiką Floridoje.

J. Lazauskienė 

Labai įdomi kultūrine popietė
t

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.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frank Krunglis
mirė

1974 m. sausio 28 d.
Su meile prisimename Frank Krunglis, kuris nuliū

dino mus staiga ir netikėtai mirdamas 1974 m. sausio 
28 d. Jis buvo malonus ir mylimas žmogus, kuris tokiu 
ir pasilieka mūsų mintyse. Mes visuomet jo pasigen
dame.

ALIMINA ir FRANK KELLY
FRANK KELLY, JR. ir šeinui

Cambria HeighĮs, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antonette Zdazinskas
mirė

1969 ni. vasario 5 d.

Jau sukanka šešeri metai nuo mirties mano mielos 
draugės Antonette Zdazinskas.

Brangi drauge, aš nepamiršiu Tavęs kol gyva būsiu 
ir lankysiu dažnai Tavo šaltą kapą.

ONA BABARSKAS

bėjo radio bangomis. Taip 
pat dainavo Aido Chore prie 
mokytojos B. Šaknaitės. Sa
vu laiku jis linksmino daino
mis naktinių klubų vakaruo- 
tojus. Jo talentas yra, nepa
mainomas indėlis Aido Cho
re, kuriame jis dainuoja jau 
13 metų. Tikime ir linkime, 
kad dar daug, daug kartų 
gėrėsimės Viktoro Bekerio 
gražiuoju balsu.

Į vaišes buvo pakviesta ir 
keletą svečių, bet paminėsiu 
tik sausio mėnesyje gimu
sius: Antaną Bimbą, Jurgį 
Bernotą ir Walterį Juškevi
čių. Prie degančių ant torto 
žvakučių sudainavome kiek
vienam “Happy Birthday”.

Linkime visiems sukaktu-' 
vininkams geriausios sveika
tos ir daug šviesių ir laimingų 
dienų. H. Feiferienė

AIDIEČIU DŪMEI
Vasario mėnesio 8 dieną 

(šeštadienį) 3 vai. popiet 
įvyksK metinis Aido Choro 
susirinkimas, kuriame turėsi
me išrinkti šių metų valdybą. 
Prašome aidiečius atsilanky
ti. Vaidyba

(5-6)

AIDO CHORO GARBĖS 
NARIAI

Amelia ir Walteris Juške- 
vičiai iš Stamford, Conn, 
paaukojo $20. Brooklynietė 
Adelė Petraitienė - $5.

Dėkojame. Valdyba

Klaidos atitaisymas
Praeitame “Laisvės” nume

ryje Lazauskų užuojautoje 
Skubliskam dėl draugo Ben
jamino Skublisko brolio Al
fonso mirties Lietuvoje pasa
kyta, kad velionis buvo kolū
kio pirmininkas, o turėjo būti 
pensininkas. Labai atsiprašo
me už klaidą.

Redakcija

Sausio (January) 31, 1975

Į

Pramogų kalendorius
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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 Moterių 

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

Our lost
Generation

I read in the paper that 
recent U.S. heroin epidemic, 
bought at a cost of millions of 
dollars and untold human 
misery, threatens to erupt 
anew, recapturing old vic
tims and savaging a new 
generation of American 
young.

Sen. Walter Mondale, D- 
Minn., says an outbreak 
could claim 100,000 new ad
dicts a year and soon equal or 
exceed the worst devastation 
of the previous epidemic 
which ended in 1972.

“There is no question that 
we are in danger of losing 
another generation of our 
young”, says Mondale.

Millions of dollars are 
spent to rehabilitate addicts. 
But why are things let go so 
far? That money doesn’t have 
to be spent and untold human 
misery avoided if narcotics 
were not let in. Very strong 
control is necessary and that 
is where the money should be 
spent and not where the 
damage is already done. Use

IMMIGRATION AGENCY 
OFFERS FREE 
NATURALIZATION 
SERVICE TO ALL ALIENS 
IN GREATER NEW YORK

Service for Foreign Born is 
a philanthropic professional 
immigration casework agen
cy serving all aliens residing 
in Greater New York and 
Ijong Island who are eligible 
for citizenship and need help 
in making application.

In addition to being at least 
eighteen years old and 
having been admitted to the 
United States for permanent 
residence, an applicant for 
citizenship must have resided 
continuously within the 
United States for at least five 
years (he may file his applica
tion a few weeks earlier). 
During that period he must 
have been physically present 
in the United States for at 
least 2V2 years. The spouse 
of a United States citizen 
needs only three years of 
permanent residence and IV2 
years of physical presence.

An applicant for citizen
ship must be able to under
stand, read, and write some 
English and must have rudi
mentary knowledge of the 
history and form of govern
ment of the United States. 
He must be of good moral 
character. Proof of lawful 
admission to the United 
States is generally posses
sion of a “green card” (It has 
been white in the past and is 
presently blue). This is the 
Immigration and Naturaliza
tion form 1-151 entitled 
"Alien Registration Receipt 
Card”.

Service for Foreign Born is 
located at 15 Park Row in 
Manhattan near City Hall, 
An appointment may be 
made by calling 964-4200. No 
one should come without an 
appointment. There is no 
charge.

Service for Foreign Bom




