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KRISLAI
Dar ir mokslas nepajėgia 
Mūsų sesės
Pasiruošimai baigti 
Perversmai, pakeitę pasaulį 
Jų dvejopas mastas

A. BIMBA
Surasta ir pripažįstama, 

kad po jūrų vandeniu šios 
šalies pakraščiais randasi la
bai daug naftos. Bet dar 
nenugalėta problema su jos iš 
ten išėmimu. Ją beimant gali
ma taip užteršti jūrų vande
nis, kad juose jokios gyvybės 
nebeliktų. Dėlei to dabar 
eina plačios diskusijos ir aš
trūs ginčai.

Panaši problema ir su ato
mine energija. Mokslas dar 
nėra mums davęs pilnai sau
gaus būdo ją pasigaminti ir 
panaudoti dideliu mastu. Dėl 
to irgi plačiai diskutuojama 
ir aštriai ginčijamasi.□

Džiugu skaityti iš visos 
eilės kolonijų pranešimus, 
kad mūsų sesės moterys 
uoliai ruošiasi iškilmingai pa
minėti Tarptautinę Moters 
Dieną. Antai, New Yorke 
Lietuvių Moterų Klubo ruo
šiamas paminėjimas su gražia 
programa įvyks kovo 9 d., 
sekmadienį. Minėjimai taipgi 
rengiami Brocktone, Water- 
buryje ir Hartforde. Galiu tik 
palinkėti visur geriausios 
sėkmės. . .

□
Per keletą savaičių mūsų 

astronautai su savo kolego
mis tarybiniais kosmonautais 
darė pasiruošimus bendram 
istoriniam žygiui į erdvę atei
nantį liepos mėnesį. Praneša
ma, kad visi didieji pasiruoši
mai sėkmingai baigti ir kad 
svečiai iš Tarybų Sąjungos 
grįžta namo.

Amerikietis Appolo ir tary
binis Sojūz atskirai pakils į 
erdvę iš savo žemės, o erdvė
je susijungs ir atliks jiems 
nubrėžtą mokslinę misiją.

Nuo dabar visas pasaulis 
nekantriai lauks liepos dienų, 
kuriose tas pirmas toks bend
ras žygis bus vykdomas gy
venimam

Iš visų šalies kampų prane
šimai kalba apie ateinančiais 
metais minėjimą šios respub
likos dviejų šimtų metų gyva
vimo sukakties. Visuose 
įmestuose ir miesteliuose 
’ yks didelės iškilmės.

Nors ji buvo buržuazinio 
pobūdžio, bet 1776 metų 
Amerikos revoliucija ne tik 
pajudino, bet ir pakeitė pa
saulį. Jos priešai ir senasis 
pasaulis ją smerkė ir šmeižė, 
bet ji išliko gyva rodyti kelią į 
naują pasaulį, šviesesnį ir 
laimingesnį, negu senasis su 
jo karaliais, monarchais ir 
feodalais.

Lygiai taip 1917 m. Socia
listinė revoliucija Rusijoje ne 
tik pajudino, bet ir pakeitė 
pasaulį. Irgi jos priešai ir 
senasis pasaulis ją niekina, 
šmeižia ir įtūžiai puola, bet ji 
irgi rienugalima, ji irgi rodo 
kelią į pasaulį, šviesesnį ir 
laimingesnį, negu senasis su 
jo išnaudotojais, pelnagro- 
biais, armijomis parazitų, in
fliacijomis, resesijomis, kri
zėmis, getomis, rasizmu ir 
kriminalystėmis.

Jau pribuvo iš Tarybų Są
jungos dvasininkų grupė. Jo
je f i gu ruoja ir žymus Lietu
vos dvasininkas prelatas Kri
vaitis. Vaje, kiek jis gauna 
pylos nuo lietuvių tautos at
plaišų! Mat, jis nekeikia tary
binės santvarkos ir sako, kad 
Tarybų Sąjungoje ir Tarybų 
Lietuvoje nedraudžiama tikė-

Kanadiečiai 
reikalauja 
pradėt veikti

Ottawa. - Kanados parla
mente “iš aukščiau’kyla rei
kalavimas, kad vyriausybė, 
vadovaujama premjero Tru
deau, imtųsi konkrečių žygių 
gelbėti kraštą iš krizės. O 
kad krizė yra labai rimta, tai 
parodo tas faktas, jog tik 
sausio mėnesį Kanadoje be
darbių skaičius paaugo 
220,000. Šiandien Kanadoje 
bedarbių skaičius jau pakilęs 
iki 817,000. O tai reiškia, kad 
nedarbas yra pasiekęs 8.4 
procento visų darbo jėgų. Tai 
net daugiau negu Jungtinėse 
Valstijose.

Parlamente reikalaujama, 
kad vyriausybė savo biudžete 
skirtų daugiau lėšų įvairiems 
projektams, kurie tūkstan
čiams bedarbių suteiktų da- 
bo.

Kaip Jungtinėse Valstijo
se, taip ir Kanadoje daigiau
sia nedarbo yra paliesta auto
mobilių gamyba. Kitaip ir 
būti negali, nes tos pačios 
amerikinės automobilių ga
mybos korporacijos kontro
liuoja ir Kanados auto fabri
kus. Ir iš viso Kanadoje dau
giau kaip 60 procentų pramo
nės yra Amerikos kapitalo 
rankose.

Tikis bendram 
erdvfeje Žygiui 
didelio pasisekimo

Houston, Tex. - Tri$ savai
tes čionai ėjo amerikietiškų ir 
tarybinių techninių grupių 
susirinkimai ir pasitarimai 
dėl planuojamo bendro žygio 
erdvėje. Bendrame išleista
me pareiškime reiškiama 
tvirta viltis, kad tasai Ameri
kos astronautų ir Tarybų Są
jungos kosmonautų bendras 
žygis tikrai įvyks liepos mė
nesį ir bus sėkmingas. Sako
ma, kad amerikietiško erdvė
laivio Apollo ir tarybinio So- 
jūzo susijungimas erdvėje 
bus sėkmingai atliktas.

Alene S. Ammond
Camden, N. J. - Federali

nis teismas įsakė 28 valstijos 
senatoriams demokratams 
pasiduoti teismui už sualužy- 
mą senatorės Mrs. Alene S. 
Ammond civilinių teisių, pa
šalinant ją iš savo kokuso. Jie 
gali būti smarkiai nubausti.

ti ir melstis. Jis esąs ir 
“Maskvos agentas” ir, dar 
baisiau, gudiškos kilmės.

Betgi iš Tarybų Lietuvos 
yra atsibastęs ir “marksis
tas”, ir žydiškos kilmės Sev- 
rukas, bet jis niekina ir šmei
žia Tarybų Sąjungą ir Tarybų 
Lietuvą, todėl jis tiems pik
tiems sutvėrimams yra tie
siog aniuolas dideliais spar
nais. Jie savo spaudoje ir per 
radijus jį garbina ir kelia į 
aukščiausias padanges.

Įdomu, kad prie šito jų 
kolegos prelato Krivaičio 
šmeižimo ir Sevruko garbini
mo prisideda ir sutanuoti tė
veliai.

Ženeva, vasario 16 d. - Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Henry Kissinger ir 
Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras Andrei Gromyka tarybinės misijos 
patalpose. Susitikimo tikslas pasidalyti mintimis Vidurio Rytuose konflikto ir tarpe 
abiejų kraštų santykių reikalais. Abudu yra tik ką sugrįžę iš Vidurio Rytų. Ten jie
atskirai tarėsi su konflike įsivėlusiais kraštais.

Prez. Fordas 
kviečia demokra
tus kooperuoti

New Yorkas. - Prezidentas 
Fordas praeitą ketvirtadienį 
kalbėjo Republikonų partijos 
New Yorko Valstijos Komite
to suruoštame bankete, į kurį 
įženga buvo “tiktai” $175 as
meniui. Kalbėdamas šios ša
lies užsieninės politikos rei
kalais, prezidentas karštai 
ragino demokratus, kurie tu
ri didelę daugumą Kongrese, 
kooperuoti su juo. Už pavyz
dį jis nurodė, kaip anais 
metais senatorius Vanden
berg, republikonų frakcijos 
Kongrese lyderis, gražiai 
kooperavęs užsieninės politi
kos reikalais su prezidentu 
demokratu Trumanu. Prezi
dentas prašė demokratus pa
remti jį militariniais reika
lais. Pav., jis kritikavo, kam 
Kongresas uždraudė jam tęs
ti militarinę pagalbą Turki
jai.

AFRIKOS TAUTOS
LAIKO KONFERENCIJĄ

Addis Ababa, Etiopija.
Šiuo tarpu čionai eina Afrikos 
Tautų Vienybės Organizaci
jos konferencija. Joje visiškai 
neminimas buvęs Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie, 
kuris buvo vienas iš šios 
organizacijos sumanytojų ir 
įsteigėjų. Kaip žinia, jis da
bar nuverstas nuo sosto.

Konferencija svarsto Afri
kos tautų santykius su ara
biškais kraštais ir naftos rei
kalus.

Ankara. - Turkijos valdžia 
pradėjo derybas su penkio
mis kapitalistinėmis Vakarų 
Europos valstybėmis dėl iš jų 
gavimo daugiau ginklų. Pir
miau juos jai pristatydavo 
Jungtinės Valstijos, bet ne
seniai Kongresas uždraudė 
vyriausybei parduoti ginklus 
Turkijai.

DIKTATORIUS PARK 
IR VĖL LAIMĖJO

Seoul. - Vasario 13 dieną 
Pietų Korėjoje buvo praves
tas neva “referendumas” val
džios politikos klausimu. Ži
noma, kad labai lengvai lai
mėjo diktatorius dabartinis 
“prezidentas” Park. Jis giria
si, kad už jį buvo paduota net 
73 procentai balsų.

Reikia žinoti, kad opozici-' 
nės politinės partijos šį “refe
rendumą” boikotavo.

Geneva. - Jungtinės Tautos 
padės Iranui paruošti pramo
ninius specialistus. Tam tiks
lui paskyrė $750,000.

Atsinaujina t 
Tarybų Sąjun

Maskva. - Po šešių mėnesio 
pertraukos Tarybų Sąjungos 
atstovas Leonid F. Ilyiciev 
išvyko atgal į Kinijos sostinę 
Pekiną. Tas reiškia, kad šių 
šalių derybos dėl nustatymo 
tarp jų rubežių yra atnaujina
mos.

