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KRISLAI
Siaubingi faktai 
Ruošiasi riaušėms malšinti 
Jau ėda ir prelatą 
Ir be ragų, ir be dantų

A. BIMBA
Praeitais metais Jungtinės 

Valstijos moderniškiausių 
ginklų užsieniams pardavė už 
aštuonius bilijonus ir tris 
šimtus milijonų dolerių. Už 
apie septynius bilijonus dole
rių ginklų parduota Vidurio 
Rytų kraštuose. Tik vienam 
Iranui parduota už keturius 
bilijonus dolerių. Prieš 1973 
metų karą su arabais Izrae
liui buvo parduota ginklų už 
pustrečio bilijono dolerių. Po 
1973 metų vėl jam jau par
duota ginklų už du bilijonus 
dolerių. Dabar gautas iš Iz
raelio reikalavimas, kad 
Jungtinės Valstijos turi jam 
per ateinančius penkerius 
metus tiesiog paaukoti ginklų 
už septynius bilijonus dole
rių!

O vėliausiuose pranešimuo
se skaitome apie mūsų vy
riausybės iš apsigynimo fon
do paskyrimą 77 milijonų do
lerių pasiuntimui keleto de- 
sėtkų Amerikos karininkų la
vinimui ir modernizavimui 
Saudi Arabijos armijos. Pre
zidentas reikalauja iš Kong
reso leisti jam skubiai už 
pusę bilijono dolerių militari- 
nės pagalbos pasiųsti P. Viet
namo ir Kambodijos fašisti
niams režimams.

0 federaliniame ižde milži
niškas deficitas. 0 preziden
tas sako, kad nėra pinigų, 
kad reikia susiaurinti arba 
visiškai likviduoti visą eilę 
socialiniai naudingų ir reika
lingų projektų, liečiančių 
liaudies sveikatą bei apšvie
tę!

Skaitome pranešimą iš Los 
Angeles, kad to didmiesčio 
policijos departamentas ruo
šia savo jėgas malšinimui 
bedarbių riaušių. Panašiai 
daroma ir kituose miestuose, 
tik jų policijos departamentai 
viešai nesigiria.

Specialus policijos paruoši
mas tokioms riaušėms mal
šinti būtinai reikalingas. 
Mat, vienas dalykas policistui 
savo lazdą paleisti į galvą 
plėšikui ar šiaip kokiam nepa
klusniam piktadariui, bet vi
sai kitas buože galvą skaldyti 
alkanam, reikalaujančiam 
duonos kąsnio, savo gerai 
pažįstamam kaimynui, o kar
tais ir savo tėvui bei broliui 
arba seseriai. Tokiai misijai 
reikia “tvarkdarį” gerai iš 
kalno paruošti, užgrūdyti, iš 
jo širdį išplėšti. . .

0 kad bedarbių riaušių bus, 
jeigu laikai greitoje ateityje 
nepasitaisys, tai niekas nea
bejoja.

Niekados nepamiršiu 1929 
metų vienos dienos Clevelan- 
de. Suruošiame bedarbių de
monstraciją prie miesto rotu
šės. Susirenka didelė minia 
juodų ir baltų bedarbių. Į 
juos kalbame nuo rotušės 
laiptų. Staiga pasirodo pės
čioji ir raitoji policija. Pasilei
džia darban policistų buožės 
ir arklių kojos. Į kelias minu
tes rotušės apylinkė storai 
nudažyti bedarbių krauju.

Niekados, niekados nepa
miršiu to baisaus vaizdo. . .

Prelatas Krivaitis parašė, 
kad Tarybų Lietuvoje ir viso
je Tarybų Sąjungoje gyvuoja 
religijos laisvė. Jau to vieno 
užteko jam ant savo galvos 
užsitraukti reakcinės spau
dos amžiną prakeikimą.

Bet su tuo istorija nepasi
baigia. Pranešama, kad į

(Nukelta į 5 psl.]

Plieno gamyboje Tarybų 
Sąjunga jau pralenkė 
Jungtines Valstijas

Kodėl jis pasiliko kabineto? 18 kapitalistinių šalių 
tarėsi energijos krizės 

reikalais
Brusselis, Belgija. - Tarp

tautinis Geležies ir Plieno 
Institutas sausio 21 d. paskel
bė duomenis apie plieno ga
mybą 1974 metais visame 
pasaulyje. Jie parodo, kad 
Tarybų Sąjunga jau yra pra
lenkus Jungtines Valstijas. 
Antai Tarybų Sąjunga praei
tais metais pagamino 
136,300,000 tonų plieno, o tuo 
tarpu Jungtinės Valstijos tik
tai 132,000,000 tonų.

Iš šio Instituto duomenų 
taipgi sužinome, kad praei
tais metais pasaulinė plieno 
gamyba buvo rekordinė - pa
siekus aukščiausią lygį. Betgi 
gamybos pakilimas pasireiš
kė beveik išimtinai Tarybų 
Sąjungoje ir kituose socialis
tiniuose kraštuose. Iš tikrų
jų, kapitalistiniame pasaulyje 
plieno gamyba 1974 metais 
buvo dar šiek tiek mažesnė, 
negu 1973 metais.

Instituto rankose turimi 
faktai parodo, kad Tarybų 
Sąjungos plieno gamybos me
tinis 1974 m. planas buvo 
išpildytas dar gi su kaupu, 
arba pirma laiko. Be to, nu
matomas dar didesnis plieno 
gamybos pakilimas šiais me
tais - paskutiniais šio penk- 
metinio plano metais. Mano
ma, kad per šiuos metus

Viso milijono naujų darbų 
bilius eina senatui 

apsvarstyti
Washingtonas. - Senato

rius Jacob K. Javits, republi- 
konas iš New Yorko valstijos, 
ir Harrison A. Williams, iš 
New Jersey valstijos, patei
kė Senatui bendrą bilių, ku
riame iš federalinio iždo ski
riama beveik aštuoni bilijonai 
dolerių įvairiems socialiniams 
projektams. Tikslas - suteikti 
darbo mažiausia milijonui be
darbių. Kaip žinia, šiandien 
šioje šalyje jau turime septy
nis milijonus ir penkis šimtus 
tūkstančių bedarbių. Taigi, 
jeigu siūlomas bilius ir būtų 
priimtas ir pravestas, bedar
bių armiją tik gal kokiu vienu 
septintadaliu tesumažintų, 
bet jos nelikviduotų.

Bet, žinoma, kaip žmonės 
sako, “geriau negu nieko”. 
Šių senatorių bilius yra kon
struktyvus ir, atrodo, turėtų 
būti Senato priimtas be dide
lės opozicijos.

Senatorius Javits sako, kad 
jeigu jų pasiūlymas būtų 
priimtas, New Yorkui jis 
duotų darbo mažiausiam šim
tui tūkstančių bedarbių.

Abudu senatoriai yra Sena
to Darbo Komisijos nariai. 
Williams dar gi Komisijos 
pirmininkas.

Tuo tarpu Prezidentinės 
Ekonominių Patarėjų Tary
bos pirmininkas Mr. Green
span sako, kad šiemet nedar
bas nesustosiąs didėjęs ir su 
pabaiga pasieksiąs net 8.5 
proc. visų darbo jėgų.

Washingtonas. - Jungtinių 
Valstijų Majorų Konferencija 
ir Nacionalinė Miestų Lyga 
paskelbė savo 90 puslapių 
nuomonę apie Kongresui pre
zidento Fordo pateiktą biu
džetą. Biudžetas yra smer
kiamas ir griežtai atmeta
mas. Prezidento biudžetas, 
girdi, reikštų miestams dide
lę nelaimę.

Tarybų Sąjungoje bus paga
minta apie 150,000,000 tonų 
plieno.

Šiandien pat, kai tūkstan
čiais Amerikos plieno darbi
ninkai yra metami iš darbo, 
Tarybų Sąjungos plieno fab 
rikai dirba visu pajėgumu.

Atliko misiją ir 
laimingai nusileido

Maskva. - Tarybiniai kos
monautai baigė savo misiją 
erdvėje ir laimingai nusileido 
žemėn praeitą sekmadienį. 
Kosmonautai Aleksei Guba
rev ir Georgi Grečko su erd
vine stotimi “Sojuz-4” erdvė
je išbuvo 30 dienų. Nusileido 
Kazachstano Respublikoje. 
Nei skriejant apie žemę tris
dešimt dienų, nei nusilei
džiant žemėn, neturėta jokių 
nesusipratimų. Viskas atlikta 
pagal pasibrėžtą planą.

Leningradas. - Netoli nuo 
šio didmiesčio gyvenantis 
valstietis Sergejus Arkipo- 
vas ant vieno medžio augina 
penkiolikos skirtingų rūšių 
obuolius. Ir visi jo obuoliai 
pirmos klasės tiek skoniu, 
tiek išvaizda.

Lima. - Peru valdžia pa
skelbė karo stovį numalšini
mui riaušių. Riaušes kelia 
policistai. Jie reikalauja 
jiems algas pakelti.

Jungtinės Tautos 
būtinai reikalingos

Kurt Waldheim
Jungt. Tautų sekretorius
United Nations, N. Y. - 

Reporteris George Michael
son turėjo interviu su Jungti
nių Tautų generaliu sekreto
riumi austriečiu Kurt Wald- 
heimu. Reporterio paklaus
tas apie pasaulinės organiza
cijos ateitį, apie galimybes jai 
išsilaikyti, kai šiandien Jung
tinėse Valstijose ir kai kurio
se kitose šalyse prieš ją veda
ma plati propaganda, bei kas 
atsitiktų, jeigu ji pakriktų, - 
sekretorius atsakė:

“Susidarytų labai rimta, 
nepaprastai rimta situacija. 
Ar jūs atsimenate, kas atsiti
ko, kai didžiosios jėgos (val
stybės) pasitraukė iš Tautų 
Lygos ir ji pakriko? Tai buvo 
Antrojo Pasaulinio karo pra
džia. Ir aš manau, kad jeigu 
Jungtinės Tautos sugriūtų, 
mes vėl turėtumėm lygiai 
tokią pat situaciją. Taip, būtų 
žmonijai pražūtis, baisi pra
žūtis".

Prez. Fordas ir gynybos sekretorius Schlesingeris.

Washingtonas. - Kai Gerald Fordas tapo prezidentu ir 
pradėjo kurti savo kabinetą, plačiai buvo kalbama, kad 
Schlesingeris tikrai jame nepasiliks, kad jo vieton gynybos 
sekretoriumi bus kitas paskirtas. Bet Schlesingeris ir šian
dien tebėra kabinete. Kodėl? Aiškinama, kad Pentagono mi- 
litaristai jame surado ištikimą ir nuosaikų jų norų vykdyto
ją ir pareikalavo, kad jis būtų paliktas toje pačioje vietoje. 
Fordas turėjęs nusileisti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jerusalem, Izraelis. - Jung

tinių Valstijų sekretorius 
Kissingeris vėl Vidurio Ry
tuose. Tariasi su Izraelio ir 
Egipto vadais. Bando juos 
suvesti prie bendro stalo. 
Kiek tas jam pasiseks, suži
nosime vėliau. Visos tiesos 
veikiausia niekados nesužino
sime, nes derybos slaptos.

☆
Houston, Va&. 10 d. - Cio 

nai savo kalboje Houstono 
Prekybos Butui prezidentas 
Fordas smarkiai kritikavo 
tuos, kurie kritikuoja jo ener
gijos taupymo programą. Jis 
taip pat labai aštriai kritika
vo Kongresą, kad jis ne
priima jo jam pateiktos eko
nominės programos kovai su 
resesija. Iš biznierių suside
danti audiencija buvo jam 
simpatinga.

☆
Berlynas. - Rytų Vokietijos 

valdžia patvarkė, kad visi 
valdininkai pusiau sumažintų 
važinėjimą automobiliais. 
Tuomi siekiama sutaupyti ne
mažai gazolino.

☆
Washingtonas. - Pentagonas 
patvirtino žinią, kad šios ša
lies militarinės jėgos yra suti
kusios lavinti ir modernizuoti 
Saudi Arabijos armiją. Kaip 
žinoma, prezidentas Ford rei
kalauja iš Kongreso tam rei
kalui 77 milijonų dolerių.

☆
Lisbon. - Portugalijos val

džia paskelbė, kad balandžio 
12 d. įvyks parlamentariniai 
rinkimai. Tai bus pirmi tokie 
demokratiniai rinkimai į pa
skutinius 50 metų.

☆
Teheran. - Iranas ir Kuba 

užmezgė diplomatinius ry
šius. Tai taikaus sugyvenimo 
politikos laimėjimas.

☆
Athenai. - Graikijos armi

jos daliniai pasiekė Crete kal
nus, kur įvyko vokiečių lėk
tuvo nelaimė. Rado 43 kelei
vius negyvus.

☆
Maskva. - Tarp Tarybų 

Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų prasidėjo pasitarimas dėl 
apribojimo požeminių bran- 
duolininių bandymų taikin
giems reikalams.

☆
Roma. - Du tūkstančiai iš 

Tarybų Sąjungos emigravu
sių žydų čionai laukia Ameri
kos vizų. Jie, matyt, nebeno
ri vykti į Izraelį, nes labai 
daugelis tų, kurie ten jau 
atsidūrę, yra labai nusivylę.

Blue Bell, Pa. - Philco-Ford 
korporacija praneša, kad ji 
atšaukia 10,000 televizorių, 
nes jie pavojingai pagaminti. 
Jų savininkai raginami apsi
žiūrėti ir nevartoti.

☆
Washingtonas. - Surasta 

nauja, daug parankesnė ir 
augesnė technika moterims 
sterilizuoti (nuvaišinti). Ope
racija esanti galima tik vieti
niu kūno nujauslinimu (užma- 
rinimu).

☆
Washingtonas. - Cenzo Biu

ras prisipažįsta, kad jis per
skaičiavo šios šalies gyvento
jų skaičių 2,000 metais. Vie
toje nuo 250.1 milijono iki 300 
milijonų, gal būsią tiktai nuo 
245.1 mil. iki 287 milijonų, 
arba 4 procentais mažiau. 
Biuras mano, kad mūsų jau
nos moterys gerokai mažiau 
gimdys.

Atstovų Butas 
už numušimą 
taksų 20 bil. dol.

Washingtonas. - Kaip žino
ma, savo ekonominėje pro
gramoje prezidentas Fordas 
yra pasiūlęs Kongresui iš 
1974 metų federalinių taksų 
jų mokėtojams sugrąžinti 16 
bilijonų dolerių. Atstovų Bu
to komisija šį klausimą jau 
apsvarstė ir priėjo išdavos, 
kad tokios sumos neužtenka. 
Atstovų Buto komisija siūlo 
sugrąžinti 20 bilijonų dolerių.

Jis siūlo iš šios sumos as
menims sugrąžinti 16.4 bilijo
no dolerių, o korporacijoms 
3.8 bilijono. Yra supratimas, 
kad šituos pinigus piliečiai 
praleis pirkimui gyvenimui 
reikalingų daiktų, o korpora
cijos praplėtimui pramoninės 
gamybos. Girdi, tas duos 
daug naujų darbų ir pradės 
užkirsti resesijai kelią į pilną 
ekonominę krizę.

Spėjama, kad šiam Atstovų 
Buto nutarimui prezidentas 
nesipriešins, nes tarp jo siū
lomos sumos ir Atstovų Buto 
skirtumas nėra jau toks labai 
didelis.

Ottawa, Canada. - Iškelta 
aikštėn,, kad Jungtinių Val
stijų C. L A. (Centrinė Žval
gybos Agentūra) veda labai 
platų šnipinėjimą įvairiose 
Kanados ir kitų šalių pramo
nėse. Ypač ta žvalgybos veik
la esanti vystoma socialisti
niuose kraštuose.

Paryžius. - Vasario 7 dieną 
baigėsi trijų dienų taip vadi
namos Tarptautinės Energi
jos Agentūros konferencija. 
Ji buvo sušaukta Jungtinių 
Valstijų iniciatyva ir jos tiks
las buvo sudaryti naftą im
portuojančių šalių bendrą 
frontą prieš naftą eksportuo
jančius kraštus, pirmoje vie
toje prieš Vidurio Rytų ara
biškus kraštus. Įdomu, kad 
šioje konferencijoje nedaly
vavo Prancūzija, nors ji yra 
šios agentūros narė. Prancū
zai priešingi sudarymui tokio 
bendro fronto arba iš anksto 
susitarimui, kaip laikytis 
prieš eksportuojančius kraš
tus. Jie siūlo tuojau abiejų 
pusių šalims susirinkti ir tar
tis energijos krizės reikalais. 
Bet mūsų Jungtinės Valstijos 
su šiuo prancūzų nusistatymu 
nesutinka.

Štai kodėl prancūzai neda
lyvavo šioje tos agentūros 
konferencijoje. Konferencija 
padarė du nutarimus: mažiau 
importuoti naftos ir visais 
būdais bendrai taupyti ener
giją, kad jos mažiau reiktų. 
Bet kaip tas bus daroma, 
pranešimuose nurodymų ne
simato. Atrodo, kad tas pa
liekama kiekvienam kraštui 
atskirai.

Per sausio mėnesį 
bedarbių skaičius dar 

padidėjo 930,000
Washingtonas. - Federali

nis Darbo Departamentas 
oficialiai praneša, kad šioje 
šalyje per sausio mėnesį ne
darbas dar žymiai padidėjo. 
Tik per vieną šį mėnesį iš
mesta iš darbo 930,000 dar
bininkų. Tuo būdu dabar mes 
turime bedarbių armiją iš 
7,500,000, arba 8.2 proc. visų 
darbo jėgų. Tai niekados tiek 
daug bedarbių nėra buvę nuo 
didžiosios prieškarinės dipre- 
sijos laikų.

Reikia žinoti, kad prie šio 
skaičiaus nėra priskaitoma 
apie 3,800,000 darbininkų, 
kurie priversti dirbti tiktai 
dalį laiko, nors labai norėtų 
dirbti pilną laiką.

O kokios vasario mėnesio 
perspektyvos? Ir valdžios 
žmonės sutinka, kad per va
sarį bedarbių skaičius dar 
padidės, bet padidėjimas ne
būsiąs toks didelis, koks buvo 
per sausio mėnesį.

Iš darbų paleidžiama dau
giausia juodųjų, moterų ir 
jaunų darbininkų.

Pasiruošimas 
bendram žygiui 
erdvėje

Space Center, Houston. - 
Jau atvyko tarybiniai kos
monautai Aleksey A. Leonov 
ir Valery N. Kubasov susipa
žinti su Jungtinių Valstijų 
pasiruošimu bendram žygiui į 
erdvę su amerikiečiais astro
nautais Thomas Stafford, 
Donald K. Slayton ir Vence 
D. Brand ateinantį liepos mė
nesį. Planas esąs toks: Liepos 
15 dieną tarybiniai kosmo
nautai pakils į erdvę iš Tary
bų Sąjungos, o kelioms valan
doms vėliau amerikiečiai as
tronautai iš Cape Canaveral 
padarys tą patį. Erdvėje jie 
susijungs ir bendrai atliks 
Jiems pavestą misiją.

Šioje konferencijoje daly
vavo: Jungtinės Valstijos, 
Naujoji Zelandija, Norvegija, 
Austrija, Belgija, Britanija, 
Kanada, Denmarkas, Airija, 
Italija, Japonija, Luksembur- 
gas, Holandija, Ispanija, Šve
dija, Šveicarija, Turkija ir 
Vakarų Vokietija.

Kita tokios pat rūšies kon
ferencija įvyks kovo mėnesį.

Atstovų Rūmai 
prieš prez. Fordą 
aliejaus klausimu

Washingtonas. - Atstovų 
Rūmai 309 balsais prieš 114 
nutarė uždrausti prezidentui 
Fordui per 90 dienų aptak- 
suoti iš užsienio importuoja
mą naftą. Kaip žinoma, jis 
jau yra aptaksavęs tokios 
naftos statinę vienu doleriu ir 
pažadėjęs greitoje ateityje 
dar pridėti dviejų dolerių ant 

,statinės aliejaus mokesčių. O 
tai reikštų, kad tuoj pakiltų 
kainos ant gazolino ir kitų 
aliejaus produktų.

Bet manoma, kad preziden
tas šį nutarimą vetuos (atmes 
arba atsisakys pasirašyti). 
Tačiau Atstovų Rūmai dvie- 
mis trečdaliais balsų jį per- 
balsuotų.

San Jose, Costa Rica. - 
Užsienio reikalų ministerijoje 
sprogo bomba ir padarė daug 
medžiaginių nuostolių, bet 
nieko neužmušė.

"Iš resesijos jau 
įžengėme į krizę”

George Meany
Washingtonas. - Amerikos 

Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizaciją Kongreso 
prezidentas sako, kad mes iš 
resesijos įžengėme į ekono
minę krizę. Jis sako, kad su 
liepos mėnesiu mes jau turė
sime 10 procentų visų darbo 
jėgų be darbo. Šiandien visų 
darbo jėgų 8.2 procento yra 
be darbo.

“Mes turime griebtis tokių, 
priemonių, kokias panaudo
tumėme karo metu”, pareis-, 
kė George Meany . Kas liečia 
mane, tai mes vedame karą 
išgelbėti mūsų gyvenimo bū 
dą, bet mes turime žmonių 
Baltuosiuose Rūmuose ir 
Kongrese, kurie nepaiso 
Amerikos žmonių problemų”.

Londonas. - Arabiškos ša
lys atsisako daryti kokias 
nors finansines transakcijas 
su tais europiniais bankais, 
kurie turi kokius nors ryšius 
su žydais kapitalistais.
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Prezidentui labai nepatinka
Prezidentas Gerald Fordas neslepia savo didelio nepasi

tenkinimo iki šiol parodytu Kongreso užsilaikymu. Savo 
sekretoriaus Nesseno lūpomis prieš keletą dienų Kongresą 
barė, kad jis per visą sausio mėnesi nieko nepadaręs, nieko 
neveikęs dėlei jo, prezidento, pateiktos jam, Kongresui, 
plačios programos kovai su infliacija ir resesija. Prezidentas 
teisingai reikalavo, kad Kongresas nemiegotų, kuomet tiek 
daug problemų reikalingos greito sprendimo, kuomet tiek 
daug ne tik ekonominių, bet ir socialinių klausimų verktinai 
reikalingi greito atsakymo. Iš tikrųjų, Kongresas negali 
pasigirti per sausio mėnesį didelius kalnus nuvertęs.

Bet su vasario mėnesio pradžia Kongresas truputį 
pajudėjo. Deja, sako prezidentas, pajudėjo ne taip, kaip, jo 
supratimu, jis turėjo pajudėti. Bėgyje poros, trejeto dienų 
Kongresas padarė du sprendimus, kurie nukreipti prieš 
prezidento pasiūlymus. Jis uždraudė prezidentui per devy
niasdešimt dienų uždėti specialius mokesčius ant importuo
jamos naftos iš užsienio, teisingai argumentuodamas, kad 
tas aptaksavimas vestų prie pakėlimo kainos ant gazolino ir 
visų plačios visuomenės vartojamų daiktų. Bet dar skaudes
nis prezidento programai smūgis, tai Kongreso pasipriešini
mas jojo siūlymui pakelti kainą taip vadinamų maisto ženklų 
(“food stamps”), kad milijonai biednų žmonių, nusipirkę tam 
tikrą kiekį stampių, už juos gautų daug mažiau maisto, negu 
iki šiol gaudavo. Su šiuo savo programoje pasiūlymu 
prezidentas buvo pasimojęs milijonams biedniokų sumažinti 
duonos kąsnį. Kongreso pasipriešinimą šiam baisiai netei
singam prezidento užsimojimui galima tiktai nuoširdžiau
siai.- pasveikinti.

Labai svarbu ir tas, kad šitie du Kongreso nutarimai, 
padaryti labai didele balsų dauguma. Labai įdomu, kad prieš 
prezidento pasiūlymus balsavo daug ir jo partijos žmonių.

Tikimasi ir daugiau Kongreso ėjimų prieš prezidento 
programoje pateiktus pasiūlymus, kurie priešingi plačiųjų 
liaudies masių geniausiems interesams.

Automobiliečiai davė gerą pavyzdį
Vasario 5 dieną klasių kovos istorijoje bus užrašyta 

auksinėmis raidėmis. Tai diena, kai daugiau kaip dešimt 
tūkstančių Jungtinės Automobilistų Unijos narių suplaukė į 
sostinę iš visų plačiosios šalies kampų ir kampelių. Sakoma, 
kad ir patys unijos vadai nesitikėjo tokios skaitlingos 
demonstracijos. Jos skaitlingumu ir kovingu tiesiog stebisi 
ir kapitalistinės spaudos reporteriai.

Automobiliečiai kovingai demonstravo prieš nedarbą, 
kuris juos jau taip skaudžiai smaugia. Jau dabar šios 
pramonės darbininkų, unijos narių, daugiau kaip trys šimtai 
tūkstančių paleista iš darbo. Kalbama, kad iki šių metų 
pabaigos automobiliečių bedarbių skaičius gali pasiekti 
visus penkis šimtus tūkstančių! Tai yra kuo susirūpinti.

Bet vasario 5 dieną ta dešimties tūkstančių minia 
demonstravo ir protestavo ne tik prieš nedarbą. Jie 
demonstravo prieš federalinę vyriausybe, kuriai vadovauja 
prez. Gerald Fordas. Jie reikalavo, kad vyriausybė rimtai 
mestųsi į pastangąs sulaikyti resesiją ir bedarbius aprūpinti 
darbais.

Automobiliečių unija davė puikų, garbingą pavyzdį 
kitoms mūsų darbo unijoms. Ji pasirodė pirmutinė rimtai 
susirūpinti nedarbu ir bedarbiais. Kol kas kitos didžiosios 
unijos, kurios juk taip pat yra pramoninės resesijos 
skaudžiai plakamos, dar nėra nė piršto pajudinusios kovai 
su nedarbo problema. Reikia tikėtis, kad dabar ir jų vadai 
bus priversti ką nors daryti.

Dar vienas demokratų kandidatas
Senatoriaus Henry M. Jackson iš Washington© valstijos 

paskelbimas, kad jis visomis pastangomis sieks 1976 metų 
rinkimuose būti Demokratų partijos kandidatu į preziden
tus, nieko nenustebino. Jo ambicijos buvo seniai žinomos. 
Sakoma, kad nominavimui laimėjimo jis jau turi vieno 
milijono ir šimto tūkstančių dolerių fondą. Jis turi labai 
turtingų kolegų, kurie nesigaili dolerių jo kampanijai* 
paremti.

Reikia pripažinti, kad sen. Jacksonas turi gerų progų 
nominacijas laimėti. Viena, jis jau labai senas Kongreso 
narys. Per dvyliką metų jis buvo Atstovų Buto nariu, o per 
pastaruosius 22 metus - Senato. Jis gali didžiuotis, kad jis 
yra prezidento postui gerai kvalifikuotas kandidatas. Antra, 
jis yra didelis demagogas. Ir dabar jis sako, kad jis kalba už 
“mažuosius žmones” ir nori būti jų kandidatu, kad galėtų 
jiems tarnauti, jų interesus ginti. Jis yra gerai susibičiulia
vęs su darbo unijų biurokratais, o pastaruoju laiku 
pasiskelbė ir “žydų interesų čempionu”. Kaip žinoma, 
vyriausiai jo pasidarbavimo dėka Kongresas priėmė preky
bos įstatymą, kuris labai pablogino tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos santykius.

Iš visų demokratų, iki šiol pasiūliusių savo kandidatūras, 
sen. Jacksonas yra stipriausias. Savo populiarumu ir 
išsigarsinimu negali su juo susilyginti nei reprezentantas 
Morris K. Udall iš Arizonos, nei buvęs gubernatorius 
Jimmy Carter iš Georgia, nei sen. Fred R. Haris iš 
Oklahoma, neigi dabartinis Alabama valstijos gubernato
rius Wallace. Gal tiktai jie savo jėgas suvieniję už kurio 
vieno kandidatūrą, galėtų Jackson supliekti demokratų 
suvažiavime.

APSIKEITIMAS MENINĖMIS VERTYBĖMIS
Maskva. - Čionai lankosi 

amerikietis d r. Armand 
Hammer ir praneša, kad jis 
pasirašė su tarybine vyriau
sybe sutartį dėl meninių ver
tybių apsikeitimo. Pagal su
tartį, garsusis Leningrado 
Hermitažo Muziejus gegužės 
mėn. atsiųs Amerikon net 30 
nepaprasčiausių ir vertin
giausių tapybos kurinių. Jie

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

bus čia demonstruojami per 
šešis mėnesius Washingtone. 
New Yorke, Chicągoje ir Los 
Angeles.

Iš savo pusės Amerikos 
muziejai tokiam pat laikui ir 
tiek pat savo tapybos kūrinių 
pasiųs demonstravimui Tary
bų Sąjungoje. Tai labai svar
bi ir garbinga meninių verty
bių apsikeitimo sutartis.

LAISVE
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Kas ką rašo ir sako
O TIKROS TIESOS 
TAIP IR NEPASAKO

Kanadiečių klerikalų orga
ne “Tėviškės Žiburiai” (sau
sio 23 d.) ponas J. Vaišnora 
labai daug prikalba apie 
“šventųjų metų reikšmę", 
bet tikros reikšmės tikintie
siems ir neatidengia. Jis pa
sakoja apie katalikų “intensy- 
vį atsinaujinimą per šventuo
sius metus”. Jis sušilęs moko 
savo skaitytojus, kad “šven
tųjų metų tikslai neapsiriboja 
tik bažnyčios ribomis”, kad 
jie yra “iššūkis visam pasau
liui”.

Pagaliau, “šventieji metai 
dar kartą pabrėš dažnai už
mirštą tiesą”, mus užtikrina 
Vaišnora , kad “norint refor
muoti pasaulį, reikia refor
muoti žmogų, nes tik jis yra 
savo likimo kalvis - tiek gė
rio, tiek ir blogio atžvilgiu”.

Čia “mokytojas” Vaišnora 
bus smarkiai nusidėjęs vi
siems katalikų bažnyčios mo
kymams ir turėtų būti pa
šauktas atsakomybėn. Argi 
bažnyčia nemoko, kad žmogų 
dievas sutvėrė ir tik jis vie
nas nusprendžia jo likimą? 
Todėl prie jo turime melstis 
ir prašyti jo lockos.

Bet grįžkime prie “šventų
jų metų reikšmės ir tikslų”, 
kuriuos Vaišnora sakosi norįs 
nušviesti “T. Ž.” skaityto
jams. Kodėl jis jiems nepasa
ko, kad iš Vatikano praneši
muose apie “šventuosius me
tus” dar storiau pabrėžiama, 
kad per juos katalikų bažny
čios jau ir taip nesvietiškai 
dideli turtai turės būti padi
dinti dar keliais bilijonais 
dolerių? Juk argi per visus 
šiuos metus nebus visose baž
nyčiose daromos specialios 
kolekcijos “bažnyčios sustip
rinimui”?

•
Beje, tuose pačiuose “T. 

Ž.” Stepas Varanka labai pa
juokia tikinčiuosius lenkus, 
kam jų kunigai teigia, kad “ir 
angelai kalba lenkiškai”. 0 
Kodėl ne? Kodėl ponas Varan

Senosios tėviškės 
naujas gyvenimas

Darbščių artojų, linksmų 
pasakorių, graudžių raudoto
jų kraštu pavadino liaudies 
rašytojas Juozas Baltušis 
Šiaurės Lietuvos kampelį - 
Kupiškį ir jo apylinkes. Atvi
rai kalbant, aš didžiuojuosi, 
kad esu kilęs iš to krašto, 
kuriame tiek daug neužmirš
tamų, brangių vietų, artimų 
žmonių. Kai tik galiu, apsi
lankau tėviškėje, susitinku 
su senaisiais vietos gyvento
jais. .

Šviesios
Kupiškėnų trobos. . .

Kiekvieną kartą, eidamas 
iš Subačiaus darbininkų gy
venvietės į gimtąjį Cečelių 
kaimą, gėriuosi nauja “Švie
sos” kolūkio gyvenviete. Ant 
nedidelių kalvelių, kur anks
čiau buvo plikas laukas, išsi
rikiavo namai. Plytiniai, sky
diniai, mediniai - jie žvelgia 
dideliais langais, kviečia, vi
lioja užeiti. Iš savo tėvų 
pasakojimų aš gerai žinau, 
kaip anksčiau gyveno jų savi
ninkai. Štai du kaimynai: 
Vaclovas Palšiūnas ir Alfon
sas Simonavičius. Pirmasis 
ilgus metus bernavo apylin
kės turtingiems ūkininkams^ 
gyveno virtuvėse, kamarose^ 
jaujose. Antrasis, gi Alfonsas 
Simonavičius, užaugo aštuo- 
nių vaikų šeimoje. Jo tėvai 
irgi neturėjo pastovios pasto
gės - kilnojosi iš vienos vietos 
į kitą. Visi vaikai patyrė 
piemenų, pusbernių ir bernų 
dalią. Tik tarybinės santvar
kos Lietuvoje laikais, jų pra
dėta dirbti sau. Atsirado gali
mybė ir geriau įsikurti. O 
vėliau - pasistatyti nuosavus, 
gražius ir gerus trobesius.

— Žmona dirba karvių fer
moje, aš - laukininkystėje, - 
pasakoja Vaclovas Palšiūnas. 
—- Uždirbam neblogai. Be to, 
statydami namus, gavome 
paskolą iš valstybės. Dalį jos 

ka nepaaiškina, kokią kalbą 
tie “angelai” iš tikrųjų varto
ja? Juk jie kalba, ar ne?

Be to, girdamiesi, kad len
kų kalba tokia puiki, kad ir 
“angelai ją vartoja”, jie juk 
populiarina savo kalbą, ją 
kelia į padanges, moko savo 
tikinčiuosius ją mylėti ir ja 
didžiuotis. Kitais žodžiais, jie 
daug geresni savo kalbos pa
triotai, negu mūsų lietuviš
kieji tėveliai, kurie, kiek 
mums ■žinoma, nė nemislija 
savo “angeliis” išmokyti liė- 
tuviškai kalbėti. H

TAIGI, SUGYVENIMAS IR 
ftENDRADARBIAVIMAŠ 
GERAIAPŠIMOKA

Smetoninihkų organe (sau
sio 31 d.) panelė ar ponia 
Jūratė Statkutė-De Rosales 
savo apdūmojimuose “Šalti 
sąjungininkai” rašo (geriau, 
skundžiasi):
^Prancūzai šiuo metu flir
tuoja su arabais, o Vafc. Vo
kietija merkia akį sovietams. 
Tarp Vak. Vokietijos ir So
vietų bloko vyksta pasitari
mai dėl rytuose statomų jė
gainių, kuriomis naudosis va
karai. Vakarų Vokietija iki 
šiol išsilaikė mažiausiai pa
liesta pasaulinės krizės, to
dėl, kad ji labiausiai prisišlie
jo prie komunistinio bloko.