Reikia žinoti, kad šios de
rybos dėl rubežių tarp Kini 
jos ir Tarybų Sąjungos jau 
tęsiasi per penkerius metus. 
Galimas daiktas, kad šį kartą 
atsinaujinusios derybos pri
ves prie susitarimo, jeigu, 
žinoma, Kinija atsisakys sa
vintis tarybines teritorijas.

Ir dar viena 
partija

VVashingtonas. - Ne visi ir 
Republikonų partijoje pasi
tenkinę dabartine jos vado
vybe. Save vadiną konserva
toriais reakcininkai pirmiau 
Nixoną, o dabar Fordą laiko 
beveik “radikalu”, jei tiesiog 
ne “raudonuoju”. Praeitą sa
vaitgalį jie čia atlaikė konfe
renciją ir viešai išdėstė savo 
nusivylimą. Jie paskyrė iš 13 
narių komisiją ir pavedė jai 
studijuoti naujai “konserva
torių” partijai įkurti galimy
bes prieš 1976 metų prezi
dentinius rinkimus.

Labai galimas daiktas, kad 
tokia reakcininkų partija ir 
bus pagimdyta.

wmysir
Maskva. - Anglijos premje

ro Wilsono oficialus vizitas 
laikomas gerai pavykusiu. 
Pasitarimai su tarybine vy
riausybe buvę draugiški ir 
konstruktyvūs.

Detroit, Mich. - Didžioji 
Chryslerio korporacija skun
džiasi, kad per paskutinius 
pereitų metų keturis mėne
sius ji turėjusi apie 74 milijo
nus dolerius nuostolių ir žada 
toliau susiaurinti automobilių 
gamybą. Tai reiškia, kad bus 
išmesta iš darbo tūkstančiai 
darbininkų.

•
Bostonas. - Džiūrė pripaži

no kaltu dr. Kenneth C. 
Edelin padaryme aborcijos 
moteriškei po 5 mėnesių nėš
tumo ir teisėjas jį nubaudė 
vienerių metų kalėjimu. Jo 
advokatai sako, kad prieš 
nuosprendį bus duodama 
apeliacija net iki Aukščiau
siojo Teismo, jeigu bus reika
las.

lerybos tarp 
£os ir Kinijos
TURKAI SUKŪRĖ SAVO 
VALSTYBĖ KIPRO 
SALOJE

Nicosia, Kipras. - Kipro 
turkiškos kilmės gyventojai 
šiaurinę salos dalį paskelbė 
nepriklausoma valstybe. 
Mat, jie šioje salos dalyje 
sudaro didelę gyventojų dau
gumą. Be to, šiaurinė Kipro 
sala yra Turkijos armijos 
okupuota.

Bet Kipros salos graikiškos 
kilmės gyventojai griežtai 
priešinasi salos padalijimui į 
d.vi valstybes. Vadinasi, kon
fliktas tarp graikų ir turkų 
dar paaštrėjo.

Maskva. - Diplomatų rate
liuose kalbama, kad Leonidas 
Brežnevas priėmė Anglijos 
premjero Wilsono pakvieti
mą atvykti į Angliją su oficia
liu vizitu.

VIZOS SVETURŠALIAMS 
NEBEBUS 
PRAILGINAMOS

VVashingtonas. - Imigraci
jos ir Natūralizacijos Tarny
ba praneša, kad nuo dabar 
vizos svečiams iš užsienio 
nebebus prailginamos. Tai 
esą daroma sutapymui lėšų. 
Tai reiškia, kad bus atleisti iš 
darbo tie darbininkai, kurie 
darbuojasi prie vizų prailgini
mo.

2)§ tmm
VVashingtonas. - Preziden

tas Fordas planuoja ateinantį 
rudenį apsilankyti net keliose 
šalyse.

•
Beirut. - Sirijos preziden

tas Hafez al-Assad ragina 
arabiškus kraštus nedasileis- 
ti prie jokios taip vadinamos 
“ribotos taikos” su Izraeliu. 
Jis sako, kad turi būti pasiek
ta pilna ir pastovi taika.

•
Paryžius. - Pfancūzijos 

premjeras Jacques Chirat su 
oficialiu vizitu lankysis Tary
bų Sąjungoje tarp kovo 19 ir 
24.

Londonas. - Premjeras 
Wilsonas sako, kad per pasi
tarimus Maskvoje Anglija su
tiko duoti Tarybų Sąjungai 
kredito už du bilijonus dole
rių beateinančius penkerius 
metūš^Tai daroma praplėti
mui prekybos su Tarybų Są
junga. Anglija irgi gyvena 
didelę ekonominę krizę.

Pramoninės gamybos nuosmu 
kis aukščiausias nuo 1937 m.

VVashingtonas. - Paskelbti 
oficialūs valdiški duomenys 
apie Jungtinių Valstijų pra
moninės gamybos padėtį per 
sausio mėnesį. Jie yra be galo 
nemalonūs ir pavojingi visai 
šios šalies ekonomikai. Jie 
parodo, kad tik per vieną tą 
mėnesį mūsų pramoninė ga
myba sumažėjo net 3.6 pro
cento. Tai didžiausias pramo
ninės gamybos mėnesinis su
mažėjimas po 1937 metų di
džiosios krizės.

Be to, sausio mėnesio ga
mybos sumažėjimas pralenkė 
sumažėjimą praeitų metų pa
skutinį mėnesį. Gruodžio mė
nesį sumažėjimas tebuvo 3.1 
procento. Tai ryškiausiai pa
rodo, kad gamyba sistematiš- 
kai tebesmunka. Tai reiškia, 
kad vis daugiau ir daugiau 
įmonių užsidaro ir vis dau
giau ir daugiau darbininkų 
įstoja į bedarbių gretas.

Šiam dideliam gamybos 
smukimui ekonomistai su
randa arba nurodo tris prie
žastis. Pirmoji, ir svarbiau
sia, tai kad, girdi, vartotojai 
vis mažiau ir mažiau perka 
visokių pramoninių produk
tų, ypač stambiųjų produktų, 
tokių kaip automobiliai. An
troji priežastis, tai namų sta
tybos susmukimas. O trečio
ji, tai korporacijų ir kompani
jų inventoriaus sumažimas,

Ir "Vargšė” 
karalienė bėdoje 
dėl infliacijos

Londonas. - Ne tik Anglijos 
darbo liaudis yra smaugiama 
infliacijos ir nedarbo. Skun
džiasi ir “vargšė” karalienė 
Elzbieta. Ir ji nebegalinti 
sudurti galo su galu, nors jos 
metinė alga - du milijonai ir 
trisdešimt penki tūkstančiai 
dolerių. Ji reikalauja, kad jai 
parlamentas pridėtų dar čielą 
milijoną dolerių.

Mat, ji, apart visokių kara
liškų parazitų, turi daugiau 
kaip du šimtus įvairiausių 
tarnautojų, kurie dvasia 
šventa irgi negali gyventi.

Kas, žinoma, šlykščiausią, 
tai kad darbietis premjeras 
Wilsonas reikalauja, kad par
lamentas Elzbietos reikalavi
mą tuojau patenkintų. Prieš 
šitą karalienės ir premjero 
piktavaliavimą kai kurie 
darbiečiai ne tik protestuoja, 
bet kelia audrą.

Beirut. - Kalbama, kad Pa
lestiniečiai partizanai pasiža
dėjo nebenaudoti Lebanono 
teritorijos savo operacijoms 
prieš Izraelį.

TEISINA IR GINA
VVashingtonas. - Gynybos 

sekretorius James Schlesin
ger sako, kad vyriausybės 
nutarimas siųsti į Saudi Ara
biją Amerikos karininkus pa
dėti jos armiją paruošti karui 
yra geras žygis. Kaip žinia, 
tam tikslui prezidentas For
das reikalauja $76,900,000.

Kol kas iš Kongreso pusės 
pasipriešinimo - šiam dolerių 
eikvojimui dar nepasirodė.

Pasukite laikrodžius pirmyn
Šeštadienio naktį, eidami gulti, pasukite laikrodžius vieną 

valandą pirmyn. Šis įgaliojimas visoms valstijoms, bet 
leidžiama kiekvienai valstijai, pagal savo nuožiūrą, pratęsti 
keitimo laiką į “Daylight Saving”, jeigu tai patogiau 
gyventojams. Atrodo, kad Michigano ir Indiana valstijos 
pratęs keitimo laiką iki balandžio pabaigos. Vienok didžiuma 
valstijų keis laiką šeštadienio naktį. Sekite vietiniui 
laikraščius dėlei tikslesnių žinių. /

kad galėtų padidinti savo pel
nus. O kas nuo to nukentės, 
joms nerūpi. Joms nerūpi, 
kad šimtais tūkstančių jų 
darbininkų atsiduria už fabri
kų sienos.

MOTERIS
KONSERVĄTORIŲ 
PARTIJOS VADOVĖ

Londonas. - Anglijos Kon
servatorių Parijuje įvyko “re
voliucija”. Jos pirmininku ta
po išrinkta Mrs. Margaret 
Thatcher. Ji užima vietą il
gus metus buvusio pirminin
ku Mr. Edward Heath. Tai 
pirmas toks atsitikimas Ang
lijos politinių partijų istorijo
je. Jeigu ateinančiuose rinki
muose darbiečiai pralaimėtų, 
Mrs. Thatcher automatiškai
taptų Anglijos premjere. Ta
da Angliją jau pilnai valdytų 
dvi moterys - Elzbieta ir 
Margareta. Tai irgi būtų pir
mas toks atsitikimas Anglijos 
istorijoje.

Belgradas. - Jugoslavijos 
valdžia paaiškino, kodėl ji 
išmetė iš Jugoslavijos ameri
kietes Gloria Bentley ir Ann 
Waterman. Jos buvo sugau
tos platinant nelegališkus la
pelius prieš Jugoslaviją. Jos 
gi teisinasi, kad jos nežinoju
sios, kas tuose lapeliuose bu
vo rašoma.

j JIE SAKO, KAI) JIE 
j RASINIŲ PRIETARŲ 
! NETURI

Damascus, Sirija. - Arabų 
komisija vedimui boikoto 
prieš Izraelį sako, kad arabai 
boikotuoja kai kuriuos ban
kus ne todėl, kad jie yra žydų 
valdomi ir vadovaujami. Sa
ko, kad arabai nepripažįsta ir 
nepraktikuoja jokio rasizmo. 
Jie boikotuoja tik tuos ban
kus, kurie aktyviškai padeda 
Izraeliui kariauti prieš ara
biškus kraštus, nepaisant, 
kokios tautos ar rasės žmo
nėms jie priklauso.

Annapolis. - Septyni Laivy
no Akademijos studentai bu
vo apkaltinti naudojimu opiu
mo. Vietoje laukti bausmės, 
jie iš Akademijos rezignavo.

RAGINA BENDROMIS 
JĖGOMIS TYRINĖTI 
VĖŽIO LIGĄ

New Yorkas. - Čionai lan
kydamasis tarybinis moksli
ninkas prof. Nikolai N. Blo
khin ragino suvienytomis Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų mokslinėmis pastan
gomis tyrinėti vėžio ligą. 
Prof. Blokhin yra Cancer 
Scientific Exchange Program 
pirmininkas. Tokiomis pa
stangomis bus galima labai 
daug ką pasiekti kovoje su ta 
pikta žmonijos nelaime.

Ankara. - Turkijos valdžia 
vėl grūmoja Amerikai, kad 
jinai iš naujo apsvarstys 
Amerikos militarinių bazių 
Turkijos teritorijoje palikimo, 
klausimą. Turkija nepaten
kinta, kad Jungt. Valstijų 
kongresas privertė vyriausy
bę sulaikyti siuntimą ginklų į 
Turkiją.
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Kodėl derybos nesijudina iŠ vietos?
Per šešiolika mėnesių eina derybos tarp socialistinio ir 

kapitalistinio pasaulių dėl apribojimo ginklavimosi tarptau
tiniu mastu. Bet jos faktinai dar nėra pasijudinusios iš 
vietos. Kas kaltas? Kame priežastis? Paieškokime.

Antai, jau kelinta savaitė Austrijos sostinėje Vienoje 
laikoma konferencija dėl sumažinimo apsiginklavimo Euro
poje. Joje dalyvauja devyniolika Rytų ir Vakarų Europos 
kraštų ir Jungtinės Amerikos Valstijos su Kanada. Nprs tai 
labai svarbi konferencija, bet apie jos eigą šios šalies 
kapitalistinėje spaudoje beveik nieko nesimato. Tik iš 
pažangaus anglų kalba dienraščio “Daily World” (vas. 14 d.) 
plačiau apie tai sužinome. Pav., sužinome, kad socialistinės 
Rytų Europos šalys yra pasiūlusios tuoj užšaldyti dabarti
nes apsiginklavimo Europoje jėgas bent kol ši konferencija 
•tęsiasi. Jos sako, kad toks ginklavimosi lenktynių sulaiky
mas Europoje sudarytų palankesnę atmosferą pasiekimui 
susitarimo apriboti ginklavimąsi pasauliniu mastu.

Bet koks yra kapitalistinių šalių atsiliepimas į šį konkretų, 
praktišką pasiūlymą? Jį sužinome iš trumputės “The N. Y. 
Times” vasario 14 dieną žinutės, įkištos į to didlapio 34-tą 
puslapį. Užtenka žinutės antraštės. Ji skamba garsiai ir 
aiškiai: “Vakarai atmetė Rytų pasiūlymą tuoj užšaldyti 
ginkluotas jėgas Europoje”. Vadinasi, ginklavimosi lenkty
nės Europoje paliekamos nepažabotos.

Panaši istorija ir su derybomis dėl apribojimo ginklavimo
si pasauliniu mastu. Jos nesijudina iš vietos, nes ginklavi
mosi apribojimui priešingos kapitalistinės šalys. Ypatingai 
bet kokiam apribojimui priešingos mūsų Jungtinės Ameri
kos Valstijos. Nėra jokia paslaptis, kad iš ginklavimosi 
lenktynių ši šalis daro milžinišką biznį. Pavyzdžiui, tik 
vieneriais praeitais (1974) metais ji pardavė kapitalistiniams 
kraštams moderniškiausių ginklų už aštuonis bilijonus 
dolerių. Arba, pavyzdžiui, dar pernai šios šalies gynybos 
sekretorius Mr. Schlesinger pranešė, kad mūsų vyriausybė 
yra pasimojus savo militarines jėgas tik vienoje Vakarų 
Vokietijoje padidinti 20,000 vyrų. Priėmimas pasiūlymo, 
kad dabartinės ginkluotos jėgos būtų užšaldytos, reikštų, 
kad užsidaro marketas mūsų ginklams. Prie to negali 
dasileisti mūsų ginklų gamintojai ir vyriausybė.

Štai didysis kaltininkas, kodėl tiek derybos dėl pasaulinio 
ginklavimosi apribojimo, tiek konferencija Vienoje dėl 
sumažinimo apsiginklavimo Europoje nesijudina iš vietos, 
iki šiol nedavė jokių teigiamų rezultatų.

Dvi votys nesiduoda gydymui
Šiuo tarpu kapitalistinio pasaulio kūne yra dvi pavojingos 

votys, kurios, nepaisant “daktaro” Henry Kissingerio 
pastangų, nesiduoda gydymui. Ypatingai niekas neišeina iš 
jo pastangų Vidurio Rytuose. Ir vėl iš Vidurio Rytų jis su
grįžo tuščiomis rankomis. Tiesa, jis sako, kad pasitarimai su 
Izraeliu ir Egiptu buvę malonūs, draugiški ir naudingi. Bet 
kas iš to, kad pasiekimo susitarimo reikalas pasiliko taip 
toli, kaip buvo prieš jo paskutinę kelionę į tą pasaulio 
kampą.

Ne kas geriau ir su votimi, kurią reprezentuoja Kipro 
sala. Bene su ja padėtis dar bus pablogėjusi. Pranešama, 
kad Kipro turkai, aišku, su Turkijos valdžios pritarimu ir 
parama, šiaurinę Kipro dalį, kurią Turkijos armija laiko 
okupavus, paskelbė nepriklausoma valstybe! Šiuo jų žygiu 
piktinasi Kipro graikai, prieš jį protestuoja Graikijos 
valdžia, ji pasmerkia mūsų Jungtinių Valstijų vyriausybė. 
Reikia atsiminti, kad abidvi tos kapitalistinės šalys (Turkija 
ir Graikija) yra NATO narės. Šis tarp jų konfliktas dėl 
Kipro salos laikoma labai pavojinga votimi NATO kūne.

Nesulaikomas krizės gilėjimas
Pranešimas, kad per sausio mėnesį šios šalies pramoninė 

gamyba sumažėjo beveik keturiais procentais, pritrenkia 
visą šalį. Jis padaro niekatauškomis visus pranašus, kurie, 
pradedant prezidentu Fordu, įtikinėjo mus ir visą pasaulį, 
kad mūsų ekonominiai reikalai nuo dabar pradės gražiai 
taisytis. Šitie sausio mėnesio duomenys kalba kaip tik» 
priešingai. Jie byloja pavojingą tolimesnį krizės gilėjimą.

Mūsų tragedija padidėja dar ir tuomi, kad nei vyriausybė, 
nei Kongresas nėra pateikę programos, kuria būt galima 
sėkmingai kovoti ir nugalėti krizę. Dalykas, žinoma, tame, 
kad tokia programa turėtų pažeisti stambiojo kapitalo 
interesus, užgauti pačius kapitalistinės santvarkos pagrin
dus. O ne tam yra mums "dievo duota” mūsų šalies 
dabartinė vadovybė.

GALVOČIAUS 
NEDAGALVOJIMAS

Gediminas Galva yra bene 
pats žymiausias klerikalų ir 
“vaduotojų” gretose pamoks
lininkas. Antai jo ilgas pa
mokslas Chicagos kunigų 
“Draugo” skaitytojams “Lai
ko ženklai išeivijai”. Jis esąs 
begalo susirūpinęs lietuviš
kosios išeivijos, išnykimu, ir 
visai teisingai sako; “Išeivija 
yra tik tautos nuotrupa, at
kirstoji šaka^ kuri ilgą laiką 
negali ištverti be ; kamieno 
paramos, nors ji būtų ^ali ir 
sąmoninga”. (“D.”, vas. 12 
d.)

Bet kokia iš to turėtų būti 
išvada? Kokią išvadą iš to 
padaro pamokslininkas p. 
Galva?

Jo išvada, kad išsigelbėji
mui lietuviškai išeivijai nuo 
išnykimo užtenka tvirtos vie
nybės ir lietuviško sąmonin
gumo. Jis pamiršo savo pa
skelbtą dėsnį, kad negalima 
nuo išnykimo išsigelbėti be 
tautos kamieno paramos, 
“nors ji, išeivija, būtų ir gali, 
ir sąmoninga”.

Taip, taip, jokia tautos tik
nuotrupa, tik šaka, negali 
išsigelbėti nuo net gan greito 
išnykimo be ryšio su tautos 
kamienu. 0 ką šiandien tuo 
reikalu skelbia ir daro p. 
Galva ir visi nelaimingi “va
duotojai”? Jie prakeikia, 
šmeižia ir “Maskvos agentu” 
apšaukia kiekvieną, kuris 
nors puse lupų prisimena 
apie ryšį ir kultūrinį bendra
darbiavimą su lietuvių tautos 
kamienu, tai yra su Tarybų 
Lietuva. Netgi griežtai drau
džia kam nors iš savo suve
džiotų nelaimingų pasekėjų 
nuvažiuoti į savo arba tėvų 
gimtąjį kraštą ir pamatyti tą 
kamieną.

Taigi, su tokiais su klaidin
gomis išvadomis pamokslais, 
Gediminas Galva, klaidinate 
ir apgaudinėjate savo klausy
tojus. Su savo sapaliojimais 
apie “vienybę 'ir sąmoningu
mą” jūs iš jų siekiate tiktai 
vieno dalyko, būtent - savo 
"vadavimo” raketai dolerių, 
tik nudundate gerus patrio
tus, bet tokiais savo širdyje 
ir veikloje nesate.
JIS TURI MELĄ 
DAR “PAGRAŽINTI”

rteka
Į miestą
Liepsnų liežuviai įliežti į upės gelmę. 
Giliai giliai — kaip į giliausią žaizdą. 
Gal šauksi tu, kad skauda jai, kad širdį 

gelia.
Gal šauksi — —
Ir liepsnosi pats kaip žiburių pašvaistė.