Vokiečiai yra taip sužavėti 
savo išradingumu, primygti
nai kviečia kitus naftą per
kančius kraštus pasekti jų 
pavyzdžiu.

Tuo tarpu anglai ir italai 
slidinėja ant ekonominės be
dugnės krašto. Abiejuose 
kraštuose bedarbė didėja. .

Šiuose žodžiuose gan daug 
šventos tiesos. Tai pripažini
mas, kad detentės politika, 
tautų ir valstybių taikus su
gyvenimas ir bendradarbia
vimas puikiai apsimoka. Ma
tyt, Vakarų Vokietijos vado
vybė tą supranta geriau negu 
Anglijos ir Italijos. De Rosa
les tai labai nepatinka, todėl 
jai ji “šaltas sąjungininkas”.

iš viso mums nereiks grąžin
ti. . .

Alfonsas Simonavičius - 
“Šviesos” kolūkio automaši
nos vairuotojas. Žmona augi
na dukrelę ir šiuo metu nie
kur nedirba. Tačiau ir vieno 
šeimos nario darbo pakanka, 
kad žmonės gyventų gerai: 
kambariai apstatyti gražiais 
baldais, yra televizorius, šal
dytuvas, skalbimo maši
na .. .

Kolūkiečio gyvenimas, jo 
buitis - tai vįenas iš Tarybų 
valdžios rūpesčių. Siekiama, 
kad kaimo žpionės gyventų 
pasiturinčiai, kultūringiau 
praleistų laisvalaikį. Šiandien 
Lietuvoje niekas neabejoja, 
kad kaimiečio gyvenimas - 
tiek materialiniu, tiek ir kul
tūriniu atžvilgiu - mažai kuo 
skiriasi nuo miestiečio. “Švie
sos” kolūkio pirmininko Emi- 
lijono Dyros tvirtinimu, kolū
kyje nėra nė vienos šeimos, 
kurioje nebūtų radijo ar tele
vizijos aparato, kuri negautų 
laikraščių ar žurnalų. Kolū
kiečiai neretai važinėja į Pa
nevėžio dramos teatro spek
taklius, išvyksta į įvairias 
ekskursijas nte tik po Tarybų 
Lietuvą, bet |r po kitas res- 
įubiikas. Pernai didelė grūpė 
žmonių savaitę viešėjo Kau
kaze, aplankė Baku ir kitus 
miestu.

Antanas Kubilius

ATSISAKO PROJEKTO 
PAGERBTI KENNEDY

Cambridge, Mass. - Per 
dešimt metų buvo planuoja
ma ir galvojama čia prie 
Harvard aikštės pastatyti ir 
įrengti didelį muziejų prez. 
John Kennedy atminimui pa
gerbti. Bet kadangi apylinkės 
gyventojai tajn pepritarė, šio 
projekto tapo atsisakyta. To
kį prahešimą'padarė John F. 
Kennedy Library Corpora
tion.

Penktadienis, Vasario (February) 14, 1975

TIME TO PUT AMERICA BACK TO WORK!

Ši karikatūra paimta iš geležinkelio darbininkų unijų organo “Labor”. Visi organizuoti 
darbininkai labai susirūpinę nedarbo augimu.

—.____________________ __________ ;_______ i____________ _ _____________________________________________________________________________
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Istorija - ateičiai ir dabarčiai
Pastaruoju metu labiau su

sidomėta mokslo ir technikos 
istorija. Vienas svarbiausių 
jos uždavinių yra visų mokslo 
pasiekimų tyrimas, rezultatų 
įvertinimas, kolektyvų, o 
taip pat atskirų žmonių proto 
ir kūrybos vaisiaus panaudo
jimas. Mokslo istorija yra 
dalis kultūros istorijos.

Tarybų šalyje mokslo isto
rijos tyrinėtojus vienija Ta
rybinis nacionalinis gamtos 
mokslų ir technikos istorijos 
ir filosofijos susivienijimas, 
kurio centras yra Gamtos 
mokslų ir technikos istorijos 
institutas Maskvoje. Šiam 
susivienijimui priklauso ir 
Tarybų Lietuvos mokslo isto
rikai.

Susivienijimo tikslas - už
megzti ryšius su mokslinėmis 
organizacijomis bei atskirais 
asmenimis, dirbančiais moks
lo ir technikos istorijos, logi
kos, metodologijos ir filosofi
jos srityse, taip pat koordi
nuoti, planuoti šiuos darbus, 
nustatyti pagrindines tyrimų 
kryptis, aktyviai bendradar
biauti su kitais nacionaliniais 
susivienijimais, įeinančiais į 
Tarptautinę mokslo istorijos 
ir folosofijos sąjungą.

Siekiant pagerinti moksli
nių tyrimų koordinavimą, Ta
rybų Lietuvoje sudaryta pro
bleminė mokslinė taryba 
“Mokslo ir technikos istorija 
Lietuvoje”, jos pirmininkas - 
akademikas P. Slavėnas.

Istorijos mokslo 
populiarinimas

Lietuvos Mokslų akademi
jos Istorijos institute įkurtas 
mokslo ir technikos istorijos 
sektorius. Jo bendradarbiai 
tiria buvusiųjų Lietuvoje 
mokslinių draugijų veiklą, 
leidžia monografijas, rašo 
straipsnius mokslo istorijos' 
klausimais. Išėjo tęstinio lei
dinio “Iš mokslų istorijos Lie
tuvoje” antrasis tomas, ku
riame apžvelgiama 1940-1971 
metais išleista literatūra 
gamtos mokslų ir technikos 
istorijos Lietuvoje klausi
mais. Šio leidinio tikslas - 
atspindėti nuveikto darbo re
zultatus, supažindinti su jais 
mokslininkus ir visuomenę, o 
tuo pačiu paskatinti domėji
mąsi šia mokslinės veiklos 
sritimi. Dabar sektorius ruo
šia penktą, šeštą ir septintą 
tomus tęstinio leidinio “Iš 
gamtos mokslų ir technikos 
istorijos Pabaltijyje”. Ketu
ris' pirmuosius tomus išleido 
Latvijos Mokslų akademija.

Penktasis tomas skirtas 
technikos istorijai Pabaltijy
je, šeštasis - evoliucinės min
ties raidai, septintasis- geo
grafijos ir geologijos istorijai. 
Ruošiama spaudai I. Pe
trauskienės monografija “Vil
niaus akademijos spaustu
vė”. Senokai pradėti regist- 
truoti mokslo istorijos daik
tiniai paminklai Lietuvoje. 
Tai - astronominiai prietaisai 
Saulės bei mechaniniai laik
rodžiai, svorio, ilgio, tūrio 
matai, gaubliai.

Taigi, kiek pagausėjo 
mokslo istorijos darbų. Ta
čiau jie tesudaro mažą visų 
darbų dali. Daugiau čia yra 

nuveikę atskiri mokslo istori
jos mėgėjai. Todėl vis dar yra 
neliestų arba nesistemingai 
tyrinėtų klausimų. Beveik vi
sai nėra didesnių darbų, įver
tinančių tarybinio mokslo pa
siekimus Lietuvoje.

Mūsų darbai garsėja ir 
užsienyje

Kai kurie Tarybų Lietuvos 
mokslo istorikų darbai aukš
tai vertinami ne vien mūsų 
šalyje, bet ir užsienyje. An
tai, E. Laucevičiaus dviejų 
dalių darbas “Popierius Lie
tuvoje XV-XVIII a.”, tarp
tautinėje universitetų ir 
mokslų akademijų leidinių 
bienalėje Bolonėje gavo aukš
čiausią įvertinimą - aukso 
medalį. Iš leidinio sužinome, 
kad Lietuvoje popieris buvo 
pradėtas gaminti XVI amžiu
je, o iki tol buvo įvežamas iš 
Italijos, Prancūzijos, vėliau iš 
Vokietijos, Lenkijos, Rusi
jos. Autorius plačiai pateikia 
Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje . veikusių popie
riaus dirbtuvių istoriją, supa- 
žindiha sū popieriaus gamy
bos technologija, žaliavo
mis. Be šio darbo, E. Lauce
vičius mokslinį palikimą su
daro dar du dideli, ne visai 
užbaigti veikalai - “Knygų 
įrišimo istorija Lietuvoje”, ir 
“Auksakalystės istorija Lie
tuvoje”. Juos ruošiasi išleisti 
respublikos Mokslų akademi
jos Centrinė biblioteka.

Visuomenė ne visada tei
singai įvertindavo naujus 
darbus. Mažai kam buvo ži
nomas smulkaus Lietuvos 
valdininko Aleksandro Griš
kevičiaus vardas. 1971 me
tais išleistoje V. Merkio ir V. 
Jurkšto knygelėje “Pirmasis 
Lietuvos aeronautas” Alek
sandro Griškevičiaus vardas 
pastatomas greta Leonardo 
da Vinčio, M. .Lomonosovo, 
A. Možaiskio ir kitų aviacijos 
pradininkų vardų. Griškevi
čius žinomas aviacijos litera
tūros savo darbu “Parolot 
Žmudzina”, išleistu 1851 me
tais Kaune lenkų kalba. James 
išdėstomi samprotavimai 
“garolėkį”, karštas tikėjimas 
ateities aviacija.

Apie žymųjį mokslininką
A. Ivaškevičius savo kny

gos “Kazimieras Semenavi- 
čius” ir jo knyga “Didysis 
artilerijos menas” pirmoje 
dalyje supažindina mus su 
XVII amžiaus lietuvių moks
lininku ir jo knyga, išleista 
lotynų kalba 1650 metais Am
sterdame. Ši knyga buvo iš
versta į prancūzų, vokiečių, 
anglų, lenkų, kalbas, buvo 
gerai žinoma karinės techni
kos literatūroje. K. Semena- 
vičius, gavęs magistro laipsnį 
Vilniaus jėzuitų akademijoje, 
gerai mokėjo graikų, lotynų 
kalbas, aritmetiką, geometri
ją, statiką, hidrauliką, pneu- 
matiką, architektūrą, fortifi
kaciją, fiziką, chemiją, buvo 
gerai susipažinęs su to meto 
raketų gamyba, artilerija. 
Semenavičius savo knygoje 
paskelbė parako gamybos 
technologijos paslaptis, api
bendrino raketų vystymosi 
istoriją nuo seniausių laikų 

iki savo atradimų. Ypač ver
tingi jo teoriniai ir eksperi
mentiniai darbai naujo tipo 
daugiapakopių raketų ir kuro 
mašinų kūrimo srityje.

Mokslo istorikų darbai, 
kaip buvo pabrėžta Tarptau
tinio mokslo istorikų kongre
so metu Maskvoje, greitai 
vystosi platyn ir gilyn. Pla
tyn - apimdami vis naujus 
istorinius duomenis ir prasi
skverbdami į anksčiau nety
rinėtas mokslo istorijos sri
tis. Gilyn - atskleisdami vidi
nius ryšius ir istorinius įvy
kius apsprendžiančias prie
žastis, tam, kad praeities 
studijavimas įgalintų supras
ti dabartį ir numatyti audrin
gai pirmyn žengiančio mokslo 
ateitį.

E. Tamulevičienė 
Lietuvos Mokslų akademijos 
Istorijos instituto darbuotoja

KAVA, RŪKALAI IR 
RĖMUO

Filadelfijos ligoninės gydytojas 
dr. Kastetas mano, kad rėmuo at
siranda, kai nusilpsta stemplės 
sfinkterio (lygiųjų raumenų užda
romasis žiedas) prie skrandžio 
įtampa. Pavyzdžiui, kava sustip
rina rūgščių išsiskyrimą skrandyje, 
o rūkymas sumažina sfinkterio 
įtampą, todėl skrandžio rūgštis 
prasiskverbia į stemplę, ir gali 
imti ėsti rėmuo. Valgant rėmuo 
paprastai nejaučiamas todėl, kad 
hormonas gastrinas, nors jif, ir 
skatina skrandžio rūgšties išsisky
rimą, bet kartu stiprina ir sfinkte
rio įtampą. Taip susidaro bar,e- 
ras, pastojantis rūgščiai kelią j 
stemplę. Priemonės nuo rėmens 
(geriamoji soda ir pan.) ne tik 
neutralizuoja rūgštį, bet ir sustip
rina sfinkterinį barjerą.

IŠ LAIŠKŲ
Didžiai Gerbiamas 
drg. Redaktoriau,

Sveikinu Jus visus su jau 
prasidėjusiu Lietuvos pava
sariu ir linkiu visiems to, ko 
labiausia trūksta - sveikatos.

Tarybų Lietuvos gyveni
mas šįmet dar daugiau page
rėjo, pagrožėjo. Gamta, savo 
šilima, taipgi džiugina visus, 
o ypač senelius ir vaikus. 
Šiandien tik vasario 5 d., bet 
saulėta kaip vasarą, o oras 
apie 5°. Darželiuose dygsta 
gėlės, sprogsta medžiai. Tai 
labai retai tebūna tokia šilta 
žiema arba toks ankstyvas 
pavasaris. Ryšium su 1905 
m., revoliucijos 70 m. sukak
timi, paruošiau žurnalui 
“Šviesa” straipsnį apie 1905 
m. buvusį revoliucionierių 
prof, daktarą Pr. Mažylį, ku
ris gimė 1885 m. netoli Gučiū- 
nų kaimo, už Šetekšnos upės, 
už Vaduvų miško. Jį aš as
meniškai pažinojau nuo senų 
laikų.

Pr. Mažylis ir kiti apylin
kės kairieji intelegentai labai 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
liaudies revoliucinio judėjime 
ir kultūros pakėlimo.

Labai gerai atsimenu, kad 
jis buvo labai laukiamas, visų 
kaimų jaunimo svečias ir 
švietėjas. Labai liūdna ir gai
la, kad netikėtai jis parvirto, 
susilaužė nugarkauli ir po 
didelių kančių mirė 1966 m. 
vasario 28 d.

Už viską labai dėkoju ir 
laukiu spaudos.
Viso geriausio,

A. Gučiūnietis
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Amerikos Darbo Federacijos oficialis organas “AFL-CIO 
News” šitaip vaizduoja šiandieninę Amerikos darbininko 
būklę. Jis skaudžiai spaudžiamas aukštų kainų ir nedarbo.

Lietuvių kalbos ir literatūros instituto bibliotekoje

RANKRAŠTYNO TURTAI
Iš Lietuvos Mokslų Akademijos darbuotojos 

M. Grigaitytės pasakojimo

Tarybų Lietuvos Mokslų 
akademijos Lietuviu kalbos ir 
literatūros instituto bibliote
ka turi sukaupusi turtingą 
rankraštyną, kuris yra suin- 
ventorinęs mūsų kalbininkų, 
rašytojų, kultūros veikėjų - 
viso 79 asmeninius fondus, 
turinčius 40,000 įvairiausios 
medžiagos arba, kaip sako
ma, saugojimo vienetų. 
14,000 vienetų rankraštynas 
paveldėjo iš Lietuvos mokslo 
draugijos (1907-1938 m.) su
rinktos lituanistinės, visiškai 
netvarkytos, medžiagos. Li
kusi medžiaga sukaupta jau 
pokario metais iš rašytojų, jų 
artimųjų ir kitų asmenų.

Iš Lietuvių mokslo draugi
jos palikimo čia paminėtini 
Akelaičio, Baranausko, Biliū
no, Būgos, Daukanto, Jano
nio, Jauniaus, Juškos, Mačio- 
Kėkšto, Lazdynų Pelėdos, 
Pietario, Davainio-Silvestrai
čio, Sauerveino, Višinskio 
rankraščiai. Filologijos moks
lui ypač svarbūs Poškos, 
Daukanto, Juškos, Sutkevi- 
čiaus leksikografiniai darbai, 
Lietuvių mokslo draugijos ir 
Basanavičiaus fondai, plačiai 
nušviečiantys mokslinę, kul
tūrinę ir visuomeninę veiklą. 
Ypač plati ir reikšminga Ba
sanavičiaus korespondencija.

Tarybiniais metais sukom
plektuotos rankraštinės me
džiagos tarpe yra mūsų lite
ratūros klasiko Donelaičio 
poemos “Metai” “Pavasario 
linksmybės” ir “Vasaros dar
bai”) ir dviejų jo laiškų origi
nalai, Binkio, Borutos, Cvir
kos, Jablonskio, Giros, Krė
vės-Mickevičiaus, Mykolai
čio-Putino, Marcinkevičiaus, 
Montvilos, Nėries, Sruogos, 
Šimkaus, Šatrijos Raganos- 
Pečkauskaitės, Petkevičai
tės-Bitės, Vienuolio-Žukaus- 
ko, Žemaitės, Venclovos, 
Korsako asmeniniai fondai. 
Tai spausdintų ir nespausdin
tų poezijos, prozos, dramos 
kūrinių, publicistikos, prane
šimų, kalbų, paskaitų rank
raščiai, darbo užrašai, dieno
raščiai, atsiminimai, kores
pondencija, įvairių tautų gro
žinės literatūros kūrinių, 
verstų mūsų rašytojų, teks
tai.