Naktis, drūtai apglėbus miestą, trykšta
Į tamsą smingančių šviesų 

kontrastais------ •
O tu — kaip iš lėktuvo šokęs — kristum, 
Be pabaigos taip kristum, žemės 

neberasdamas.

Aš pažiūrėsiu dar
Į upės kilpoje nugrimzdusią fantastiką.
Mes. Atpažinsime. Tur būt... . Viens

antro prasmę.
Į gelmę miestas smeigs liepsnų iešmus,
Lig pašėlimo išgaląstus,
O aš vis verčiuosi kažkur,
Nei miesto, nei savęs nebesuprasdamas.

Stasys Anglickls

nes išlaidos, o kiek dėl jų 
aukojasi auklės ir auklėtojos. 
Tuo tarpu mamytės “gegu
tės”, netekusios motinišku
mo, be mažiausio sąžinės 
graužimo, dar prigalvodamos 
aibę priežasčių, atsisako savo 
kūdikio - palieka jį kūdikių 
namuose (dažniau - vienišos 
motinos) ir laisvai plasnoja 
toliau, nė kiek visuomenės 
nesmerkiamos.

Tėvas, atsisakęs tėvystės 
teisių, irgi beveik visai ne
smerkiamas, jeigu teikias ne
vengti mokėti alimentų.

Dar neteko girdėti, kad 
kolektyve būt j svarstoma tė
vas ar motina; kurie atsisakė 
savo vaikų arba jais nesirūpi
na. O tai ne mažiau svarbus 
klausimas, kaip darbo rodik
liai ar laisvalaikio praleidi
mas.

Pribrendo laikas griežčiau 
žiūrėti į tokius tėvus, siekti, 
kad į kūdikių ir vaikų namus 
patektų vien tikri našlaičiai. 
Amoraliems ir lengvabū- 
džiams tėvams neleistina 
piktnaudžiauti mūsų huma
niškais įstatymais”.

KOLUMNISTO PASTABA
Chicagiečių “Vilnies” ko- 

lumnistas Kazys Rimbas sa
ko:

“Viceprezidentas Rockefel- 
ieris, norėdamas pastūmėti 
administracijos pasiūlymą, 
pagąsdino: jeigu kongresas 
atmes $300 milijonų militari- 
nę paramą Vietnamo Van 
Thieu režimui, tai “komunis
tai milijonus sulikviduos”. Į 
tai senatorius George Mc
Govern atkirto, kad tai “se
nas, iki nuogumo nudėvėtas 
makartizmas, atitemptas nuo 
1950 metų .

Senatorius G. McGovern 
kaltina, jog pagrindinis Viet
name taikos barjeras tai pre
zidentas Thieu, sulaužęs Pa
ryžiaus sutartyje numatytus 
visuotinius Pietų Vietnamo 
rinkimus pasirinkti žmonėms 
pageidaujamą valdžią. Tam 
Thieu iki šiol yra priešingas”.

įvairenybės
□ Švedijos šiaurėje, už po

liarinio rato, pradėtas tirpinti 
ledas. Specialiais įrengimais 
kasdien gaunama 3,7 milijono 
litrų chemiškai švaraus van-

Amerikos darbininkai: “Mes neleisime, kad mus pasmaug
tų!”

Penktadienis, Vasario (February) 21, 1975

Mielas drauge Antanai
ir visi laisvieciai!

♦

BŪTINA VISIEMS
ATSIMINTI -

VAISTAI NE
TIK GYDO

Gydytojai turi labai veiks
mingą gydomąją priemonę, 
galinčią įveikti daugelį pavo
jingų endokrininių liaukų li
gų.

Organizme tarp įvairių en
dokrininių liaukų yra glaudus 
tarpusavio ryšys. Pastarąjį 
gali sutrikdyti įvairios ligos, 
taip pat be reikalo vartojami 
hormonai. Įvertinti normalią 
ir sutrikusią endokrininių 
liaukų funkciją gana sunku.

I Čia būtina ir gydytojo kvalifi
kacija, ir šiuolaikinė diagnos
tika, ir klinikinė bazė. Tais 
atvejais, kai nustatomas ko
kios nors endokrininės liau
kos funkcijos nepakankamu
mas, dėl kurio atsirado hor
monų stoka, neabejotinai 
efektingai gali padėti gydy
mas trūkstamais hormonais. 
Bet medikams yra žinoma, 
kad, gydant neendokrinines

Paleistą melą, kad buk ko
kie ten iš Maskvos atvykę į 
Vilnių architektai norėję nu
griauti Katedros bokštą, Chi
cagos menševikų laikraščio 
redaktorius Martynas Gude
lis sumanė dar “pagražinti”. 
Jis sako, kad jie ne tik su 
Katedros bokštu norėję susi
doroti, bet ir “dabartinę ka
tedrą nugriauti”.

Bet kodelgi jie vistiek to 
nepadarė? Tik, girdi, “kai 
jiems buvo pasakyta, jog tai 
esąs pats didžiausias komu
nistinės propagandos cent
ras, tai jie sutiko katedrą, 
dar laikinai palikti, bet ka- į 
tedros bokštą užsispyrė būti
nai nugriauti”. (“N.”, vas. 1 
d.).

Gudelis nebūtų Gudeliu, 
jeigu jis bet šmeižto prieš 
Lietuvą ir Tarybų Sąjungą 
dar nepazalatytų.

TĖVŲ ATSAKOMYBĖ 
JV VAIKAMS

Žurnale “Švyturys” (1974 
m., nr. 23) Vilniaus miesto 
liaudies švietimo skyriaus 
techninės priežiūros inžinierė 
J. Sapronienė smarkiai, bet 
labai teisingai bara tėvus, 
kurie nepaiso savo vaikų nei 
gerovės, nei likimo. O tokių 
tėvų visur pasitaiko. Matyt, 
jų nestinga ir Lietuvos sosti
nėje.

Inžinierė Sapronienė rašo:
“Didėjantis vaikučių kon

tingentas kūdikių ir vaikų 
namuose verčia kasmet skirti 
jiems vis daugiau asignacijų. 
Vien Vilniuje jos kasmet su
daro apie 150 tūkstančių rub
lių. Bet, matyt, jau artimiau
siais metais to nepakaks - 
teks planuoti mieste naujų 
kūdikių ir vaikų namų staty
bą. Visų šių lėšų pakaktų 
pastatyti naują mokyklą arba 
lopšelį - darželį, kurių irgi 
stokojame. Tai tik materiali-

dens. Jis vežamas į vidurio ir 
pietų Europos šalis, kuriose 
vanduo labai užterštas pra
moninėmis atliekomis.

I Per futbolo rungtynes 
viename mieste buvo toks 
atsitikimas. Mačas baigėsi, ir 
žaidėjai susispietė prie vienų 
vartų. Vartininkas krito, ka
muolys atsidūrė visai prie 
vartų linijos ir. . . staiga iš 
kažkur įbėgęs šuniūkštis su
laikė kamuolį ir nurideno jį į 
baudos ankštelę. Teisėjas 
neužskaitė įvarčio, tad turėjo 
palikti stadioną, saugomas 
policijos.

□ Afrikoje rastas naujas la
bai nuodingas augalas?’ Jo 
lapas du kartus per metus 
išlašina tokių nuodingų sul
čių, kad arklys, išgėręs į 100 
litrų vandens įvarvintus kelis 
lašus, krinta negyvas. Nepa
prastai kenksmingi tie nuodai 
avims, šunims. Bet jiems at
sparūs žmonės ir beždžionės.
□ Vienas amerikiečių inži

nierius užpatentavo išradi
mą, padedantį vairuotojui vi
są dėmesį skirti važiavimui, o 
ne šalia sėdinčiai keleivei. 
Vos tik vairuotojas prisiliečia1 
prie keleivės, automatas iš
jungia variklį. Mat, į prieki
nes mašinos sėdynes įvesta 
elektra, ir vairuotojas, lies- 
damasis keleivės, sudaro 
elektros grandinę.

□ Mažai kas žino, kad, 
remiantis New Yorko valsti
jos įstatymais, Mėnulis yra 
biznieriaus Ričardo de Taš 
Skedingo “nuosavybė”. Jis 
įkūrė akcijų firmą “Metalų ir 
mineralų gavimo -Mėnulyje 
kompaniją”; įNuositatai pa
tvirtinti dar gerokai prieš 
skridimą į jį. Firmos savinin
kas niekam neparduoda akci
jų, norėdamas būti vieninte
lis žemės palydovo valdovas.

Sausio pabaigoje buvau nu
vykęs į Klaipėdą, kur mane 
pakvietė dalyvauti šio mūsų 
uosto, o tuo pačiu ir visos 
Lietuvos galutino išvadavimo 
30-mečio iškilmėse. Be abejo, 
apie jų eigą gavote žinių ir 
atžymėjote laikraštyje. Man 
buvo malonu ir įdomu pabu
voti Klaipėdoje, apie kurią 
taip daug atsiminimų užsiliko 
iš senų laikų, kai čia vyko 
aršios politinės imtynės tarp 
lietuvių ir provokiškųjų na
cionalistų per Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimus ir 
kitomis progomis. Teko ma
tyti ir Klaipėdą tuo metu, kai 
ten įsigalėjo atviri nacistiniai 
elementai, gatvėmis siautė 
rudmarškiniai smogikai, gar
siai šaukdami “Žemaiten, 
raus!” - “Žemaičiai - laukan!” 
O netrukus teko pergyventi 
tragišką momentą,kai hitleri
ninkai užgrobė Klaipėdos 
kraštą.

Būdamas Klaipėdoje, prisi
miniau savotišką supuolimą. 
Būtent, kad Klaipėdos nete
kimas 1939 m. kovo mėnesį 
buvo susijęs su tuometiniu 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru Juozu Urbšiu, iš kurio 
Ribentropas ultimatyviu bū
du pareikalavo, kad Klaipėda 
būtų neregint atiduota Vo
kietijai. O 1945 m. sausio 28 
d. drauge su kitais Raudono
sios Armijos junginiais Klai
pėdos išvadavime dalyvavo 
16-ji Lietuvos divizija, vado
vaujama generolo majoro A. 
Urbšo (mirusio 1973 m.)