Kai kuri šiuose fonduose 
esanti epistoliarinė medžiaga 
yra publikuota Biliūno, Bū
gos, Cvirkos, Giros, Nėries, 
Lazdynų Pelėdos, Sruogos, 
Šimkaus, Petkevičaitės-Bi
tės, Višinskio, Žemaitės raš
tuose.

Asmeninių fondų tarpe pa
žymėtini mūsų literatūros 
klasikų Krėvės-Mickevičiaus, 
Mykolaičio-Putino, Sruogos 
ir Vienuolio Žukausko fondai. 
Krėvės literatūrinio rankraš
tinio palikimo yra išlikę tik 
kai kurių dramos kūrinių bei 
straipsnių literatūros, dra
maturgijos klausimais rank
raščiai ir dalis koresponden
cijos. Mykolaičio-Putino fon
dą sudaro daugiausia tarybi
nių metų kūryba, apima pro
fesoriavimą Vilniaus univer
sitete, akademiko veiklą bei 
literatūros mokslininko dar

bą. Rašytojo kūrybinio darbo 
procesą atspindi eilėraščių 
“Būties valanda” , “Langas“, 
POEMŲ “Eglė ir Žilvinas”, 
“Prometėjas” rankraščiai, 
Gėtės, Krylovo, Lermonto
vo, Mickevičiaus, Nekrasovo, 
Ševčenkos kūrinių vertimai.

Iš prozos kūrinių rašytojo 
kūrybos tyrinėtojui nepa
prastai reikšmingas yra ro
mano “Sukilėliai” kūrybinis 
procesas, liudijantis auto
riaus kruopštų istorinės me
džiagos archyvuose ir istori
niuose veikaluose rinkimą, 
detalų veikalo planą, perso
nažų charakteristikas ir kt. 
Rašytojo atsiminimai, jų pla
nas, rodo autoriaus užmojį 
parašyti plačius savo gyveni
mo prisiminimus. Įdomūs 
skaitytojų laiškai, parašyti iš 
įvairių Tarybų šalies kampe
lių apie autoriaus poeziją, 
romanus “Altorių šešėly” ir 
“Sukilėliai”.

Sruogos literatūrinis rank
raštinis palikimas bemaž at
spindi jo visą kūrybinį kelią. 
Šalia originalios poezijos ran
dame Balmonto, Briusovo, 
Benelio,Bairono, Bodlero, 
Ninės, Gėtės, Nekrasovo, 
Novalio, Verleno, Verharno 
kūrinius, verstus Sruogos, 
dramų rankraščiai. Iš prozos 
kūrinių paminėtina romanas 
“Sanvarta” ir memuarinis kū
rinys “Dievų miškas”, kuria
me atspindėta rašytojo per
gyvenimai konclageryje 
Štuthofe. Sukaupti Sruogos 
skaitytojų Kauno ir Vilniaus 
universitetuose paskaitų 
tekstai, liudijantys rašytojo 
didžiulį darbą bei erudiciją. 
Labai svarbus ir reikšmingas 
žinių šaltinis yra Sruogos 
laiškai, rašyti Daugirdaitei- 
Sruogienei, broliui Juozui, 
Ciurlionytei-Karužienei ir ki
tiems. Jie nepaprastai vaiz
džiai atspindi rašytojo pasau
lėjautą, asmenybės brendi
mą, estetinių, literatūrinių 
pažiūrų formavimąsi, patiks
lina kai kurių kūrinių sukūri
mo datą, aplinkybes, sąlygas, 
nuotaiką. Didelę vertę rašy
tojo biografijai turi Sruogos 
laiškai, rašyti Sruogienei iš 
Štuthofo.

Pokario metais rankrašty
nas surinko nemaža memua
rinės ir ikonografinės me
džiagos. Išvykų metu užrašy
ta ar gauta iš 700 asmenų 
atsiminimai apie Binkį, Būgą, 
Borutą, Cvirką, Jablonskį, 
Janonį, Krėvę, Mykolaitį-Pu
tiną, Montvilą, Šatrijos Ra
ganą, Petkevičaitę-Bitę, 
Sruogą, Vienuolį, Žemaitę. 
Rašytojų amžininkai, mokslo 
draugai, artimieji pateikia 
įdomios ir vertingos medžia
gos jų biografijoms. Gauta 
apie 1000-tis rašytojų portre
tinių ir grupinių nuotraukų.

Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas rankraštyno 
surinktą epistoliarinę, me
muarinę, ikonografinę me
džiagą publikuoja savo seriji
niame leidinyje “Literatūra ir 
kalba”. Šio leidinio IV t. 
skirtas Salomėjai Nėriai, 
VIII t. - Juliui Janoniui, 
XII t. - Žemaitei.

Apie jo darbščių rankų šeimininką 
sklinda po visą Lietuvą ir toli už jos

Sodyba, tapusi muziejumi
Žvalgyba nužudė prez. Kennedy ...

K. PAGANAUSKAS

Netoli Šiaulių - Tauragės 
plento, ties Pageluvio ežeru, 
Mekių kaime, stovi senoviška 
sodyba: troba, kluonas, svir
nas. Ši sodyba plačiai žinoma, 
kasdien joje netrūksta sve
čių. Atvyksta čia žmonės pa
sigėrėti jo šeimininko - “Ta
rybinio artojo” kolūkio biti
ninko Valerijaus Kalino, žino
mo muzikanto, liaudies meni
ninko, išmoningumu, jo su
rinktais liaudies menininkų 
darbais, senoviniais darbo 
įrankiais ir ūkio apyvokos 
rakandais.

Iš tolo kiekvieną į sodybą 
kviečia paties šeimininko 
darbo žvitrus velniukas, o 
prie vartų ant koplytstulpio 
su varpu sveikina užrašas 
lietuvių, estų, latvių ir rusų 
kalbomis - “Sveiki, atvykę!” 
Vos įžengus į kiemą, vasarą 
net akys raibsta nuo įvairia
spalvių gražiai sutvarkytų 
gėlynų, alpinariumų, svaigs
ta galva nuo rožių, gvazdikų, 
tulpių, bijūnų kvapo. Ant 
kalnelio - didelė skulptūra iš 
medžio “Lietuvaitė Birutė”, 
daug įvairiausių kitų droži
nių.

Toliau - dirbtinis dekoraty
vinis tvenkinys, kuriame 
išaugintomis žuvimis šeimi
ninkai neretai ir svečius pa
vaišina. Ir visur - akmenys, 
akmenys įvairiausio dydžio ir 
formų, primenantys žmogaus 
veidą ir paukščio galvą, medį 
ir žvėries išvaizdą. Yra ir 
tikrų "stebukladarių”. Vieną 
jų V. Kalinas iš Kartuvėnų 
miško traktoriumi atsivežė. 
Jame įspaustos maždaug cen
timetro gilumo trys pėdos.

Bet tai dar ne visos sody
bos įžymybės. Kluono gale 
įkurta senoviška puodžiaus 
dirbtuvė, kokios dabar nepa
matysi Lietuvoje. Įeinantį 
pasitinka užrašai: “Ne dėva 
poudus lipdą”, “Molis 
minkšts, molis keits. Iš to 
molio visas sveits”. Čia vis
kas taip, kai buvo maždaug 
prieš 40-50 metų Baziliodų, 
Beinoriškės puodžių dirbtu
vėse. Čia ir ratas puodams 
žiesti, ir girnos glazūrei mal
ti, ir įrankiai švinui lydyti bei 
moliui piaustyti, krosnis puo
dams degti. Visi dirbtuvės 
pašaliai nustatyti senovėje 
gamintais moliniais puodais, 
įvairiausiais žaisliukais, figū
rėlėmis, paties V. Kalino da
rytomis molinėmis kaukėmis. 
Čia - ir neseniai mirusio Lie
tuvos puodžių puodžiaus kur
šėniškio Paulausko biustas.

Lankytojų dėmesį patrau
kia ir smagų juoką sukelia 
vietinio liaudies dailininko, 
taip pat neseniai mirusio Ka
zimiero Plukto pieštas pa
veikslas, vaizduojantis seno
vinį puodžių jomarką Šiau
liuose. Jame - visa galerija 
puodžių su savo darbais, i^

Rudaminoje statomas didelis paukštynas, kuris dietine 
mėsa ir kiaušiniais aprūpins Vilniaus gyventojus.

Nuotraukoje: paukštyno statyboje.
V. Gulevičiaus nuotr.

LAISVĖ

kabinėtais ant sienų, išdėlio
tais ant grindinio, švilpynė
mis grojantys vaikai, “šar- 
manka” su pagal ją šokančia 
meška, linksmi muzikan
tai. . . Viskas spalvinga, rea
lu, gyva, sakytumei tikra 
fotografija.

Šalia puodžių dirbtuvės 
įrengta senoviška kalvė, ku
rioje, anot V. Kalino, viskas 
taip “kaip buvo pas Milašių”. 
Tiek puodžių dirbtuvei, tiek 
kalvei visus įrengimus, visus 
įrankius iš tolimiausių kaimų 
surinko sodybos šeimininkas. 
“Praeitį turime gerbti, išsau
goti ją ateinančioms kar
toms”, - sako jis.

Ir ne vien tik praeities 
dalykais rūpinasi Valerijus 
Kalinas. Jam brangu visa, ką 
šiomis dienomis sukuria na
gingos liaudies rankos, jos 
kūrybinė mintis. Tuo gali 
įsitikinti, užėjęs į erdvią ve
randą. Kiek čia paveikslų, 
piešinių, medžio drožinių, iš 
šiaudelių pintų darbų! Prieš 
kurį laiką prie Bazilionų vyko 
dailininkų, liaudies meninin
kų drožėjų respublikiniai kū
rybiniai seminarai stovyklos, 
ir jų dalyviai buvo nuolatiniai 
V. Kalino svečiai. Jie padova
nojo savo darbų besikurian
čiam muziejui. Nemažą dalį 
eksponatų surinko sodybos 
šeimininkas. O kiek jų padarė 
jo nagingos rankos? Sunku 
būtų ir atsakyti.

Praėjusių metų viduryje 
Valerijaus Kalino įkurtas 
Lietuvos automėgėjų draugi
jos kempingas. Dabar čia 
atvyksta autoturistai iš Pa
baltijo ir tolimojo Sibiro, Uk
rainos ir Vidurinės Azijos, 
Užkaukazės ir Tarybų Sąjun
gos Šiaurės. Vien per kelis 
mėnesius jų čia pabuvojo arti 
dviejų tūkstančių. Buvusioje 
daržinėje įrengti poilsio kam
bariai 50 žmonių, o buvusia
me rūsyje įsikūrė valgykla.

Ateityje kempingas plėsis, 
ir V. Kalino galva pilna naujų 
planų. Rengiami kambariai 
medžiotojams, žvejams. Ke
turi kambariai turės metų 

.laikų pavadinimus. Kiekvie
nas jų bus atitinkamai deko
ruotas: “Vasaroje” - viskas 
žalia, marga, “Žiemoje” - bal
ta, kad ir per karščius jausi 
žiemužės vėsumą. O jaunieji 
galės poilsiauti “Jaunave
džių” kambaryje.

Išmonė, liaudiškas sąmo
jus, meilė grožiui - nuolatiniai 
Valerijaus Kalino palydovai. 

Neatsitiktinai ir atsiliepimų 
knygoje jau randame daugiau 
kaip tris šimtus įrašų. Ir jų 
vis daugėja, nes garsas apie 
sodybą - muziejų, apie jo 
linksmą, žvalų, sumanų ir 
darbščių rankų šeimininką 
vis labiau sklinda po Lietuvą 
ir toli už jos.

Nuotraukoje [iš kairės į dešinę] visuomenininkas Diek 
Gregory, filosofijos profesorius Ralph Schoenman ir niujor
kietis fotografas Robert Gordon. Pastarasis jiems rodo 
filmą, kuris, jis sako, pilnai įrodo, kad Harvey Oswald nieko 
bendro neturėjo su prez. John Kennedy nužudymu. Jis 
sako, kad Central Intelligence Agency [CIA] buvo įvelta į jo 
nužudymą.

JAUNIEJI TARYBŲ LIETUVOS RAŠYTOJAI

SAVITAS TALENTAS
Kai 1964-ųjų metų žiemą 

pamačiau Rimantą Šavelį 
scenoje universiteto didžiojo
je Aktų salėje, nė į galvą 
neatėjo mintis, jog po dešim
ties metų perskaitysiu jo ro
maną. Juk Šavelis - artistas, 
apsigimęs komikas! Kai jie su 
Povilu Gasiuliu (dabar žymiu 
vertėju iš anglų kalbos) išėjo 
į sceną, kai studentija, ir ne 
tik studentija, gulė prie že
mės iš juoko, pagalvojau: 
"Ko gi jis lindo lietuvių kal
bos studijuoti? Reikėjo tiesiai 
į konservatoriją, į teatrinio 
meistriškumo specialybę”.

Tačiau praėjęs dešimtmetis 
parodė, kad ne be reikalo 
Rimantas Šavelis studijavo 
lietuvių kalbą ir literatūrą. 
Jau 1965 metais, pasirodžius 
jo pirmiesiems apsakymams, 
buvo galima nujausti, kad 
ateina savitas talentas, atei
tyje galintis padaryti daug 
gražių atradimų, 1970 metais’ 
jaunasis prozininkas išleido 
pirmąją knygą “Palei žalią 
krantą”, kurioje ypač išsisky
rė apsakymas “Tikėti ir gy
venti”.

Baigęs aukštuosius scena
ristų kursus Maskvoje, Ri
mantas Šavelis dirbo kino 
studijoje, o paskui Lietuvos 
TSR Valstybiniame televizi
jos ir radijo komitete, televi
zijos literatūrinių laidų re
daktoriumi. Nežinau, kuriuo- 
metu jam kilo noras parašyti 
scenarijų keturių dalių televi
zijos meniniam filmui “Tadas 
Blinda”.

Kas gi nežino legendų, pa
sakojimų apie žemaičių raz- 
baininkėlį, svieto lygintoją, 
ponų baudėją ir skriaudžia
mųjų, neturtingųjų užtaryto
ją. Kas negirdėjo Landzber- 
gio-Žemkalnio to paties pava
dinimo dramos? Vis tiktai 
scenarijus - tai jau kitas 
dalykas. Džiugu, kad tiek 
scenarijaus autorius R. Šave
lis, tiek režisierius B. Brat- 
kauskas nenuėjo lengviausiu 
kėliu - pigių nuotykių rody
mo, įdomumo vaikymosi. Ne- 
vendgami nuotykinių epizo
dų, jie parodė Tado Blindos 
stichiškos kovos prieš skriau
dėjus prasmę. Ir tikrai, čia R. 
Saveliui pravertė studijų me
tais įgyta paties, kaip akto
riaus mėgėjo, patirtis, dvi
mečiai kursai Maskvoje. Te
levizijos žiūrovai buvo dėkin
gi. Apie “Tada Blinda” labai

šiltai spaudoje atsiliepė liau
dies rašytojas Juozas Baltu
šis.

Vis tiktai,matyti, reikš
mingiausias rašytojo Riman
to Šavelio kūrinys - šiais 
metais pasirodęs romanas 
“Dievo avinėlis” (anksčiau 
spausdintas “Pergalės” žur
nale).

Romanas susideda iš trijų 
dalių, pavadintų "Titas - ma
žas žmogus”, “Titas - didelis 
žmogus” ir "Titas - žmogus”. 
Jau vien iš pavadinimų gali
ma spręsti, kad romano pa
grindinis veikėjas - Titas. Ir 
kaip tiktai per jo širdį, per jo 
mintis pereina visi vaizduoja
mo meto įvykiai. O tas vaiz
duojamas metas - neramus. 
Tai - pokaris, kada reikėjo 
apsispręsti: ar su nacionalis
tais, ar su liaudimi už kolek
tyvinę, naują Lietuvą, ar už 
senąją - su smuikeliais, bakū
žėmis samanotomis.

Romane nedaug veikėjų, 
ne ypatingai reikšminga vie
ta, kur vystėsi įvykių grandi
nė. Tai - vienas Prūsokų 
kaimas, kur tarsi veidrodyje 
atsispindi visi tie prieštaravi
mai kryžkelėje, prie kurios 
po karo buvo Lietuva. Žmo
nių likimai tikrai didžiai, tra
giškai skausmingi. Didelė 
nauja baimė, nežinomybės 
baimė kaustė tiek pagrindi
nio romano veikėjo šiaučiaus 
.Tito, tiek buvusio stambaus 
buožės Povilo Kvedaro, tiek 
liaudies gynėjų vado Tigrū- 
džio, tiek atrodančios šau
niai, o iš tiesų lyg smilgos 
lankstomos Marijos, Kvedaro 
žmonos, poelgius. Titas ban
do sukurti asmeninę laimę. 
Ir, atrodo, kad ir klupdamas, 
jis jau visai, visai arti tikslo: 
jis veda nušauto Povilo Kve
daro našlę Mariją, užvaldo 
ūkį. Jam nestinga nei išradin
gumo, nei tvarkingumo, nei 
darbštumo. Bet ne, vis tiktai 
čia - tik laimės iliuzija. Marija 
nemyli Tito, o pas jį ateina iš 
nevilties, vis tos pačios bai
mės genama. Ir Titą nerami
na kalbos apie būsimus kolū
kius. Kaip dabar atiduoti lau
kus, kuriuos jis aria, kaip eiti 
į krūvą? Jis laukia, o gal 
papūs kiti vėjai. Juk "Ameri
kos balsas” taip skelbė. Nors, 
ir buvusioji valdžia jam ne 
prie širdies. Titas nori būti 
vidury. Bet ir vidurys nema
žiau navojingas. Pagaliau Ti
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tas turi atiduoti paslėptus 
rūsyje ginklus buvusiems di- 
džialaukiams ir pats eiti. Ko 
eiti? Žudyti žmonių, lieti ne
kalto kraujo! Ne, šito Titui 
perdaug! Ir jis bėga iš namų. 
O grįžęs neberanda Marijos, 
savo žmonos. Pats uždega 
didelius, gražius trobesius. 
Taip žūsta jo iliuzijų pasaulis. 
Ne, negalima būti vienam, 
negalima pasiekti laimės vien 
sau.

Šita tema nenauja literatū
roje, tačiau ji išspręsta nau
jai. Skaitytoją jaudina herojų 
likimai; meistriškai* ’sukurti 
Tito, Marijos; ‘Tigrūdžio, 
Kvedaro charakteriai, graži 
sodri kalba.'Gal' kaUkur be 
reikalo filosofubjama, be rei
kalo tokie ilgi nukrypimai 
nuo pagrindinių herojų gyve
nimo kelių ir klystkelių, bet 
romanui “Dievo avinėlis” Ii te - 

; ratūros kritikai jarii nepagai- 
< įėjo palankių žodžių.
. Rimantui Saveliui dar tik- 
’ tai trisdešimt treti. Tai jau
nas amžius prozininkui. Ir 

‘aišku, kad jisai parašys dar 
daug, kad dar labiau išbujos

■ jo savitas talentas.
Rimantas Šinkūnas

Lietuvos TSR Knygų 
rūmų darbuotojas

DIDINIMUI GINKLUOTŲ 
JĖGŲ SKIRIAMA 
MILŽINIŠKA SUMA

Washingtonas. - Jau ir taip 
mūsų taikos metu ginkluoto
se jėgose yra daugiau kaip 
trys milijonai vyrų. Bet pre
zidentui Fordui to dar neuž- , 
tenka. Jis yra patvarkęs, kad 
prie armijos būtų pridėtos 
dar trys divizijos. Tuo būdu 
šios šalies armija susidėtų iš 
18 divizijų. Iki šiol buvo 15 
divizijų.

Kam jos reikalingos, kur 
jos bus išdėstytos, nuo Ame
rikos žmonių yra slepiama.

Bet jau žinome, kiek tų 
trijų naujų divizijų įkūrimas 
ir išlaikymas atsieis mums 
mokesčių mokėtojams. Pati 
armija apskaičiavo ir paskel
bė viešai sumą, todėl nėra 
jokia slaptybė. Tos trys nau
jos armijos‘divizijos kaštuos 
$2,500,000,000! , -

Dabar Kongresas svarsto 
šį prezidento Fordo reikalavi
mą. Jis turi teisę jį užgirti 
arba atmesti.

Skriskit, 
mano dainos

Pirm, negu aušrelė 
Skaisti užtekės, 
Jums nauja dainelė 
Mano suskambės.

Margalis
Skriskit, mano dainos, 
Į tėvynės šalį, 
Į brangią gimtinę, 
Pas gerus draugus. 
Kur sena sodyba 
Mano tėviškėlės, 
Man jų atminimas 
Mielas ir brangus. . .

Kur rūtų darželiai 
Ir įvairios gėlės, 
Nuostabia grožybe 
Žavi mus visus, 
Skamba naujos dainos 
Lauko artojėlių, 
Ten naujai kūrybai 
Man jausmai atbus. . .

Kur graži Šešupe 
Zanavykų krašto 
Per laukus derlingus 
Į Nemuną teka, 
Tenai šviesuomenė, 
Visa darbo liaudis 
Gražiai, taisyklingai 
Lietuviškai šneka. . . -

Vieni laukuos dirba '. . . 
Ir duoną augina, 
Kiti fabrikuose 
Techniką gaihina; >

Visų darbščios rankos 
Duoda ko tik reikia. 
Mokslas, geras darbas 
Visiems laimę teikia. . .

Ten, kur upė Nova, 
Ir gimtasis kaimas, 
Kur man jaunam teko 
Dalia vargana. . .
Ten vis širdį traukia, 
Noriu aš pasveikint 
Darbščius kolūkiečius 
Su laisvės daina. . . .

Jonas Orintas
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Mano
gyvenimo 
atsiminimai
JURGIS KLIMAS

Kadangi jau pagyvenau 87- 
nerius metus, tai nutariau 
trumpais bruožais atpasakoti 
mano gyvenimo nuotykius.

Aš atvykau iš Lietuvos į 
Ameriką 1910-ais metais, bū
damas 19 metų amžiaus. Tuo 
metu Amerikoje siautė dide
lis nedarbas, bet aš turėjau 
kaip ir profesiją: aš buvau 
muzikantas, griežiau armoni
ką. Tai sudariau trijų instru
mentų orkestrą, ir mes grie- 
žėme lietuvių vestuvėse ir 
pobūviuose. 0 vestuvių tada 
buvo labai daug, nes lietuviai 
imigrantai daugumoje buvo 
jaunuoliai. Taip vertėmės 
trumpą laiką..

Bet reikėjo ko nors pasto
vesnio. Brooklyne, kur tada 
gyvenau, jau dirbo daug lie
tuvių siuvėjų-kriaučių. Ga
vau darbo kaip presininkas ir 
tuojau stojau į prosininkų 
uniją. Aš jau tada turėjau 
gan aiškius klasinius nusista
tymus ir unijoje darbavausi 
aktyviai, nuoširdžiai. Tad, 
tapau išrinktas unijos lokalo 
pirmininku.

1912-metais vyko didelis 
kriaučių streikas. Mane išrin
ko j streiko komitetą, o strei
kui pasibaigius, tapau išrink
tas į unijos egzekutyvį komi
tetą ir ilgai ėjau tas pareigas.

Salia unijinės veiklos, kaip 
žinia, vystėsi ir politinė veik
la lietuvių tarpe. Aš tuo metu 
jau buvau Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 19-os kuopos nariu. 
Maždaug tuo metu į Brookly- 
ną atvyko “Naujienų” redak
torius • Pijus., Grigaitis. Jis 
atvyko, kad gauti daugiau 
skaitytojų savo laikraščiui, 
taipgi sakyti prakalbas - rem
ti dešiniuosius socialistus 
LSS eilėse. Diskusijų metu 
aš jį smarkiai kritikavau kaip 
renegatą. Kuopai skilus, aš 
buvau kairiųjų pusėje.

Salia unijinės ir politinės 
veiklos mūsų tarpe smarkiai 
vystėsi meninė saviveikla. 
Mene pradėjau veikti J. Šu
kio vadovybėje. Vaidinau 
veikaluose “Du broliai” ir 
“Baudžiavos nuotaka“, ku
riuos režisavo Vincas Bovi
nas, ir keliuose mažesniuose 
veikaluose, Jono Juškos va
dovybėje.

Aido Chore dainavau nuo 
pat jo susiorganizavimo, su 
mažomis pertraukomis. Be
rods, pirmu choro dirigentu 
buvo Ereminas, antru Jonas 
Butėnas, trečiu Walteris Žu
kas, o ketvirtu ukrainietis 
Korikoro.

Atsimenu sekamą nuotykį. 
Vyko choro koncertas ir aš 
privalėjau dainuoti choro na
riu. Bet štai dirigentas Kori
koro mane pagriebė ir beveik 
nešte nunešė scenon, ragin
damas: dainuok solo. Ir taip 
įvyko mano debiutas kaip 
solisto!

Penktu choro dirigentu bu
vo Jonas Velička. Po to aš 
išvykau gyventi į Great 
Necką, kur suorganizavau 
vaikų chorelį “Pirmyn”. Po 
kiek laiko sugrįžau į Brookly- 
ną. Vis labiau ir labiau įsine- 
riau į meno veiklą. Suorga
nizavau prie Aido Choro šoki
kų grupę, taipgi stygų orkes
trą ir jaunuolių chorą. Tapau 
išrinktas į Lietuvių Meno 
Sąjungos apskrities valdybą, 
o kiek vėliau į LMS Centro 
Komitetą.

Aido Choro dirigentai vis 
keitėsi. Šeštu choro mokyto
ju buvo Jurgis Kazakevičius, 
septintu Bronė Šąlinaitė, o 
aštuntu Aldona Žilinskaitė. 
Sekama Aido mokytoja iki 
šios dienos yra Mildred 
Stensler.

Po Antro pasaulinio karo 
su domėjau filmais. Iš pra- ’

Kartą važiavau mašina iš 
Kauno į kolūkį. Staiga maši
na pasisuko dešinėn, įvažiavo 
į griovį ir apvirto. Kada 
atbėgę iš gretimos sodybos 
žmonės ištraukė mane su šo
feriu iš apvirtusios mašinos, 
pradėjome aiškinti priežas
tis. Pasirodo, mūsų mašiną 

į apvertė dideliu greičiu važia
vęs ir mus lenkęs savivartis.

Šoferis pareiškė, .kad, išva
žiuojant iš Kauno, mūsų kelią 
perbėgo juoda katė. Jis su
stabdęs mašiną ir norėjęs 
laukti, kolei katės pėdsakus 
pervažiuos kita mašina, kuri 
nematė bėgant katės, bet 

x labai skubėję, o aplenkiančių 
mašinų, lyg tyčia, nebuvę.

— Tau reikėjo palaukti, - 
žinai, kad juoda katė neša 
nelaimę: jei juoda katė per
bėga kelią - tikras nelaimės 
požymis, - pareiškė buvę tuo 
metu prie apvirtusios maši
nos moterys. Aš pradėjau 
aiškinti, kad mūsų nelaimėje 
kalta ne juoda katė, bet savi
varčio šoferis. Moterys atsa
kė: - “Būtumėte palaukę ke
lias minutes, kol katės pėdsa
kus pervažiuos kita mašina, 
savivartis būtų aplenkęs jus 
kitoje vietoje, kur tiesus ke
lias, o ne šiame vingyje, ir 
nebūtumėte apvirtę”. Čia 
moterys papasakojo dar eilę 
prietarų, kurių, jų nuomone, 
reikia vengti keleiviui.

Nežiūrint, kad prietarai - 
aiški nesąmonė, yra žmonių, 
kurie jais tiki. Matyt, prie
tarų klausimas ne tiek pa
prastas, kaip atrodo iš karto: 
jis surištas su labai sudėtinga 
sritimi - žmogaus psichika.

Prietarai - tai yra požy
miai, paremti klaidingu tikė
jimu, būk tai esanti kokia tai 
antgamtinė jėga, kuri kišasi į 
žmonių kasdieninį gyvenimą. 
Viena iš pagrindinių priežas
čių tikėjimo prietarais yra ta, 
kad žmonės nežino jų atsira
dimo šaltinių, nežino burtų 
pirmykščio turinio. 0 jis su
rištas su kasdieniniu gyveni
mu ir nieko mistiško neturi.

Pakalbėkim kad ir apie juo
dą spalvą. Dar gilioje senovė
je pirmykščių žmonių laikais 
tamsi naktis ir surišta su ja 
tamsi spalva buvo baimės ir 
mirties pavojaus simboliu: 
tamsumoje buvo nežinomy

džių mano susidomėjimas pa
sireiškė filmų rodymu. Nusi
pirkau savo aparatą - prožek
torių ir pradėjau rodyti fil
mus lietuvių pobūviuose. Ro
džiau filmus iš ivairių šalių ir 
įvairių tautų. Rodžiau tarybi
nius filmus, kaip tai “Jie 
susitiko Maskvoje”, Ameri
kos filmus kaip tai “Song to 
remember”, “Our Daily 
Bread”, Chaplino - “The 
Great Dictator” ir t. t.

Bet rodant tuos filmus, ma
ne vis kamavo klausimas: o 
kodėl mes neturime savo, 
lietuviškų filmų? Jaučiau, 
kad turiu imtis iniciatyvos. 
Pagaminau kelius ilgo metra- 
žo filmus, tarp jų Kimantai- 
tės “Kuprotas Oželis”, opere
tę “Paparčio žiedas”, Miko 
Petrausko “Birutė”, Jono 
Juškos “Sudrumsta Širdis” ir 
“Katriutės Gintarai”.

Pradėjau su tais filmais 
maršrūtuoti po lietuvių kolo
nijas. Labai išsiilgusi lietu
viškai kalbančių filmų, publi
ka mano rodymus visuomet 
priimdavo labai entuziastiš
kai.

Bet buvo ir atsitikimų, kai 
lietuviški reakcininkai steng
davosi pakenkti. Štai viena
me Massachusetts mažame 
miestelyje reakcininkai mane 
apskundė ir samdyta svetai
nė atsisakė leisti filmą rodyti. 
Aš nenusileidau, protesta
vau, nuvykau pas miestelio 
majorą. Tas, išklausęs mano 
skundą ir patyręs, kad sve
tainės savininkai neturi tei
sės laužyti kontraktą, įsakė 
svetainės valdybai leisti ma
no filmą rodyti. Gausi publi
ka buvo labai patenkinta, 
matydama tą vakarą rodytą 
filmą - “Kuprotas Oželis”.

Easton mieste Pennsylva- 
nijos valstijoje reakciniai di
pukai net surengė pikietą, 
kai ten rodžiau “Paparčio 
žiedą”. Publikos susirinko la
bai daug, įskaitant kokį ten 
šnipelį, kuris, pamatęs pusę 
filmo, išdūlino lauk.

Tai šiais labai trumpais 
bruožais norėjau perduoti 
mano atsiminimus apie mano 
nuveiktus darbus pažangiųjų 
lietuvių naudai.

(vairios žinios
Saigonas. - Pietų Vietnamo 

prez. Thieu sako, kad jis 
turėjo uždaryti penkis dien
raščius, nes juose esą privisę 
daug “komunistų”. Pastarieji 
dedą specialias pastangas už
kariauti spaudą.

Tel Aviv. - Izraelyje deši
nys elementas pradeda 
smerkti valdžią, kad ji neuž
tenkamai karingai veda savo 
užsieninę politiką santykiuo
se su arabais. Šiai opozicijai 
vadovauja generolas Ariel 
Sharon.

Chicago, III. - Šio didmies
čio darbo unijų leidžiamas 
mėnesinis “Federation 
News” už sausio mėnesį lai
doje sako, kad visos darbo 
unijos remia majoro Daley 
kandidatūrą ketvirtam ter
minui.

Bostonas. - Tekstilės Dar
bininkų Unija pradėjo dery
bas su kompanijomis dėl nau
jo kontrakto. Derybos liečia 
tiktai vilninę industriją, ku
rioje dirba apie 20,000 audė
jų. Dauguma audinyčių ran
dasi Naujojoje Anglijoje.

Addis Ababa. - Per septy
nias dienas vykusios riaušės 
Eritrėjos provincijoje nusine
šė 1,200 gyvybių. Daugiausia 
žuvo civiliniai žmonės, bet 
krito nemažai ir kareivių, 
kurie buvo pasiųsti riaušes 
malšinti.

LAISVĖ

Prietarai, sapnai
PROF. J. PETRAITIS

bė, kurioje slėpėsi plėšrieji 
žvėrys, “piktosios dvasios”. 
Nuo tų laikų juoda spalva liko 
piktybės bei klastos simboliu, 
ir sielvarto, nelaimės bei ne
pasisekimo priešženkliu. Da
bar, kuomet mums niekas 
negresia, tamsią naktį kai 
kas jaučia nerimą. Tos pačios 
priežastys ir kitų prietarų: 
nelaimę nešantį juodvarnį, 
blogus juodakius žmones. . .

Daugelio taptų tarpe pla
čiai paplitęs prietaras: jeigu 
kelionėje sutikai poną - dvari
ninką, kunigą (arba popą, 
pastorių, rabiną), vienuolį ar 
vienuolę, ištiks nelaimė. Tas 
užsiliko iš vergovės laikų: 
baudžiavos, ypač vergovės 
laikais, ponai buvo labai žiau
rūs. Kankindavo ir nužudy
davo valstiečius, atimdavo jų 
turtą, perskirdavo valstiečių 
šeimą. Buvo ir “pirmosios 
nakties teisė”: pirmąją naktį 
po šliūbo jaunoji turėjo gulti 
su ponu, o tik paskui ji 
tekdavo vyrui. Vergų turėjo 
ne tik ponai, bet neretai ir 
vienuolynai, bažnyčios, kar
tais vienuoliai ir kunigai su 
vergais elgdavosi ne geriau 
už ponus.

Burtas - “Druskos išbarsty
mas iššaukia rieteną” - kilęs 
iš senų laikų. Daug metų 
atgal valgomoji druska buvo 
sunkiai prieinama valstiečiui, 
- dėl keliolikos kg druskos 
reikėjo važiuoti labai toli. 
Savaime suprantama, kad 
druska buvo labai brangina
ma, ir jos išbarstymas (kad ir 
netyčia) iššaukdavo barnius.