O kaip išdidžiai kalbėjo Hit
leris, atplaukęs į ką tik pa
grobtą Klaipėdą, sakydamas, 
kad dabar Memelis, kaip vo
kiečiai vadino mūsų uosta
miestį, visiems laikams bus 
sujungtas su didžiąja Vokieti
ja, kuriai jis pranašavo 1000 
metų amžių. Bet praėjo vos 
nepilni šešeri metai kaip iš
nyko vokiškasis Memelis. Ta
rybinė Armija išvadavo tą 
istorinį Lietuvos žemės kam
pelį ir vėl grąžino jam tikrąjį 
senąjį Klaipėdos vardą. Po 
700 metų Tarybų Lietuvoje 
susijungė lietuviškos žemės 
su Vilniumi, Kaunu ir Klaipė
da.

Džiugu buvo pamatyti da
bar Klaipėdą atjaunėjusią, 
žymiai pasikeitusią, išaugu
sią. Senoji Klaipėda dabar

užima tik dalį naujosios Klai
pėdos, nes ją supa naujos 
miesto dalys su plačiais pros
pektais, daugiaaukščiais na
mais. Gyventojų Klaipėdoje 
dabar 165 tūkstančiai, tai 
reiškia keturis kartus dau
giau, negu jų buvo 1937 me
tais. Vien moksleivių ir stu
dentų dabar Klaipėdoje yra 
42 tūkstančiai, tai yra tiek, 
kiek seniau buvo iš viso gy
ventojų. Klaipėdoje pramo
nės darbininkų dabar yra 
tiek, kiek buržuazijai valdant 
jų buvo visoje Lietuvoje.

Plačiai suklestėjo Klaipė
doje lietuviškas kultūrinis 
gyvenimas. Be dramos teatro, 
veikia saviveiklinė Liaudies
operetė, daugybė įvairių me
no ansamblių. Ligšiol vei
kiantį Valstybinės konserva
torijos muzikinį fakultetą, 
kaip teko girdėti, numatoma 
pertvarkyti į savarankišką 
aukštąją mokyklą - Kultūros 
institutą, kurs ruoš specialis
tus meno vadovus kultūros 
namams ir įmonių klubams, 
kurių dabar yra didelis skai* 
Čius po visą Lietuvą.

Šiomis dienomis Vilniuje, 
Rašytojų sąjungoje atžymė
jome įžymaus poeto Antano 
Miškinio 70-mečio sukaktu
ves. Poetas dar žvalus ir 
kūrybingas, ne tik rašo nau
jus eilėraščius, bet ir ruošia 
prozos knygą iš savo atsimi
nimų. Fragmentai iš jos at
spausdinti “Pergalėje” ir kai 
kur kitur.

Sausio mėnesį pagerbėme 
poeto Kazio Borutos, deja,’ 
jau mirusio prieš 10 metų, 
sukaktuves - 70 metų nuo jo 
gimimo dienos.

Linkiu Jums visiems geros 
sveikatos ir sėkmės.

Justas Paleckis

PLEČIAMOS
TROLEIBUSU LINIJOS

Kaunas. - Kaune pradėta 
tiesti dar viena troleibusų 
linija. Ji sujungs senamiestį 
su Vilijampole ir pasieks Ro
mainius. Pirmieji troleibusai 
šiuo 10 kilometrų ilgio marš
rutu pradės kursuoti ateinan
čiais metais.

Dabar elektrinio transpor
to linijos mieste viršija 60 
kilometrų. Troleibusais kas
dien pervežama daugiau kaip 
140 tūkstančių žmonių.

Per Lietuvos rašytojų ekskursiją į etnografinį buities 
muziejų prie Kauno marių. Grupėje matyti rašytojai D. 
Urbas (1], E. Matuzevičius [21, V. Bubnys [3], J. Paleckis 
[41, J. Graičiūnas [5].

ligas hormoniniais prepara
tais, gali sutrikti endokrini
nių liaukų veiklos pusiausvy
ra. Dėl to žmonės, besigydą 
hormoniniais preparatais, 
privalo būti nuolatinėje gy
dytojo priežiūroje. Tai pade
da išvengti galimų nelaimių. 
Didelių nelaimių!

Taip kalbėti turiu teisę, 
nes, daug metų dirbdamas 
klinikose, mačiau, kaip žmo
nės, neprotingai vartodami 
hormoninius preparatus, ta
po invalidais. Kiek tokie žmo
nės iškentėjo ir kiek reikėjo 
padėti pastangų, kol buvo 
grąžinta jiems sveikata. De
ja, ne visus ir išgelbėti pavy
ko. . . Tai vis todėl, kad 
preparatais gydėsi be gydy
tojo kontrolės, patys. Išgirdę 
pavadinimą hormono, padė- 
jusio sergančiam neva ta pa
čia liga, šoko ieškoti tokio 
vaisto įvairiausiais keliais, 
^avę nepasitarė su gydytoju, 
o patys savavališkai ėmė gy
dytis.

Medikai gerai žino, jog šių 
preparatų įtakoje gali būti 
įvairių komplikacijų: užsi
kimšti kraujagyslės, išaugti 
navikai.

Dabar nemažai žmonių 
vyksta į kitas šalis. Ten nere
tai nusiperka ir hormoninių 
preparatų. Juos neapgalvotai 
vartodami ir prisišaukia įvai
rių bėdų. Mūsų šalyje, kur 
yra nemokamas gydymas, 
lengvai prieinama specialistų 
konsultacija, visi vaistai, 
ypač hormoniniai preparatai, 
privalo būti vartojami tik 
pasitarus su gydytoju. Medi
kams yra žinoma, kad žmo
nės lengviau pakelia kokią 
nors ligą, negu neteisingą 
gydymą. Kiekvienas privalo 
žinoti, kad medikamentai, 
ypač hormonai, aktyviai da
lyvaudami medžiagų apykai
toje, gali ją ne tik reguliuoti, 
bet ir trikdyti. Viskas pri
klauso nuo žmogaus organiz
mo funkcinės būklės, kurią 
gali suprasti tik gydytojas!

Žinoma, yra ligų, kur rei
kalingi ir labai stiprūs medi
kamentai, tačiau dėl jų varto
jimo būtina konsultuotis su 
atitinkamais specialistais. 
Mūsų respublikoje yra spe
cializuotų ligoninių ir moksli
nio tyrimo institutų, kurių 
specialistai nuodugniai tiria 
tą ar kitą medicinos sritį ir 
gali visada patarti. Taigi, 
kaip išvengti ligos, kaip pa
gyti susirgus, reikia tartis su 
gydytoju, o ne imtis saviveik
los. Reikalingas dar didesnis 
kontaktas su gydančiais gy
dytojais. Tai padės išvengti 
ne tik ligų, bet ir žalos, kurią 
kartais neša vaistai. Būtina 
atsiminti - vaistai ne tik 
gydo. . . Jurgis Danys

Profesorius, medicinos 
mokslų daktaras

Paryžius. - Prancūzijos Ko
munistų Partijos dienraštis 
“L’Humanite” džiaugiasi, kad 
partijos gretos labai gražiai 
auga. Antai tik viename Sei- 
ne-Satin-Denis distrikte tik 
per vieną sausio mėnesį įsto
jo 1,050 naujų narių. Tą patį 
kalba pranešimai iš kitų dis- 
triktų.
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Pasvaliečiu vakaronė

Nuotraukoje: “Atžąlyno” kolūkio etnografinis ansamblis 
vakaronėje. E. Rėklaičio nuotr.

Šimtus vilniečių ir sostinės 
svečių į LTSR Religijos ir 
ateizmo istorijos muziejų su
traukė pasvaliečių vakaronė 
“Linarūties pabaigtuvės”. 
Jos programoje dalyvavo ra
jono “Atžalyno” kolūkio ir 
Joniškėlio eksperimentinio 
ūkio etnografiniai pagyvenu
sių žmonių kolektyvai, Pa
svalio miesto kaimo kapela, 
Joniškėlio jaunų šokėjų gru
pė. Vakaronėje dalyvavo ir 
buvę pasvaliečiai mokslinin
kai, rašytojai, dailininkai, vi
suomenės ir kultūros veikė
jai, Antrojo pasaulinio karo 
veteranai. Žemiečius sveiki
no muziejaus direktorius A.

grįžome kupini gražiausių įspūdžių

Iš Vengrijos žemėje 
praleistų valandų

LAIMA SLANKSNIENĖ

Kasmet tūkstančiai Tarybų 
•Lietuvos jaunuolių ir mergi
nų praleidžia savo atostogas 
socialistinėse šalyse. Daugu
mas iš jų vyksta su turistinė
mis grupėmis.

Praeitų metų rudenį su 
“Sputniko” organizacijos ke
lialapiu keliavau po Vengrijos 
Liaudies Respublikų. Mūsų 
grupėje buvo 35 žmonės - iš 
įvairių Lietuvos kampelių su
sirinkę darbininkai, tarnau
tojai, studentai.

Kelionė prasidėjo Vilniaus 
geležinkelio stotyje. 0 po 
paros jau buvome pasienio 
miestelyje Čope, kur mūsų 
laukė ištaigingas autobusas 
su užrašu “Budapeštas - Sam- 
bothėjus - Zalaegercegas - 
Debrecenas”.

Pirmąją viešnagės Vengri
jos sostinėje dieną mes su 
grupe turistų patraukėme 
prie Dunojaus. Praėjus Lais
vės tiltą, prieš akis iškyla 
didžiulė ola su skambančiu 
kriokliu ir Laisvės statula 
viršuje. Ji buvo pastatyta 
1945 m. Tarybinei Armijai 
išvadavus Budapeštą iš fašis
tinių okupantų.

Nuo šio kalno galima pama
tyti beveik visą Budapeštą: 
mėlyna juosta kerta miestą 
Dunojus, saulėje švyti nuo
stabieji Budapešto tiltai, sa
vo malonia vėsa vilioja gra
žioji Margit sala. Tai - tartum 
žalias perlas žydrame vande
nyje. Kiek toliau - Parlamen
to rūmai. Savo menine ir 
architektūrine verte, savo 
nepakartojamu stiliumi jie 
yra gerai žinomi visame pa
saulyje.

Senamiestyje - medžiais 
apaugusios vilos, Didvyrių 
aikštė, žymiausių Vengrijos 
karalių statulos. Netoli aikš
tės saulėje blyksi nedidelio 
ežerėlio bangos, kuriame ga
lima pasimaudyti, pasiirstyti 
valtimi, atsigaivinti karštą 
vasaros dieną. Prie ežero 
kranto prigludęs mažas res
toranėlis su puikia vengrų 
virtuve ir čigonų muzika. 
Pabuvojus šioje vietoje, jau 
galima susidaryti vaizdą apie 
patį Budapeštą, jo žmones, 
papročius.