Sutikau nemažai žmonių, 
tikinčių sapnais: jeigu susap
navo blogą sapną, tiki, kad 
bus nelaimė; susapnavę gerą 
sapną, tiki įvyksiant geram 
nuotykiui. Iki karo buvo ne
mažai tokių moterų, kurios, 
susapnavusios mirusį gimi
naitį (ar giminaitę), nešdavo 
kunigui 20 litų atlaikyti mi
šias už to girpinaičio vėlę. 
Tikėjimas tokiais sapnais ku
nigams buvo naudingas ir jie 
tą tikėjimą palaikė. Mačiau 
tokių tėvų, kurie neleisdavo 
tą dieną vaiko į mokyklą 
(sakydavo, kad vaikas ser
ga), jeigu vaikas pasakydavo 
sapnavęs blogą sapną. Pasi
teisindami tėvai (ypač mamy
tės) nurodė daug atsitikimų, 

Lietuvos gyvulininkystės 
parodoje 1974 metais

Geras avis išaugina Šeduvos eksperimentinis ūkis. Nuotrau
koje: avinas Nr. 274 ir ėriavedė Nr. 167/1420, apdovanoti 
parodos aukso medaliais.

Nuo seno garsėja veislinėmis kiaulėmis Kauno rajono “Ke-
io į komunizmą” kolūkis. Nuotraukoje - šio ūkio paršavedė 
Trumpasnukė 2393 LB 14622, apdovanota parodos bronzos 
medaliu.

kuomet po blogo sapno vai
kas parnešdavo iš mokyklos 
dvejetuką.

Nežinodami dėsningų ryšių 
tarp reiškinių, žmonės sten
gėsi pastebėti juos pripuola
mame išoriniame panašume 
arba sutapime: sutikai žmogų 
su pilnu kibiru - lauk “pilnu
mo”, t. y. laimės; jeigu sutik
si žmogų su tuščiu kibiru - 
bus ir tau “tuščia”, t. y. 
nelaimė.

Kai kurie seni žmonės sa
ko, esą kelias dienas pagrečiu 
raudonas dangus saulei lei
džiantis rodąs greitai būsian
tį karą ir teigia, kad taip yra 
buvę prieš rusų-japonų karą 
ir prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą.

Visais nurodytais atvejais 
veikia žmogaus atminties pa- 
sirenkamumas: daug kartų 
nepasitvirtinę priešženkliai 
atminties automatiškai atme
tami, bet jeigu vieną kartą 
priešženklis pripuolamai su
taps su reiškiniu, - tas sutapi
mas ilgai atsimins ir lyg 
patvirtins priešženklį.

Kartais burtai paremti pla
čiai paplitusia logiška klaida: 
“Paskui to - reiškia nuo to”. 
Nors ta klaida filosofų išaiš
kinta daug šimtų metų atgal, 
kai kurie ją kartoja ir dabar, 
nepagalvoję, kad jeigu įvykis 
pasireiškė po tam tikro reiš
kinio, tai dar nereiškia, kad 
jis yra to reiškinio rezultatas. 
Įvykis galėjo pasireikšti dėl 
įvairių priežasčių, nieko ben
dro neturinčių su įtariama 
priežastimi.

Prietarų priežastingumo 
supratimas įgalina efektyviai 
su jais kovoti ir greičiau juos 
išgyvendinti. 0 išgyvendinti 
prietarus reikia kuo greičiau
siai: jie trukdo teisingai su
vokti aplinkos reiškinius. Ti
kįs prietarams žmogus mato 
reiškinius ne tokius, kaip jie 
tikrumoje yra; jis neteisingai 
vertina gamtos reiškinius, 
vykstančius socialinius paki
timus, žmonių santykius, sa
vo nesekmes. Tikįs burtams 
ir sapnams žmogus nustoja 
teisingai orientuotis kasdie
niniame gyvenime ir darbe. 
0 tas atneša didelę žalą.

Tikėjimas burtais ir sap
nais slopina žmogaus dvasinį 
ir psichinį stovį. Nuo nesėk
mės įtempto laukimo genda 
nuotaika, mažėja darbingu
mas.

Nedidelis pavyzdėlis. Jis 
baigęs technikumą, ji - vidų- 
rinę. Abu - visuomenininkai, 
sportininkai, saviveiklinin
kai, abu jauni, gražūs, mo
derniški; ji - raudonais nagais 
ir raudonomis lūpomis; jo 
galvą puošia ilgi plaukai ir 
bakenai. Abu dirba rajono 
centre. Gyvena pasiturinčiai. 
Ruošiasi studijuoti neakivaiz
diniai. Vienok, juos kamuoja 
blogi sapnai. . .

— ‘Nei aš, nei žmona neti
kime tokioms nesąmonėms, 
kaip prietarai ir blogi sap
nai. . . Vienok, netikėdami, 
nieko negalime padaryti su 
savimi, su užsilikusią nuo 
protėvių baime blogų sapnų. 
Jeigu kurią naktį susapnuoja
me blogą sapną, visą dieną 
“patys nesavi”, - visą dieną 
koks tai kamuojantis jausmas 
ir laukimas nelaimės” - sako 
jie, - ‘rodos, iškvies viršinin
kas ir gerai-išpraus”; rodos, 
įvyks mašinos avarija. . . ar 
dar kas biriau”. Kitus ka
muoja perbėgęs kelią juodas 
šuo, kalė, perskridęs juod-
varnis, sutiktas didelis virši
ninkas, kuningas ir t. t.

Ir visos tos nuotaikos vyks
ta tuo metu, kada taip daug 
mūsų gyvenime bei darbe 
priklauso nuo nuosavo mobi- 
lizuotumo, savo jėgų susikau
pimo, įsitikinimo darbo pasi
sekimu, pasitikėjimo savimi.

Štai kodėl tikėjimas bur
tais, prietarais ir sapnais nė
ra tiek nekaltas, kaip rodosi 
pirmu žvilgsniu.

Būtų gerai, kad iškeltu 
klausimu pasisakytų gydyto
jai ir pedagogai.

□ Švedijoje ant aukštų sta
tybų įrengti elektroniniai 
aliarmo prietaisai, kurie iš 
anksto, prieš 5 minutes,
“praneša” trenksiant perkū
ną. Darbininkai spėja pasiša
linti iš pavojingos vietos.

Penktad:cnis, Vasario (February) ]4, 1975

He wrote and spoke 
for the people

We Know Enough

I do not know what statesmen talk about
In all those private parleys in and out 
The shining doors beyond which none may spy 
In London. Berlin. New York and Shanghai.
But this I know, those statesmen, short and tall. 
Thin. fat. or bald or bushy — one and all — 
Are up to some shrewd devilment, and they 
Are crooked as the road to Mandalay.

I do not know the schemes which financiers 
Sit pouring in and out each other’s ears. 
Or what cruel noisy future they may be 
Designing for the likes of you and me.
But this I know, their records have been such 
As common men do not admire much.
And I would never trust a financier 
As far as I could blow the foam off beer.

I may not know precisely what it’s for. 
But I do know they sit there planning war. 
And though I doubt the sense of their crusade. 
I do not doubt there’s money to be made.
In this dark hour. Brother, let s review 
The things we do not know and those we do. 
We cannot trace each rumbling of the drums. 
But this we know: the financiers are bums.

Ah. here, betwixt depression and a war 
Sit you and me unsatisfied and sore. 
Tradition says that both of us are chumps. 
All history is the kicking of our rumps. 
A war! A high ideal! The bugles blow!
The band strikes up a march and off we go. 
’Tis nature, they explain, that makes us willing 
Thus lightly to embark on wholesale killing.

I wonder if those statemen. one and all.
Are not a pack of dam fools after all?
For. Brother, there’s a new word going round 
That says our bones shall stay above the ground 
And. Brother, it is even being said 
That you and I shall live to die in bed.
A word of hope that has not reached the ears 
Of mighty diplomats and financiers.

We’re taking learned volumes off the shelves 
And learning about governing ourselves. 
Ad talking over what we know and don’t 
And all the things we’re apt to do and won't; 
And that new word of hope is sounding shrill — 
Forging a solid democratic will.
Sounding above the ranting and the rumming. 
Warning them all: The Yanks will not be coming.

MIKE QUIN

įvairumai
□ Londone pardavinėjami 

ledinukai su spalvotais pieši
niais, vaizduojančiais kelio 
ženklus. Vaikai noriai juos 
perka. Anglijos policija pri
pažino, kad tai geriausia prie
monė populiarinti eismo tai
syklėms.
□ Sunku įsivaizduoti kelio 

paviršių ne juodą. Italijoje, 
netoli Milano, bandomas ryš
kių spalvių dangos kelias. 
Tokiame kelyje vairuotojai 
lengviau pastebi kliūtis, nak
tį jį lengviau apšviesti.
□ Remdamiesi Anglijos 

draudimo kompanijos duome
nimis bei kitais šaltiniais, du 
JAV mokslininkai nustatė, 
kad per pastaruosius du tūks
tančius metų Neptūnas pasi
grobdavo vidutiniškai 500 lai
vų kasmet. Vadinasi, vande
nynų dugne ilsisi ne mažiau 
kaip milijonas laivų.

□ Biologų duomenimis, ku
pranugarių piene yra daug 
amino rūgščių, kurios inten
syvina raudonųjų kraujo kū
nelių gamybą. Be to, pienas 
stimuliuoja širdies veiklą. 
Todėl Australijos farmeriai 
ketina masiškai auginti kup
ranugarius.

DIDELIS ABORCIJŲ 
SKAIČIAUS 
PADIDĖJIMAS

Neseniai pravestas tyrinė
jimas parodo, kad 1973 me
tais šioje šalyje buvo padary
ta 745,000 legališkų aborcijų, 
arba 27 procentais daugiau, 
negu 1972 m. O 1974 metais 
buvo padaryta 900,000 abor
cijų, arba 53 proc. daugiau, 
negu 1972 m. O kiek yra 
padaroma nelegališkų (slap
tų) aborcijų, niekas negali 
žinoti. Jų būna kelis kartus 
daugiau.
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Jungtinėse Amerikos Valstijoje šiandien yra apie 34 
milijonus darbininkių, bet tiktai apie 4 milijonai priklauso 
darbo unijose. Bet ir darbo unijose jaučiama tam tikra 
diskriminacija prieš moteris. Mažai progų jos turi iškilti 
unijose j vadovybę. Todėl darbo unijose yra prasidėjęs 
judėjimas už pilnas teises. Tam pernai buvo šaukta 
Chicagoje unijisčių konferencija. Tikėtasi tik apie 1,500 
dalyvių, o susirinko apie 3,000. Konferencijoje tapo įkurta 
moterų organizacija, pavadinta “Unijisčių Moterų Koalicija” 
(Coalition of Labor Union Women]. Jos prezidente išrinkta 
(Ilga Madar.

Miami,
Mūsų susirinkimai 

ir parengimai
Pas mus, Floridoje, dar vis 

vasariška atmosfera - šilta, 
dažniausiai saulėtas oras. 
Svečiai turistai gatvėse, par
kuose ir pajūriuose sutirština 
žmonių judėjimą. Taip ir mū
sų sueigos darosi skaitlinges- 
nės. LSK salėje kas sekma
dienis sutinkame naujų sve
čių. Gerus sveikinimus mums 
atvežė iš “nortų” žymi veikė
ja advokatė S. Masytė ir jos 
mamytė. Gerą pulkelį turime 
kanadiečių. Taip ir vietiniai, 
nauja LSK valdyba, komisi
jos, ypač naujas pirmininkas 
St. Kanapė, darbuojasi, kad 
visi svečiai būtų priimti ir 
aprūpinti pietumis. Marie 
Koch prižiūri, kad kiekvie
nam būtų vieta prie stalo, o 
didžiausią darbą - skanius 
pietus planuoja ir klubo vir
tuvėje gamina Mariutė ir 
Juozas Paukštaičiai ir jų tal
kininkės.

LLD 75 kuopa laikė pirmą 
1975 metų susirinkimą sausio 
22 d. Susirinkimo tvarkve- 
džiu buvo išrinkta M. Fri- 
berg. Šio susirinkimo svar
biausi darbai buvo, tai kuo
pos valdybos ir pastovių ko
misijų išrinkimas.

Šiais metais į kuopos val
dybą ir komisijas išrinkti se
kami draugai: V. Bovinas - 
pirmininkas, Mildred Friberg 
— vicepirmininkas, J. Dau
girdas - tarimų raštininkas, 
J. Paukštaitis - finansų rašti
ninkas, Ch. Aimontas - iždi
ninkas. Virtuvės komisija: 
Aimontienė, M. Nevins, J. 
Augutienė, Navinckienė. 
Kultūrinės veiklos komisija: 
J. Smalenskas, A. lešmon- 
tas, J. Krasnickas, A. P. 
Gabrėnas, M. Friberg, V. 
Bovinas. Šių metų bazaro 
komisiją sudarė J. ir U. Dau
girdai, J. Smalenskas, O. 
Šimkienė, A. Bečienė, M. 
Friberg, N. lešmantienė.

LLD 75 kuopos metinis 
bazaras jau sėkmingai įvyko 
šių metų sausio 29 d. Platesnį 
pranešimą bazaro reikalu pa
teiks renginio komisija. Ta
čiau galime minėti, kad baza
ras puikiai pavyko, jame da
lyvavo virš 100 žmonių, kuo
pai pelno padaryta arti ketu
rių šimtų dolerių. Mūsų suei
gų rėmėjai gausiai prisidėjo 
su daiktinėmis ir piniginėmis j 
dovanomis. LLD 75 kuopa 
dėkoja visiems, kurie prisidė
jo prie šio renginio darbu, 
pinigais ir daiktais.

Pasisakyta už meninę, 
kultūrinę veiklą

Vasario 2 dieną įvyko LLD 
75 kuopos Kultūrinės veiklos 
komisijos praplėstas posėdis. 
Dalyvavo LLD kuopos ir 
Aido choro veiklieji nariai. 
Kalbėta apie muzikos, dainos 
meną. Pasirodo, kad Miamy 
je ir šiokiadieniais kultūri-

Florida
niai, meniniai renginiai gali 
būti sėkmingi, nes mūsų suei
gų dalyviai veik visi pensinin
kai. Taip pat gera proga 
suvažiavusiems, dar jaunes
niems atostogautojams Flori
doje, lankyti mūsų sueigas. 
Taigi, šiuo reikalu rūpinasi 
LLD kuopos Kultūrinės veik
los komisija. Miamyje yra 
meninių jėgų, solisčių, solis
tų. Tik reikia iniciatyvos, 
aktyvumo sujungti esamas 
jėgas meninei veiklai, kon
certui. Manau, kad Aido cho
ro vadovybė šioje srityje im
sis iniciatyvos.

Pasitarime pasisakyta, kad 
vietinėmis meno jėgomis ga
lima vasario, kovo, balandžio 
mėnesiais surengti bent po 
vieną gražų koncertą - tik 
reikia sumanumo ir darbštu
mo.

Kiti reikalai tvarkosi vidu
tiniškai. Šiuo metu LLD 75 
kuopa užakcentuoti vajaus 
pasėkas - “Laisvei” ir “Vil
niai” siunčia po 1,000 dolerių. 
Žinoma, šios aukos, reikia 
minėti, turi savo pradžią ir su 
gero draugo Jono Smalensko 
labdarybe.

Džiugios žinios, kad LSK 
buvęs sekretorius J. Šukaitis 
savo namuose jau baigia su
stiprėti. Greitu laiku jį tiki
mės sutikti mūsų sueigose ir 
jų veikloje. LLD 75 kuopos 
tarimų raštininkas Daugirdas 
jau atlieka kuopos sekreto
riaus ir kitas pareigas. Nelai
mė buvo patikusi ir LSK 
finansų sekretorę Mildred 
Friberg, bet ji jau grįžo iš 
Mercy ligoninės, namuose 
stiprina savo sveikatą ir grei
tu laiku atliks organizacines 
pareigas. Tačiau sunkiai var
gina tos nelemtos ligos buvu
sius organizacijų darbuotojus 
A. ir S. Masonus. Iš visų 
nelaimingiausi yra tie, kurie 
jau daugiau kaip metai laiko 
guli ligoninėse, tapę invali
dais, tai yra - Juozas Sliekas 
ir W. Lack. Visiems linkime 
geriausios sveikatos.

V. Bovinas

Philadelphia, Pa.
Pranešimas

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks kovo pirmą dieną, 
antrą valandą po pietų, Ado
maičio namuose. (Ten, kur 
velionė E. Mulokaitė gyve
no.), 521 Luray St. Nebetoli 
nuo Olney Ave. Pakeitėm 
vietovę dėl to, kad slovakų 
klubo svetainė uždara šešta
dieniais.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą, nes 
pavasaris tik už kalnelio, ir 
mes pradėsime ką nors veik
ti. .. Gal galėsime suruošti 
lietuviškų filmų rodymą, ir su 
užkandžiais.

Kviečia Valdyba
P.s S. Busas kursuoja 5 

•gatve. (N. 5th St.).

St. Petersburg, Fla. KRISLAI
Sausio 25 d. LSC klubo 

pobūvis buvo pasekmingas. 
Publikos turėjome daug. Vie
tiniai ir svečiai užpildė klubo 
salę. Mūsų šeimininkės vi
suomet paruošia skanius pie
tus. Laike pietų A. Aleknienė 
pasveikino svečius, dėkojo už 
atsilankymą, priminė, kad 
mūsų pobūviai vyksta kiek
vieną šeštadienį, prašė visus 
atsilankyti ir čia praleisite 
draugiškai popietę. Klubo 
prez. V. Bunkus taipgi pa
sveikino pobūvio dalyvius, 
dėkojo už skaitlingą atsilan
kymą, prašė nepamiršti daž
niau pas mumis atsilankyti. 
Čia pasišoksim ir draugiškai 
laiką praleisim. Po to paprašė 
Dainos Mylėtojų choro moky
toją Adelę Pakalniškienę. 
Choras paįvairino mūsų po
būvį su daina.