Praėjo jau šimtas metų, kai 
Buda, Peštas ir Senoji Buda 
arba dar kitaip vadinama 

' Obuda, susijungė ir įgavo 
vieną pavadinimą Budapeš
tas. Beveik kiekviena miesto 
dalis, vos ne kiekvienas pas
tatas turi savo istoriją, kurią 
Budapešto gyventojai labai 
gerai žino ir kiekvienas su 
malonumu stengiasi tai papa

Martinionis, LTSR Mokslų 
Akademijos sektoriaus vado
vas, istorijos mokslų dakta

ras J. Aničas, poetas E.
Matuzevičius, dramaturgas 
Glinskis ir kiti.

Labai nuotaikingai praėjo 
vakaras, skirtas mėlynžie- 
džiui linui - lietuviškam šil
kui, kurio gausius derlius 
išaugina rajono gyventojai 
prie Levens ir Mūšos.

Pasvaliečiai susilaukė karš
tų plojimų ir padėkos iš vil
niečių.

Si vakaronė muziejuje ket
virtoji. Čia jau koncertavo 
šiauliečiai, varėniškiai, ku
piškėnai. A. Poškus 

sakoti turistams. Štai, pavyz
džiui, Buda garsėja savo po
žeminiu traukiniu, kuris buvo 
įrengtas 1896 m. Tai pirmas 
požeminis traukinys Europo
je.

Beveik visas Budos sena
miestis 1945 metų vasario 
mėnesį buvo sugriautas. Čia 
neaugo nė vienas medis, nes 
vokiečių fašistai, kurie šiose 
gatvėse buvo įsirengę sto
vyklą, traukdamiesi viską su
griovė. 0 dabar Budos sena
miestis vilioja turistus savo 
gražiomis gatvėmis, garsiai
siais vyno rūsiais.

Nepamirštama buvo vieš
nagė Budapešto tarybinio 
mokslo ir kultūros rūmuose.

Šie rūmai atidaryti viena
me iš senovinių keturių aukš
tų pastatų Budapešto centre. 
Pirmame aukšte iš tolo švie
čia parduotuvių vitrinos. Čia 
įsikūrusi tarybinės taikomo
sios dailės parduotuvė “Ber
želis”. Vitrinose platus pasi
rinkimas rusų, ukrainiečių, 
latvių, lietuvių, gruzinų me
no meistrų darbų, kuriuos 
pristato TSRS Dailės fondas. 
Antrame rūmų aukšte platus 
koridorius sudaro apvalią ga
leriją, ant kurios sienų iška
binti tarybinių graikų darbai. 
Čia pat yra kelios salės. Vie
noje iš jų - vadinamoje Muzi
kos salonu, mes susitikome 
su vienos Budapešto mokyk
los komjaunuoliais.

Po keturių dienų viešnagės 
Budapešte mus pasitiko Sam- 
botkasė šventovė, kuri pasi
rodė panaši į įžymiąją Pom- 
pėjos šventovę, pašvęstą dei
vei Izidai. Tačiau labiausiai 
mus nustebino Gintaro ke
lias. Šiuo keliu lietuviai vež
davo gintarą į Romą.

Sakoma, kas nematė Bala
tono, tas nematė Vengrijos. 
Buvome daug girdėję apie jį. 
Tai didžiausias Vakarų ir 
Centrinės Europos ežeras, 
nusidriekęs daugiau kaip 70 
km ilgio, užimantis 600 kv. 
kilometrų plotą. Didžiausias 
jo gylis 11,7 m. Ežero krantai 
išraižyti kalnais, įlankomis, 
su spindinčiais bažnyčių ir 
pilių bokštais, kerinčiu Ticha- 
nės pusiasaliu. Aplink visą 
Balatono ežerą išsidėstę ku
rortiniai miestai, vienas už 
kitą gražesni, svetingesni ir 
paslaptingesni.

Ir štai savo tyliomis gat
vėmis pasitinka mus Zalae
gercegas. Tai nedidelis mies
telis Uždunojės krašte. Ta
čiau ir šis tykus kampelis turi 
savo įžymybę. Tai - buities 
muziejus, kuriame išsidėstę

46 objektai - trobelės, vyno 
rūsiai, šuliniai, varpinės, ma
lūnai, kalvės ir kitokio pobū
džio buitiniai pastatai.

Kelios valandos praleistos 
šiame muziejuje mums labai 
daug papasakojo apie Vengri
ją, jos liaudį, papročius, jos 
praeitį ir ateitį. Bet, tur būt, 
labiausiai Zalaegercege mus 
viliojo susitikimas su vietos 
siuvimo įmonės jaunimu. Į

Šis susitikimas prasidėjo 
vakare. Susirinkome fabriko) 
kavinukėje. Iš pradžių visi 
jautėmės nedrąsiai. Tačiau 
labai nedaug laiko reikia, kad 
jaunimas susidraugautų. Fa-; 
briko vyr. inžinierius papasa
kojo apie įmonės darbo pobū- . 
dį, apie tai, kokia produkcija 
gaminama, apie darbo sąly- į 
gas, apie lengvatas, teikia-į 
mas jauniems darbininkams. 
Visą vakarą grojo muzika, 
sukosi poros. Skambėjo 
vengriškos ir lietuviškos dai
nos.

Dar mes negalime atsigauti 
nuo pergyventų įspūdžių, o 
autobusas jau rieda pasienio 
link. Mūsų laukia paskutinis 
punktas - “Džiugi žemė”. Tai
— Debreseno, kuris drau
gauja su mūsų Klaipėda, pa
vadinimas. Debrecenas - di
džiausias Rytų Vengrijos 
pramoninis miestas.

Užsukame į Lajošo Košuto 
universitetą. Jis įkurtas 1538 
m. Čia mokosi studentai iš 
įvairių šalių. Labai įdomi uni
versiteto biblioteka, kuriai, 
kaip ir Vilniaus universiteto 
bibliotekai, 400 metų. Čia 
išsaugota ir pirmoji vengriš
ka knyga, išleista 1541 m. 
Prisimename, kad pirmoji 
lietuviška knyga - Mažvydo 
“Katekizmas” išėjo 1547 me
tais. Be šio universiteto, De
brecene yra dar Medicinos 
institutas ir Žemės ūkio aka
demija.

Debreceno pasididžiavimas
- kraštotyros muziejus. Tai 
įdomus, originalus pastatas, 
turtingas įvairiomis ekspozi
cijomis, pasakojančiomis apie 
liaudies meilę savo praeičiai.

Grįžome atgal į Lietuvą 
kupini gražiausių įspūdžių. | 
Niekuomet nepamiršime, 
krašto, kur susipažinome su 1 
jo istorija, papročiais, tradi- 
dinėmis, o svarbiausia - su 
draugiškais ir linksmais žmo
nėmis.

Mokslinė konferencija
Į antrąją LTSR Ateizmo 

muziejaus organizuotą moks
linę konferenciją atvyko mo
kytojai, kraštotyros ir res
publikinių muziejų moksliniai 
darbuotojai, Vilniaus, Kauno 
aukštųjų mokyklų dėstytojai, 
LTSR Mokslų Akademijos in
stitutų darbuotojai. Konfe
rencijos tema “Religiniai ka
rai ir erezijos feodalinėje Lie
tuvoje”. Devyniuose praneši
muose buvo kalbama apie 
religijos kitimo atspindžius 
Lietuvos archeologijos pa- 
minklose (pranešėjas J. Mar- 
kelevičius), lietuvių stabmel
džių visuomenės požiūrį į 
krikščionybę, kovų su Livoni
jos ordinu laikotarpyje (pra
nešėjas ist. m. kand. R. Va- 
rakauskas), totorių - mongolų 
feodalų bei kryžiuočių agresi
ją. Romos popiežių kurijos 
politiką ir Lietuvos padėtį 
XIII-XIV a. (pranešėjas isto
rijos mokslų kandidatas R. 
Batūra), apie Lietuvos ryšius 
su husitais kovoje prieš feo- 
dalinės-katalikiškosios Vaka

Nuotraukoje: Iš kairės į dešinę - istorijos mokslų kandidatas 
R. Varakauskas, istorijos mokslų kandidatė Gaigalaitė, 
istorijos mokslų daktaras J. Jurginis pertraukėlės metu.

E. Rėklaičio nuotr.,

LAISVĖ

Gen. Karvelio knygos 
apžvalga

Nelengvą ir įdomų gyvenimo kelią nuėjo šios knygos 
autorius Vladas Karvelis. Karo mokykla Kaune, tarnyba 
Lietuvos kariuomenėje. Aukštoji karo mokykla Prahoje. . . 
1938 m. V. Karvelis jau brigados generolas. Nuo 1940 m. - 
Liaudies kariuomenės divizijos vadas ir Kauno įgulos 
viršininkas, tais pačiais metais - Tarybinės Armijos 
generolas majoras. Vėliau dėsto Frunzės karo akademijoje, 
vadovauja kariniams junginiams, kovojantiems prie Oriolo, 
Baltarusijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, taip 
pat Tarybinės Armijos 16-ajai Lietuviškajai divizijai. 
Pokario metais - jis Vilniaus un-to katedros vedėjas, 
docentas.

V. Karveliui - jau 72 metai |g. 1902 m.], tačiau jis tebėra 
kupinas energijos, ir kiekviena jo diena veikli ir prasminga. 
Jis įvairių visuomeninių organizacijų narys ir konsultantas.

Knygos redakcija

K. PETRIKIENĖ

Tarybų Lietuvoje, Vilniu
je, knygų leidykla Mintis 
1974 m. išleido generolo-ma- 
joro Vlado Karvelio knygą 
“Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos išvadavimas 
iš hitlerinės okupacijos”. 
Knygos atspausdinta 15,000 
egzempliorių. Tai antra laida, 
pataisyta ir padidinta. Gene
rolas V. Karvelis vadovavo 
16-tai Lietuviškai Šaulių Di
vizijai jos kovose kaip Tary
bų Sąjungoje, taip ir Lietu
vos išlaisvinime.

Pokariniais metais Lietu
voje greta pirmos laidos Kar
velio knygos pasirodė ir eilė 
kitų rašytojų knygų ir 
straipsnių. Visi jie bent dali
nai atkūrė karo meto žmonių 
gyvenimą po hitlerininkų 

rų Europos agresija XV amž. 
(ist. m. dr. B. Dundulis). 
LTSR Mokslų Akademijos Is
torijos institute mokslinin
kai, kaip ist. m. kand. J. 
Lukšaitė padarė pranešimą 
“Religinės kovos XVI a. ant
roje pusėje ir XVIII a. pra
džioje literatūros lenkų kalba 
plitimo veiksnys”, to pat in
stituto darbuotojas Z. Kiaupa 
“Kovos tarp katalikų ir liute
ronų Kaune iki XVIII a. 
vidurio”, ist. m. kand. V. 
Urbanavičius pateikė kai ku
riuos istorinius Gėluvos (Ra
seinių raj.) kalvinistų bend
ruomenei pažinti duomenis, 
o ist. m. dr. J. Jurginis 
kalbėjo apie pasaulietinius, 
švietėjiškus Troškūnų klebo
no pamokslus valstiečiams 
XVIII a.

Konferencija praėjo daly
kiškai, sukėlusi jos dalyvių 
didelį susidomėjimą, nes 
medžiagą galės panaudoti 
praktiniame darbe, y

Antanas Martinionis 

okupacija, kad jaunesnė kar
ta žinotų, su kokiu pasišven
timu kovota už savo šalies ir 
visos žmonijos laisvę.

Gen. Karvelis, vadovavęs 
kovoms frontuose, pergyve
nęs tuos baisius laikus, gerai 
žino karo žiaurumus ir sunku
mus. Įžangoje prie antrosios 
laidos, tarp kitko, jis rašo:

“Šis nedidelės apimties 
darbas yra trumpa Didžiojo 
Tėvynės karo veiksmų Tary
bų Lietuvos teritorijoje ap
žvalga. Labai glaustai nupa
sakojama šalies padėtis prieš 
pat karą, apžvelgiami pirmų
jų karo savaičių įvykiai, vo
kiečių fašistinės kariuomenės 
sutriuškinimas prie Maskvos, 
Stalingrado, Kursko lanke. 
Kiek plačiau nušviečiamos 
Vilniaus-Kauno bei Šiaulių 
operacijos, pasakojama apie 
Aukštaitijos, Žemaitijos, 
Klaipėdos krašto bei Suvalki
jos ir Dzūkijos vadavimą, 
16-sios Lietuviškosios divizi
jos kovų kelią, duodama ma
sinio tarybinių karių bei par
tizanų didvyriškumo pavyz
džių” (3-4 p. p.).

Gen. Karvelio visas gyve
nimas buvo surištas su karui 
pasiruošimu. Kadangi, per 
rašytinės istorijos 3640 metų 
eigą buvo tiktai 292 taikos 
metai, Karvelis išstudijavo 
praeities karų istoriją, 
kruopščiai studijavo ir mūsų 
eroje vykstančius karus ir jų 
priežastis.

Pasibaigus Pirmajam pa
sauliniam karui, kuriame bu
vo sutriuškintos kaizerinės 
Vokietijos militarinės jėgos, 
tų laikų įžymus Anglijos poli
tinis vadovas W. Churchilis 
pareiškė: “Gal reikės mums 
atkurti vokiškąjį militariz- 
mą”.

Priežastį tam jis matė 
1919-1920 metų nesėkmingo
je intervencijoje prieš pirmą
ją pasaulyje socialistinę val- 
stybę-Tarybų Rusiją. Ilgai 
netrukus, Anglijos, Prancū
zijos, o ypač Jungtinių Ame
rikos Valstijų valdžios pradė
jo finansuoti Vokietijos sun
kiąją, karinę pramonę ir 
duosniai teikė jai kreditų. 
Jau 1924-1929 mm. į Vokieti
ją buvo suplaukę 20 milijardų 
dolerių, daugumoje iš JAV. 
Vakarų imperialistai ypatin
gai daug paramos buvo sutei
kę hitlerinei Vokietijai An
trojo pasaulinio karo išvaka
rėse.

Hitleris savo knygoje 
“Mein Kampf”, kuri buvo 
politiniu kelrodžiu, rašė: 
1) Mes tvirtai rodome pirštu 
į teritorijas, išdėstytas Rytų 
pusėje. Mes einame prie nau
jų žemių užkariavimo politi
kos. Norint turėti naujų teri-

j torijų Europoje, tai galėtų 
' būti pasiekta tiktai Rusijos 
sąskaita. . . naujoji imperija 
turėtų pasistūmėti pirmyn 
senųjų riterių keliu. Si milži- 

į niška valstybė Rytuose pa
smerkta pražūčiai. Tam pri
brendo visos sąlygos. Bolše
vikų viešpatavimo pabaiga 
Rusijoje bus taip pat ir Rusi
jos kaip valstybės pabaiga” (6 
p.).

Hitlerininkų karinės vado
vybės apskaičiavimu, įkąrąs 
prieš TSRS turėjo baigtis dar 
.1941 metais. Tie jų planai 
buvo įrašyti generaliniame 
plane “Ost”, “Žaliasis Gerin
go aplankas” ir kituose. Juo
se buvo išdėstyta Rytų Euro
pos ir Tarybų Sąjungos kolo
nizavimas, desėtkų milijonų 
žmonių sunaikinimas. “Mums ; 
nepakanka, - šaukė Hitleris, -, 
paprastai sumušti rusų armi-; 
ją ir užgrobti Leningradą, ! 
Maskvą, Kaukazą. Mes turi- i 
me nušluoti nuo žemės pavir
šiaus šią šalį ir išnaikinti jos 
gyventojus”, - cituoja Karve- • 
lis savo knygoje (11 p.)

Tarybų Sąjunga po pasira
šymo nepuolimo sutarties su ! 
Vokietija nesitikėjo tokio 
greito hitlerininkų užpuoli
mo. Ji rūpinosi gerinti žmo
nių ekonominį gyvenimą, lė
tai ruošė pasienyje apsigyni
mo priemones. . . su nieku 
nesirengė kariauti.

Staigus priešo užpuolimas 
padarė daug nuotolių. Sun
kiai teko kovoti, kol buvo 
sukuopta jėgų priešo atrėmi
mui. Sunkioje kovoje prie 
Maskvos buvo palaidotas hit
lerininkų iliuzijos, kad jie 
lengvai užkariaus Tarybų Są
jungą. Kare prieš socialistinę 
valstybę jie susidūrė ne vien 
su armija, bet ir su visa 
darbo liaudimi. Laikinai oku
puotoje teritorijoje organiza
vosi ir kovojo partizanai.

1941-1944 metais Lietuvos 
teritorijoje veikė 92 partiza
nų būriai ir daug patriotinių 
organizacijų, kurios jungė 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
žmonių. Daugelis lietuvių dar 
kovojo Baltarusijos ir Ukrai
nos partizanų gretose.

“Mažoji Lietuvių Tarybinė 
Enciklopedija” (Tomas II, 
771-774 pp.) rašo: “Partizanai 
nuvertė nuo bėgių 577 priešo 
ešalonus su kariuomene, 
šaudmenimis ir apranga, su
gadino beveik 400 garvežių ir 
daugiau kaip 3,000 vagonų, 
sunaikino 125 tiltus, 48 karei
vines, sutriuškino 18 hitleri
nių įgulų, išardė daug kilome
trų ryšių linijų, nukovė dau
giau kaip 14,000 hitlerininkų 
kareivių ir karininkų bei jų 
talkininkų. . . Kovoje žuvo 
1,400 Lietuvos partizanų”.

Daugelis pasakojo, kad hit
lerininkų sumušime kreditas 
tenka Vakarų talkininkams, 
vien TSRS jėgos nebūtų pa
jėgusios taip galingą priešą 
sumušti. Žinoma, kad kiek
viena pagalba yra įvertina
ma. Bet sunkiausią naštą ne
šė TSRS armija ir gyvento
jai. Generolas Karvelis tą 
įrodo faktais. Po karo tą 
pripažino ir Vakarų politiniai 
ir militariniai vadai. Tarybų 
Sąjunga toje kovoje neteko 
20 milijonų žmonių. Buvo 
sunaikinta materialinių ver
tybių už milžiniškas sumas. 
Kada kariai krauju plūdo ir 
mirė fronte, tai užnugaryje 
žmonės kovojo prieš šaltį, 
badą ir visokį nedateklių, tuo 
pat kartu sunkiai dirbdami 
frontui-pergalei. Ir jie ją 
pasiekė.

Gen. Karvelio knyga išsi
skiria nuo daugelio kitų auto
rių parašytų pokario metais 
knygų tuo, kad joje sukuopta 
labai daug faktų, palygini
mų, kas skaitytoją ragina gi
lintis į gyvenimą. Joje jis ra
gina kovoti už pasaulinę tai
ką. Užvertęs jos paskutinį 
puslapį, pagalvoji: Kuomi bū
tų galima dar daugiau prisi
dėti prie išsaugojimo pasau
lyje taikos?! K. Petrikienė

Algiers. - Taip vadinamų 
besivystančių šalių atstovai 
pradėjo pasitarimus. Daly
vauja 104 tokių šalių. Jos 
tariasi, kaip sudaryti bendrą 
frontą, kad galėtų priversti 
išsivysčiusius kraštus geriau 
joms atlyginti už žaliavas.
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PASIEKIMO SUKAKTIS

Nuo dirbtuvės 
iki susivienijimo

Vilnius. - Trisdešimties 
metų jubiliejų atšventė Vil
niaus “Elfą” - elektrotechni
kos dirbinių susivienijimo 
Lietuvoje pagrindinė gamyk
la. Per tą laiką vietoje buvu
sios respublikos vietinės pra^- 
monės dirbtuvės “Elfą” tapo 
didele buitinių elektros maši
nų gamybos įmonę.

“Elfos” vardu pavadintas ir 
vienas didžiausių Lietuvoje 
elektrotechnikos dirbinių su
sivienijimas, kuriam priklau
so giminingos įmonės Kaune, 
Kėdainiuose, Mažeikiuose, o 

: pastaruoju metu ir nauji ce
chai Nemenčinėje, Jiezne, 

; Kalvarijoje, Vilkijoje, Sedo- 
1 je. Mažo galingumo elektros 
. varikliai, magnetofonai, su- 
' dėtinga garso įrašymo tech
nika, įvarios elektros mašinė
lės namų šeimininkėms su 
“Elfos” emblema plačiai žino
mos visoje šalyje. Šiam sudė
tingam ūkiui vadovauja susi
vienijimo generalinis direkto
rius V. Blinkevičius.