Kuopos veikla
Vasario 1 d. LSC klubo 

salėje įvyko LLD 45 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Jį 
pradėjo kuopos pirmininkė 
Adelė Pakalniškienė, o pra
vedė J. Mileris.

Pirmiausia tylos minute pa
gerbtas miręs kuopos narys 
Juozas White.

Toliau sekė valdybos ra
portai. Kalbėjo A. Pakalniš
kienė. Sakė, mes tik pradė
jom šiuos metus, mūsų veikla 
atnešė gerus rezultatus. Pir
miausia turėjome kelis pa
rengimus. Jie buvo pasek
mingi su gausia publika ir 
kuopai atnešė gražios para
mos. Visuose pobūviuose dai
navo Mylėtojų Choras. Taip
gi su šių metų pradžia į kuopą 
įsirašė 5 nauji nariai. Taipgi 
pranešė, kad choras jau pri
ruošiamas 10 metų jubiliejui. 
Mokomės naujas dainas.

Aldona Aleknienė kalbėjo 
apie LLD narius, kad jie yra 
užkviesti šią vasarą atvykti į 
Lietuvą, nes, kaip jau žino
mą, bus iškilmingai atžymė
tas 60 metų LLD-jos gyvavi
mas.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
raportą. Iždininkas p. Alekna 
sutiko su sąskaita.

Buvo pakviesti laikraščių 
vajininkai, “Laisvės vajinin-

Kur ji yra 
dingusi?

Miss Hearst
Ši jos nuotrauka daryta 1972 
metais, kai ji lankėsi Graiki
joje.

Praeitų metų vasario 4 die
ną nuskambėjo žinia, kad kas 
nors Pagrobė laikraščio leidė
jo Hearsto dukrą Patriciją ir 
reikalauja aukšto užmokesčio 
už jos paleidimą. Tėvai tą 
padarė, bet dukros nebeatga
vo. Paskui ėjo kalbos, kad 
jinai savanoriškai įstojo į ko
kią ten slaptą “laisvintojų 
armiją” ir darbuojasi žmonių 
gerovei prieš turtuolius. Bet 
iki šiol niekas tikrai nežino, 
kur ji randasi, ką veikia, ar iš 
viso ji dar tebėra gyva.
Ši jos nuotrauka daryta 1972 
metais, kai ji lankėsi Graiki
joje.

LAISVĖ

kas p. Alekna sakė, kad vajus 
buvo pasekmingas. Skaityto
jams atnaujintos visos prenu
meratos St. Petersburge ir 
visoje apylinkėje, naujų pre
numeratų gauta 18. Taipgi 
pasiųsta laikraščiui stambi fi
nansinė parama. Povilas lai
mėjo antrą dovaną. Dėkojo 
visiems už kooperaciją vajaus 
laiku.

“Vilnies” vajininkas Jonas 
Stančikas laimėjo pirmą do
vaną. Taip pat sakė, kad 
atnaujino visas prenumera
tas St. Petersbūrge ir apylin
kėje, naujų gaūta 15. Taipgi 
pasiųsta “Vilniui” stambi su
ma finansinės paramos^ Dė
kojo visiems už kbopefaciją 
laike vajaus. '

Kanados “Liaudies Balso” 
vajininkas Valys Bunkus pra
nešė, kad jis laimėjo trečią 
dovaną, nuoširdžiai dėkojo 
“L. B.” draugams už koope
raciją ir paramą laikraščiui.

Iš parengimų komisijos ra
portą pateikė p. Mockapetris 
ir P. Alekna. Visi raportai 
buvo priimti.

Petrė Simėnienė pasižadė
jo mūsų parengimams iškepti 
pyragus. Ačiū jai.

Julė White dėkojo per laiš
ką 45 kuopai už prisiųstas jos 
mirusiam vyrui gėles, kuopos 
nariams ir visiems kitiems už 
jo aplankymą šermeninėje ir 
pareikštą užuojautą.

Kuopos ligoniai
Margaret KliŠienė, mūsų 

gera veikėja, kuopos, klubo 
narė ir Dainos Mylėtojų Cho
ro narė ir Dainos Mylėtojų 
Choro narė, parduotuvėje ne
tikėtai parpuolė ir suskaldė 
kelio kaulą. Buvo ligoninėje. 
Jau sugrįžo ir gydosi namuo
se.

Vera Smalstienė randasi 
Pasadena ligoninėje. Linkiu 
ligonėms greit ir pilnai su- 
sveikti.

PRANEŠIMAI
Vasario 15 d. sukaks 10 

metų, kaip įyvuoja Dainos 
Mylėtojų Cho Aš Adelės Pa
kalniškienės vadovybėje.

Šį jubiliejų ‘choras ruošiasi 
iškilmingai atžymėti. Turėsi
me dainininkų iš Miami.

12 vai. bus pietūs, po pietų 
prasidės koncertas. Vieta: 
314 15th Avė. South, LSC 
salėje.

Prašome visus atsilankyti.

Vasario 22 d. klubo paren
gimas. Pietūs 12 vai., po 
pietų šokiai.

Kovo 1 d. LLD 45 kp. 
susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai.

Po pietų įvyks Moters die
nos minėjimas su menine pro
grama. Vieta: 314 15 Avė. 
South. Prašom visus atsilan
kyti.

V. Bunkienė

Gausėja 
atleidinėjimai 

iš darbo
Stambioji žalvario gamin

toja Kennecott Coper Co. 
pranešė, kad ji susiaurina 
savo gamybą Vakarinėse val
stijose fabrikuose ir paleidžia 
iš darbo 1,700 darbininkų.

Singer Co. pranešė, kad ji 
Elizabethe, N. J., paleidžia iš 
darbo 700 darbininkų.

Salem, Ore J Boise Cascade 
Co. išmetė iš d^rbp400 darbi- 
ninku. £

Rochester, N. Y. General 
Motors Co. uar išmetė iš 
darbo 272 darbininkus? Da
bar čionai šios kompanijos 
paleistų iš darbo darbininkų 
skaičius pasiekė 1,400.

Ir taip iš visų šalies kampų 
pranešimai byloja paleidimus 
darbininkų iš darbo.

Hong Kong. - Čia gautas 
pranešimas, kad praeitą sa
vaitę Kinijoje Hsinhua įvyko 
gana smarkus žemės drebėji
mas. Apie; nuostolius nieko 
neskelbiama?Šioje Kinijos 
apylinkėje veikia daug pra
moninių fabrikų. Nuostoliai 
gali būti dideli?

5-tas puslapis

(Atkelta iš 1 psl.]
Ameriką atvyks iš Tarybų 
Sąjungos nemaža dvasininkų 
grupė. Sakoma, kad joje bus 
ir prelatas Krivaitis! Čia tai 
jau “baisus” dalykas. Lietu
vis dvasininkas dvasininkų 
delegacijoje iš Tarybų Sąjun
gos! Ir dar tas pats prelatas 
Krivaitis. Tai jau “per daug”. 
Prelatas Krivaitis jau pilnas 
“Maskvos agentas”.

Ir taip eina. Kur tik pasiro
do lietuvis iš Lietuvos, jis 
lietuvių tautos atplaišų pra
keikiamas ir apšaukiamas 
“Maskvos agentu”.

□
Jau žinote, kaip begėdiškai 

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas” didžiajame 
Vilniaus universitete įvestus 
užsienio lietuviams lituanisti
kos kursus išvadino “velnišku 
Maskvos planu”. O štai da
bar, vasario 7 d., net pirma
jame puslapyje tas pats kleri
kalų organas gvoltu šaukia:

“Amerikos universitetus ir 
miestų bibliotekas užplūdo 
komunistų pagaminta ir iš
leista knygutė apie Lietuvą - 
“Lithuania - Past and Pre
sent”. Leidėjais pasirašo 
“American Lithuanian Lite
rary Association”, 102-02 Li
berty Ave., Ozone Park, N. 
Y. . .

Knyga siuntinėjama nemo
kamai, kaip leidėjų dovana. 
Ji patenka ir į “reference” 
sąrašus, bendras skaityk
las. . . Reikia imtis priemo
nių, kad ši knyga būtų paša
linta iš bibliotekų. . .”

Kalba eina apie mūsų di
džiosios Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1965 metais išleis
tą knygą.

Džiugu girdėti, kad ši puiki 
anglų kalba knyga apie Lietu
vą yra taip plačiai pasisklei- 
dusi.

Mūsų lietuviškieji reakci
ninkai yra įsiutę ir norėtų ją 
pašalinti iš mokyklų bei mies
tų bibliotekų.

Pas mus Lietuvoje žmonės 
sakydavo: “Jeigu kiaulė turė
tų ragus, tai visą svietą išba
dytų”.

Laimingi mes ir laimingos 
Amerikos bibliotekos, kad ši
ta lietuviška reakcinė kiaulė 
neturi ne tik ragų, bet ir 
dantų. Todėl galima užtikrin
ti, kad ir mūsų prieš dešimt 
metų išleista knyga “Lithua
nia - Past and Present” jokio
mis jos pastangomis nebus 
pašalinta iš Amerikos biblio
tekų. Ji ir toliau eis savo 
pareigas ir niekados nepa
sens.

BESIVYSTANČIOS ŠALYS 
APSIVIENIJA

Dakar, Senegalas. - Čionai 
buvo atlaikyta besivystančių 
šalių atstovų konferencija. 
Joje buvo svarstomas žaliųjų 
medžiagų ir prekybos klausi
mai. Kai kurios besivystan
čios šalys turi labai didelius 
žaliųjų medžiagų išteklius, 
bet jie tebėra neišvystyti.

Konferencijoje nutarta 
toms šalims sudaryti bendrą 
frontą ir savo žaliųjų medžia
gų turtą panaudoti prekybos 
su užsieniais reikaluose. Tai 
reiškia, kad tos šalys reika
laus iš išsivysčiusiu industri
nių kraštų aukštesnio atlygi
nimo už žalias medžiagas.

Konferencija taip pat išne
šė aštrų protestą prieš “grū
mojimą jėga paimti Vidurio 
Rytų aliejaus šaltinius”. Šis 
protestais aiškiai nukreiptas 
prieš Jungtines Valstijas, nes 
iki šiol jokia kita šalis nėra 
žadėjus panaudoti jėgą gavi
mui naftos.

■Ė V * J OOOOOOOOOOOOvOOOOCOOOOO

Priešais Puškino paminklą
Šimtus paminklų sau pasistatei didingų,
Ir niekad neužžels į juos tautų takai.
Anksti likimo pakirstas, žvelgi skausmingai
Ir rankoj knygą tarsi fakelą laikai,

Stovėdamas aukštai.

Poezijos ir mūsų paslaptis atvėrei:
Į idealą veržias mūsų prigimtis!
Žmogų gamta kovot už pažangą sutvėrė!
Kovos kančia prasminga - didvyrio lemtis!

Vaizduot ją - meno paskirtis!

Tironai ruošė tau patyčių taurę pilną, 
Bet sostus jų sudrebinai sava mirtim. . . 
Ir stiebdamasis nūn nuo postamentų kilniai, 
Triumfą prometėjišką skelbi savim,

Viltingai moji ateitin!

Ton ateitin, kai žūti nebeteks herojui,
Kai jis iš tragikos šiurpios išsivaduos, 
Išmintimi pašalins gresiantį pavojų 
Ir, pajuoka įveikęs priešą, triumfuos,

O džiaugsmas švies visų veiduos!
J. SUBAČIUS

CLEVELAND, OHIO

Mirė

Bennie Rauba
1974 m. gruodžio 27 d.

Mano mylimas vyras Bennie atsiskyrė su šiuo pasauliu 
po vienerių metų sunkios ligos. Jis buvo uolus 
skaitytojas “Laisvės” ir rėmėjas. Jo atminimui pri- 
siunčiu “Laisvei” $50.

Jis paliko mus giliam liūdesyje. Mes jo niekad 
nepamiršime.

STELLA KRŪTIS RAUBA - žmona 
IRENE WUISCH - dukra

Du anūkai, keturi proanūkiai

NEW HAVEN, CONN.

Mirus

Juozui Kuncai
Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrelėms Eva 

Reid, Alice Dili ir jų šeimoms.
Liūdi dukros ir jų šeimos,netekusios mylimo tėvelio, 

o mes liūdime, netekę pažangaus organizacijų nario ir 
spaudos rėmėjo.

Lai būna Tau, Juozai, ramu ilsėtis šalia savo 
mylimos žmonos.

ANTOSĖ SHOLŪNAS
CHARLES SHOLŪNAS, JR. IR ŠEIMA
MILDRED CUNNINGHAM IR ŠEIMA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirust

Marijonai Vitkienei
Reiškiame širdingiausią užuojautą jos sūnui Frank 

Witkus ir jo šeimai, giminėms Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje, taipgi visiems artimiesiems ir draugams.

FELIX ir ADELE LUPSHEVICH
BRONE OSTAPUK

Newark, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirus

Marijonai Vitkienei
1975 m. sausio 20 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos sūnui Frank Wit
kus ir jo šeimai, taipgi giminėms Kaune, Tarybų Lie
tuvoje, pas kurios ji gyveno ir mirė; visiems kitiems 
artimiesiems ir draugams Lietuvoje ir Amerikoje. . .

Antanina Stanionis 
Mildred Stensler 
Mary Yuodaitis 
Victor Becker

Anna Jameson
Tessie Stočkus 
Beatrice Lutz 
Ieva Mizarienė

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Mikui Rutkauskui
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Mikalinai, 

giminėms ir draugams.

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)

J. Keller j
P. Keller
S. Laks
A. Budris
J. Judickas
A. Bruwer
J. S. White
A. Pakalniškienė
J. Greblikas
P. A. Aleknai
A. P. Lukas
F. V. Budroniai 
V. M. Repeikai

A. M. Raškauskai
N. Sereika
W. Dubendris
S. Juknienė
V. V. Bunkai
J. Gendrenienė
F. M. Smūgis
Al. Pateckas
J. M. Miller
J. Stančikas
V. Masienė
J. A. Statman
J. Andrulis
J. A. Antanavičiai

M. Kliskus
J. T. Lukas
E. Kairaitis
J. M. Kriščiūnai
W. A. Stakėnai
N. Leningan
F. Bunkus
J. P. Stančikai
L. Paulauskas
J. H. Šarkiūnai
N. Petronienė
M. Purvėnienė
C. Rūkas
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Viešnagės dienomis

Praėjusią vasarą Tarybų Lietuvoje viešėjo Artūras Petriką, 
žinomų JAV lietuvių veikėjų Antano Petrikos ir Katrynos 
Petrikienės sūnus. Nuotraukoje jis [kairėje] su Lazdijų 
rajono ‘-Jaunosios gvardijos” kolūkio pirmininku, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu A. Savuliu prie 
kolūkio muziejaus “Prano Dzūko sodyba”.

Hartford, Conn.
Visko po biskj

Artinantis pavasariui, pra
dėjome daugiau judėti. Pa
baigoje sausio mėnesio Namo 
Bendrovė laikė metinį susi
rinkimą. Nors susirinkimas 
buvo neskaitlingas, bet gera
me ūpe.

Pirmiausia buvo pagerbti 
mirę Bendrovės nariai. Po 
tam sekė apyskaita. Pasiro
dė, kad buvo 800 dolerių 
nedatekliaus. Mat, svetainė 
ilgą laiką buvo tuščia. Dabar 
viskas eina gerai. Nors kuras 
baisiai pabrango, bet namas 
vistiek gali išsiversti ir pa
dengti išlaidas. Buvo prisi
minta apie namo pardavimą, 
bet, sako, choras dar turi 
atšvęsti auksinį jubiliejų už 
poros metų.

Valdyba visa pasiliko ta 
pati ir ant toliau.

Paskui gaspadinės J. De 
Čarlis, H. Carlson ir kitos 
draugės gerai pavaišino. Išsi
skirstėme žiūrėdami į ateitį.

L. M. Klubas rengia Tarp-

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums, 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
| TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų.mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate,mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą, 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės į:

Globe Parcel Service, Ine.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 W ALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone [215] 935-3455

— New York Central Office:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Busais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone [212] 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930
BmaHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134

. 5432 State Road 
749-3033

PHILADELPHIA, PA. 19123 u
1013 N. Marshall Street ■

WĄ^8878 *
PI r I SŠURGH, PA. į 15222 ?
3-16 Third įAye. ‘ ‘ ’

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 - 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE, W ASH. 98125 
11551 6th Place N. E. 

EM 3-5556
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broad wav 

AN 8-8764
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street

LY 9-9163
LOS ANGELES, CAL. 90026
2841 Sunset Blvd.

[213] 413-0177 

tautinių Moterų Metų pami
nėjimą. Turėsime Arthurą 
Petriką su naujutėliais fil
mais iš Lietuvos. Taipgi tiki
mės ir daugiau svečių iš New 
Yorko. Įvyks kovo 23 dieną, 
sekmadienį, 1 vai. po pietų, 
157 Hungerford St. Bus ir 
skanių užkandžių. Visus kvie
čiame tą dieną ateiti linksmai 
laiką praleisti ir gražių vaiz
delių pamatyti.

Laisvės Choras rengiasi 
prie pavasarinio koncerto ge
gužės mėnesį. Turėsime savo 
mielus solistus ir svečių dai
nininkų iš kitur. Tam darbui 
komisija jau išrinkta.

M. Barnet patiko skaudi 
nelaimė. Puldama nusilaužė 
ranką ir dabar jau kelios 
savaitės, kaip vargsta su pa
rišta ranka.

W. Brazauskas ne tik kad 
pergyveno dvi skaudžias ope
racijas, dabar puldamas susi
laužė rankos kaulą. Tai iš 
tikro skaudu ir girdėti.

Gaila abiejų taip sunkiai 
vargstančių draugų. Linkiu 
abiems sveikatos. V. K.

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue

DI 2 2374
CHICAGO, ILL. 60622 /
2242 W. Chicago Ave. — '

BE 5-7788 ’ ■ i • ” .■ < ■
CLEVELAND, OHIO 44119 
877 East 185th Street U 

. 486-1836 ■ ■ • . •:
' - . j ) .

DETROIT, ARČIŲ 48210 
6460 Michigan Avenue, j
• ; ' T’Ą,5į7560p( "L - ; %

’; N.; i? tiw
; ‘ 956A Elizabeth 'AftfewJifcH

'• 354-7608 • UN u 
HAMTRAMCK; MICH. i8212 
11415 Jos Campau Ayenue 

365-6350
MINNEAPOLIS, MlNNf 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: [612] 788^2545

NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
MIAMI, FLA. 33138 
7622 N. E. 2 Ave. 

757-6704

VINELAND, N. J. 08360 
West Landis Ave.
Parish Hall 

609-696-9796

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

rengia

Tarptautinis Moters 
Dienos Minėjimą

sekmadienį, kovo 9 d., 2 vai. po pietų

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Programa bus įvairi. Meninę programą išpildys Aido 
Choras su savo solistais, vadovybėje Mildred Stensler. 
Tikimės svečių iš Lietuvos.

Po programos bus pietūs. Įėjimo auka $4.00
Kviečia

Valdyba

‘ ’ Į

Brockton, Mass.;
Vasario 2 dieną įvyko LLD 

6 kuopos susirinkimas pas 
Ch. Ustapą. Narių nedaug 
dalyvavo, tik 8. Pirm. Ch. 
Ustapas atidarė susirinkimą 
2 vai. po pietų. Užrašų sekr. 
Al. Skirmont perskaitė perei
to susirinkimo protokolą, ku
ris tapo priimtas. Finansų 
sekr. S. Rainardas davė ra
portą iš spaudos vajaus, kad 
pasekmės buvo neblogos, kad 
visi skaitytojai su juo koope
ravo. Turiu visiems ištarti 
širdingą ačiū. Mūsų miestas 
laimėjo 4 dovaną.

Nauji sumanymai: buvo pa
siūlyta turėti parengimą pa
gerbimui Moterų Dienos, ku
ri prieina kovo 8 d. Po apkal
bėjimo, nutarta tokį parengi
mą turėti su pietais kovo 2 
dieną, 2 vai. Ch. Ustabo 
namuose, 27 Cleveland Ave., 
Brocktone. Po susirinkimo 
mūsų malonios ir darbščios 
moterys atnešė užkandžių. 
Rože Wallen, Lena Smith ir 
Anna Markevičiene atnešė 
užkandžių. Skaniai prisival
gę, išsiskyrėme gerai nusitei
kę.

Mirę lietuviai
Sausio 29 dieną mirė “Lais

vės” skaitytojas Charles Ur- 
banas, sulaukęs 87 metus. 
Buvo ilgametis Brocktono gy
ventojas, gyvenęs 163 Ames 
St. Paskutinius dvejus metus 
gyveno pas dukterį, 420 
Church St., New Britain, 
Conn. Buvo parvežtas ir pa
šarvotas Yakuvonio laidotu
vių įstaigoje, 850 Main St. 
Palaidotas vasario 1 dieną 
Melrose kapinėse prie jo 
žmonos, kuri yra mirus prieš 
daug metų. Didelė garbė jo 
dukteriai Nellie, kad jinai ne
paneigė tėvo nusistatymo, 
palaidojo laisvai.

S. Rainardas pasakė atsi
sveikinimo kalbą koplyčioje 
ir kapinėse, nupiešdamas jo 
nueitą gyvenimo kelią, kad 
jis gimė Lietuvoje, Kauno 
red., Kuršėnų apylinkėje, 
Žamalienų kaime. Čia išgyve
no 56 metus, dirbo avalų 
išdirbystėje, priklausė prie 
unijos, buvo St. Roko pašal- 
pinės draugijos narys, buvo 
apsišvietęs draugiškas žmo
gus. Liūdi jo duktė Nellie ir 
žentas Alphęnse Eselūnas, 
New Britain, Conn.; posūnis 
J. Petraitis, Wareham, 
Mass.; sesuo Valerie Balse- 
wich, Burlington, Mass.; pus
brolis Charles Urbanas, Hud
son, Mass.; dvi anūkės - Gail 
Thamson, Richmond, Va. ir 
Karen Somerford, Cleveland, 
Ohio.

Visi palydovai buvo pa
kviesti sugrįšti Kazimierinės 
klubą ir tinkamai pavaišinti.

Tebūna jam amžina ramy
bė, o, užuojauta jo artimie
siems.

♦ ♦ *
» ■

’ Sausio 24 dieną mirė Mary 
Lapenas .po tėvais Gavėnaitė, 
sulaukus 77 metus. Gyveno 
578 Center St., Brocktone. 
Buvo pašarvota Yakuvonio 
laidotuvių ištaigoje. Palaido
ta sausio 27 dieną Pine Hill 
kapinėse, Bridgewater, 
Mass. Liūdi jos sūnus Paul, 
Moldan, Mass., ir du anūkai - 
Paul A. ir Edwardas A. Sale- 
mare.

* * *
Serga Dorothy Dailis, 141 

Ford Street. Buvo nuvežta 
į Brocktono miesto ligoninę. 
Dabar randasi Woodridge 
House Nursing Home, 595 

Summer St., Brocktone. Ma
žai bemato, ir taip jau nedrū
ta dėl senatvės. Pakol gyve
no viena savo namuose, tai 
prižiūrėdavo jos brolio Prano 
Musteikos moteris ir duktė.

Vėlinu jai sustiprėti,
S. Rainard

Jauniausias 
svečias

Vasario 1 d. Sinkevičių išleis
tuvėse ir Lukoševičių sutik
tuvėse Laisvės salėje jau
niausias dalyvis buvo su tė
veliais atvykęs Darius. Jį čia 
matome estradoje deklamuo
jant eiles.

Viešnia< 
kaliforhietė

Vasario 1 dienos parengime 
buvo labai malonu matyti ir 
susitikti žymiąją mūsų veikė
ja kalifornietę Ksaverą Karo- 
sienę. Ji į Rytus tik dienai 
kitai buvo atvykus pas savo 
dukrą ir žentą Jersey Valsti
joje. Ir ta proga atsilankė į 
mūsų kultūrinę popietę atsi
sveikinti su Sinkevičiais ir 
pasveikinti Joną, Bangą ir 
Darių Lukoševičius.

S. Narkeliūnaitės nuotr.

SENATAS UŽDRAUDĖ 
KELTI MAISTO ŽENKLŲ 
KAINĄ

Washingtonas. ■ Senatas 76 
balsais prieš 8 patvarkė, kad 
prezidentas Fordas negali, 
kaip žadėjo, pakelti maisto 
stampių (ženklų) kainą. Tai 
geras varguomenės reikalo 
laimėjimas.

Manoma, kad prezidentas 
šį Senato nutarimą atmes 
(vetuos). Betgi bus daugiau 
negu du trečdaliai senatorių, 
kurie balsuos prieš biliaus 
vetavimą.

Labai įdomi 
kultūrinė popietė

Ją ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 185 kuopa. 
Įvyks vasario 16 dieną Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Vieta gerai žinoma visiems šios 
apylinkės lietuviams. Ir lengvai pasiekiama.

Programa prasidės 2 vai. po pietų. O programa 
susidės iš nepaprastai įdomių filmų, kuriuos parodys 
Arthuras Petriką.

Popietę užbaigsime šilta kava ir skaniomis vaišėmis. 
Įėjimo auka $1.50.

Visi ir visos kviečiami dalyvauti.
LLD 185 kp.

NEJF YORKO 
NAUJIENOS
Viešosios Tarnybos Komi

sija patvarkė, kad Con Edi
son ir kitos municipalinės 
kompanijos numuštų kainą 
tiems namų savininkams, ku
rie savo namus apšildo elekt
ros energija, o tą savo nuo
stolį išsilygintų, pakeldamos 
kainą tiems savininkams, ku
rių namai apšildomi aliejumi 
bei dujomis.

O

Praeitą savaitę koks nors 
piktadarys įmetė per langą 
bombą į vaistinę po num. 
2901 Surf Ave., Coney Is
land. Iš to kilo du gaisrai. 
Dvidešimt keturios šeimos 
paliko benamės, o gaisrus 
begesinant buvo sužeisti pen
ki ugniagesiai.

o

Human Resources Admi
nistracija praneša, kad šian
dien New Yorko mieste yra 
970,000 žmonių, gyvenančių 
iš pašalpos. Iš jų 858,984 
naudojasi maisto ženkleliais, 
o kiti 89,094 turi teisę tokius 
ženklelius gauti, bet nepasi
stengia.

o

Miesto valdžia leidžia 
600,000 namų savininkų žy
miai pakelti nuomas savo 
nuomininkams. Tiems nuo
mininkams, kurie norės dary
ti sutartį su savininkais tiktai 
vieneriems metams, galės 
pakelti nuomą 9 procentais; 
kurie norės sutarties dve
jiems metams - 10 proc.; o 
kurie norės trejiems metams 
- 12.5 proc. Tai nemenkas 
namų savininkų laimėjimas.

o

Metropolitan Transporta
tion Authority pirmininkas 
Mr. David L. Yunich mano, 
kad šiemet gal dar bus galima 
apsieiti su dabartiniu 35 cen
tų fėru. Per vasario mėnesį 
tikrai nereikėsią fėrą kelti, 
bet dėl kovo mėnesio dar 
reikėsią “surasti” 45 milijo
nus dolerių padengimui defi
cito.

o

Iki šiol New Yorke jau 
paleista iš darbo 1,724 miesto 
darbininkų-tarnautojų. Majo
ras Beame buvo pažadėjęs 
paleisti daug daugiau, bet 
įvairių įstaigų protestai jį 
privertė atleidimą žymiai su
lėtinti.

o

Policija žada $50,000 atly
ginimo tam, kuris suteiks jai 
žinių, kas sausio 24 d. su
sprogdino Fraunces Taverną 
Manhattane. Keturi žmonės 
buvo užmušti, o 53 sužeisti.

o

Yra sumanymas natūralias 
dujas suskystinti ir laivais 
pristatyti į miestą. Tam 
griežtai priešingas gaisro De
partamentas. Jis teigia, kad 
toks šių dujų pristatymas per 
uostą labai pavojingas. Ypa
tingai pavojinga tokias dujas 
laivais gabenti East upe į 
Brooklyną, Queensą, Green- 
pointą ir Astoriją. 

o

Plačiai kalbama, kad majo
ro Beame administracija rim
tai svarsto privatiškos kapi
talistinės Rockaway Holding 
Corporation Enterprises pa
siūlymą leisti jai Rockaway 
pajūryje penkių akrų plote 
pastatyti ištisą motelių ir 
konvencijoms salių komplek
są (centrą). Korporacija sa
ko, kad miestui nereikėtų iš 
iždo pridėti nė vieno dolerio.

M. Vitkienės 
prisiminimui

Šių metų sausio 20 d. Kau
ne mirė Marijona Vitkienė. Ji 
ten gyveno pas savo brolienę 
nuo 1972 metų.

Marijona atvyko iš Lietu
vos į New Jersey prieš Pir
mąjį Pasaulinį karą ir išgyve
no Newarko apylinkėje iki 
1972 metų. Ji buvo pažangių
jų organizacijų (LLD ir LDS) 
narė, “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja.. Ji buvo Newarko 
Sietyno Choro narė nuo pat 
jo susikūrimo. Ji dirbo siu
vyklose, buvo unijos narė ir 
aktyviškai dalyvavo jos veik
loje.

Motinai mirus, jos sūnus 
Frank Witkus norėjo ją pa
gerbti čia Amerikoje. Jis 
praėjusį šeštadienį sukvietė 
savo ir motinos pažįstamus ir 
artimuosius į Kearny Piliečių 
Klubą, kur labai gražiai, pa
vyzdingai buvo velionė pa
gerbta.

Pirmiausia kalbėjo pats 
Frank, prisimindamas savo 
motinos prabėgusį nelengvą 
gyvenimą, paskiau pakvietė 
nuo “Laisvės” ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro 
mane pakalbėti. Po to, labai 
tvarkingai, kai kurie dalyviai 
(Marijonos kaimynai, draugai 
iš darbovietės, iš unijos) taip
gi pasisakė. Visi kaip vienas 
prisiminė mielosios M. Vit
kienės gerą širdį, jos huma- 
nistišką jausmą, parodyta 
kiekvienam pagelbos reika
lingame momente.

Mildred Stensler prisiminė 
Marijoną iš tų laikų, kada jos 
kartu dainavo Sietyno chore. 
Viktoras Becker suteikė per 
juostelę gražių tam momen
tui pritaikytų lietuviškų dai
nų.

Po neilgos, bet labai įspū
dingos programos, Frank pa
kvietė visus į klube suruoštą 
puikią vakarienę, kur buvo 
progos dalyviams artimiau 
susipažinti ir skaniai pasivai
šinti.

Prisiminimui motinos taip 
mylimo laikraščio “Laisvės”, 
kurį Frank buvo išrašęs ma
mytei net ir jai gyvenant 
Kaune, jis paaukojo $20.

Ieva Mizarienė

Where am I going?
Believing war to be a crime 

against humanity, the War
Resisters League advocates 
Gandhian nonviolence as the 
method for creating a demo
cratic society free of war, 
racism, and human exploita
tion. So it says in the War 
Resisters League calendar 
for 1975. The proceeds from 
the sale of this Calendar will 
be used by the League in its 
work for peace at home and 
abroad. The title of this 
year’s calendar is Where Am 
I Going? It is dedicated to the 
children. Introduction is 
written by the famous baby 
doctor Benjamin Spock.

The War Resisters League 
has been trying to abolish 
wars and needless suffering 
for years. Its members have 
vigilled, picketed, and spent 
time in jail to protest orga
nized violence.

The League suggests that 
responsibility for the child
ren rests with everyone who 
cares about the quality of the 
future, Therefore, the Calen
dar committee this year was 
comprised of all kinds of 
people: people who live in 
nuclear families, in commu
nes, and alone; people who 
are married, divorced, sin
gle, and adoptive parents; 
and people, gay and straight,
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Pramogų kalendorius

VASARIO 16 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

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

KOVO 9
Niujorko Lietuvių Moterįų 

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

KOVO 16 D.
Liet. Literatūros Draugijos 

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

KOVO 23 D.
Liet. Moterų Klubas rengia 

Moters Dienos minėjimą 
Hartforde, 157 Hungerford 
St., 1 vai. Bus skanūs pietūs. 
Arturas Petriką rodys fil
mus iš Lietuvos.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, vasario 19 d., 
2 vai. po pietų įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkimas, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Dalyvaukime skaitlingai, 
nes turėsime prisirengti prie 
įvykstančio Moters Dienos 
pobūvio kovo 9 d.

Valdyba

Washingtonas. - Jungtinės 
Valstijos tuoj pradės siųsti 
Jordanui 25 džetinius karo 
lėktuvus. Pranešime neskel
biama, ar už juos bus Jorda
no valdžios užmokėta, ar jie 
jai yra mūsų šalies dovana.

Maskva. - Leonidas Brež
nevas gavo iš Italijos valdžios 
naują pakvietimą apsilankyti 
su oficialiu vizitu. Tokio vizi
to laikas nenustatomas. Ma
noma, kad jis įvyks šiais 
metais.

who don’t have children at 
all.

The thoughts on how to 
raise free children are from 
educators, philosophers, pa
rents and others.

The question “Where Am I 
Going?” should be answered.

FRAGMENTS
Citing rodents, vermin and 

unsafe conditions, City 
Health Commissioner listed 
21 schools that his depart
ment has found to have the 
worst health violations in the 
school system.

* * *
Mayor Beame’s mass firing 

of city workers is an attack 
on the working people of the 
entire city. Firing of school 
teachers means that the edu
cational system will get even 
worse. Throwing firemen out 
of work and closing firehou
ses means more fire deaths.

♦ ♦»*
The events of Boston have 

once again proved that ra
cism remains the nation’s 
most dangerous pollutant. .

* * ♦
In Oslo, Norway, the city’s 

cinema board has decided to 
erect a statue in honor of 
comedian Charles Chaplin.

* ♦ ♦
' It may still be a recession 

in other parts of the nation, 
but in New York City...........
which “is usually 14 to 18 
months ahead of the other 
cities in economic trends”, 
-according to an authori
ty. . .we call it a depression.

* ♦ ♦
Almost no one says “bro

ken homes” any more. Now 
they are popularly called 

''single parent families” and 
they are a way of life for one 
American child in every sev
en. Use