Kasmet modernėja įmonės 
gaminama produkcija, auga 
gamyba, o kartu su ja keičiasi 
ir įmonės kolektyvo socialinė 
struktūra. Pagrindinėje ga
mykloje, pavyzdžiui, per ne
pilną dešimtmetį dvigubai 
išaugo inžinierių ir technikų 
skaičius. Beveik dvigubai pa
didėjo ir specialaus konstra
vimo biuro mokslo ir techni
kos centras. Pastebimai per 
tuos metus pasikeitė kolekty
vo požiūris į darbą, išsilavini
mas, dvasinė kultūra, mate
rialinė gerovė. Dabar dau
giau kaip pusantro tūkstančio 
žmonių dalyvauja įmonės val
dyme, kas ketvirtas mokosi 
aukštosiose ir vidurinėse mo
kyklose, technikumuose, pro
fesinio meistriškumo kursuo
se. 4 w

Vien gyvenamųjų namų 
’ statybai susivienijimas kas
met skiria apie milijoną rub
lių. Be to, susivienijimas savo 
lėšomis pastatė šimto vietų 
vaikų lopšelį-darželi, profi
laktoriumą, didelę sporto sa
lę, visuose cechuose įrengė 
bufetus, valgyklas, dušus, 
rūbines. Dabar kas ketvirtas 
susivienijimo darbuotojas tu
ri galimybių pailsėti sanatori
joje, poilsio namuose, išvykti 
į turistinę kelionę, sustiprinti 
sveikatą profilaktoriume, 
praleisti atostogas Palango
je. O dirbančiųjų vaikai - 
pailsėti įmonės pionierių sto
vyklose. Daug dėmesio ski
riama kultūringam darbuoto
jų poilsiui organizuoti. Kiek
vieną šeštadienį ir sekmadie
nį daromos išvykos tarybinės 
liaudies kovų ir darbo šlovės 
vietomis, organizuojami 
bendri muziejų, teatro lanky
mai. Susivienijime veikia me
no saviveiklos rateliai, kurie 
rengia įdomius ir turiningus 
vakarus. Ė. Stankevičius

ALBINAS JANUŠKA

Vieversiams 
išskridus
Vakarai kaip aitvarai 
Išpustyti ir nesėstus, 
Alčyreno vyturiai 
Paskutinę savo giesmę. 
Ir paliko nutupėtus 
Debesis ir vėjo šonus, 
Išlėkė pro pilkus žiedus, 
Pro miškus karčiai geltonus, 
'Jau toli toli balsai 
Saldžiai relių dainininkų, 
Nors, atrodo, ne visai 
Tie balsai dangų Į išnykę, 
'Atidi ausis pagauna

Virš kalvelių, virš pušynų 
Tylų, kaip gera apgaulė, 
Jų motyvą, 

kas ten žino,
Gal, gimtinės gūžtoj liko 
Koks pablūdęs vyturys 
Per kvailystę ar per ligą, 
Ar per didelę mandryslę. 
Lyg aukštai kažkur matai 
Progumėlėj taško žymę. 
O gal skamba tuštuma, 

Kas ten žino,
Kas ten žino?,.
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Nuotraukoje: Klaipėdos jūrų žvejybos uoste iškraunami 
transportiniai laivai. B. Aleknavičiaus nuotrauka
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Naujos formos techninio 
aptarnavimo diegimas 

Kupiškio rajone
Istorinis Tarybų Sąjungos 

Komunistų Partijos Centro 
Komiteto suvažiavimas iškė
lė komunizmo statybos pro
gramą, kuri sėkmingai vyk
doma visoje šalyje. Šios pro
gramos atskiruose punktuose 
numatomas ir visiškas žemės 
ūkio aprūpinimas tiek žemės 
ūkio mašinomis, traktoriais, 
automašinomis, tiek, supran
tama, jų atsarginėmis dali
mis.

Reikalinga pažymėti, kaip 
svarbų uždavinį ž. ū. techni
kos eksploatavimo gerinimą 
(technologinį mašinų paruoši
mą, darbą su ja, periodinį ir 
sezoninį mašinų paruošimą, 
remonto darbus, laikymą ir 
kt.). Šiam uždaviniui tinka
miau vykdyti prie respubliki
nio susivienijimo “Lietuvos 
žemės ūkio technika” Kupiš
kio rajoninio susivienijimo 
1973 metais buvo> pradėta 
steigti kolūkių ir tarybinių 
ūkių mašinų-traktorių techni
nio aptarnavimo tarnyba.

Šio techninio aptarnavimo 
formos esmė tame, kad trak
torių techninį aptarnavimą 
organizuoja speciali inžinieri- 
nė-techninė tarnyba, įkurta 
prie rajoninio susivienijimo.

Šiai tarnybai yra keliami 
tokie pagrindiniai uždaviniai:

Kokybiškas ir savalaikis 
priežiūrų pravedimo užtik
rinimas, savalaikis remontų 
ir ž. ū. mašinų konservacijos 
organizavimas, atsiradusių 
gedimų pastebėjimas, cent
ralizuotas atsarginių dalių 
pristatymas į ūkius, trakto
rių ir savaeigių kombainų 
diagnostavimas, esant reika
lui, dispečerinio radijo ryšio 
palaikymas su aptarnaujamų 
ūkių techninio aptarnavimo 
punktais, meistrų-reguliuo-

• Prieš septyniolika metų 
Lentvario kilimų fabrike bu
vo išausti pirmieji lietuviški 
kilimai. Jie iš karto susilaukė 
visuotinio pirkėjų pripažini
mo. Dailininkai sukūrė origi- 

i.nalius raštus, artimus lietu
vių liaudies meno tradici
joms.

tojų apmokymas pažangiau
sių darbo metodų, techninio 
aptarnavimo ir remonto gra
fikų nurodymas.

Šiuo metu Kupiškio rajone 
tėra trys pilnai įrengti tech
ninio aptarnavimo punktai: 
Byčių ir Lukonių kolūkiuose 
bei Skodinio tarybiniame 
ūkyje, ir baigiami ruošti Žai- 
delių, Bakšėnų, “Šviesos”, 
“Pirmūno” kolūkiuose.

Kupiškio “Lietuvos žemės 
ūkio technika” rajoninis susi
vienijimas aptarnauja 18 šio 
rajono ūkių, kai iš viso jų yra 
34. Svarbus šios organizaci
jos uždavinys yra techninio 
aptarnavimo punktų įrengi
mas visuose rajono ūkiuose.

Šiuo metu Kupiškio rajoni
nio susivienijimo inžinierinė- 
techninė tarnyba aptarnauja 
apie 450 traktorių.

Dar galima pridurti, kad 
Kupiškio rajoninio susivieni
jimo priimti socialistiniai įsi
pareigojimai sėkmingai vyk
domi. Štai per dešimts pir
mųjų 1974 metų mėnesių 
techninis aptarnavimas savo 
planus įvykdė 130 proc., 
traktorių techninis aptarna
vimas - 106.8 proc., auto
transportas - 125.5 proc., 
remonto dirbtuvės - 106.3 
proc., -'Statybos montavimo 
baras - 105.3 proc.

Beveik drąsiai galima saky
ti, kad Kupiškio rajoninis 
susivienijimas pilnai viršys 
šiam penkmečiui priimtus įsi
pareigojimus.

Gediminas Kavoliūnas

Redakcijos pastaba: Labai at
siprašome, kad Jūsų kores
pondenciją, dėl vietos sto
kos, žymiai sutrumpinome. 
Ačiū už parašymą.

Vien šiais metais pirkėjai 
gaus 2 milijonus kvadratinių 
metrų kilimų.

Nuotraukoje: fabriko vy
riausioji dailininkė A. Bilevi- 
čienė [dešinėje] ir kopijuotoja 
K. Klumbytė apžiūri naujus 
kilimų pavyzdžius.

, A. Palionio nuotrauka

Labai gražioje saulės 
grąžos šventėje

G. VENSLOVAITE
Gruodžio 28 dieną Lietuvių 

liaudies buities muziejus pa
kvietė į saulės grąžos šventę. 
Svečių prisirinko daugiau, 
nei galėjo tikėtis šeimininkai, 
tačiau visiems svetingai buvo 
atvertos netoli Kauno marių 
įsikūrusios karčiamos durys. 
Buities muziejaus aktyvo et
nografinės grupės vadovė vi
sus supažindino su šventės 
kilme.

Gilioje žmonijos jaunystė
je, tik prasidėjus žemdirbys
tei, žmogus jau pajuto, kiek 
jo triūso sėkmė yra susijusi 
su ugniniu saulės kamuoliu. 
Todėl, pajutę ilgėjančią die
ną, džiaugsmingai švęsdavo 
saulės grąžos šventę, kuri pa
prastai buvo švenčiama kele-
tą savaičių. Šventės ritualas, 
perduodamas iš kartos į kar
tą, tapo neatskiriama žiemos 
dalimi. Pereinant iš bendruo
meninės santvarkos, ir nau
josios religijos - Egipto, grai
kų, Romos ir kt. - prisitaikė 
prie šio iš amžių gelmių kilu
sio ritualo ir švęsdavo savo 
dievų gimimo, Dionizijaus 
šventes. Krikščionybė nuėjo 
tuo pačiu, jau pramintu keliu, 
ir saulės grąžos šventę suta
patino su Kristaus gimimo 
legenda. Užgožta melagin
gais mitais ir legendomis, 
šventė prarado savo tikrąją 
prasmę. Išsivystęs mokslas 
nuplėšė apgaulingą šydą ir 
įrodė religijos teiginių nepa
grįstumą. Juk ir pats krikš
čionybės pasisavintas žodis 
“kalėda” yra kilęs iš slavų 
“koleso” - ratas ir “Lada” - 
pavasario deivė. Šiandien 
šventė vėl atgavo savo pir
mykštę prasmę, ir mus į ją 
traukia tik poetinė saulės 
gerbimo prasmė, parodanti 
mūsų protėvių santykį su 
gamta.

Bet grįžkime į šventę seno
joje karčiamoje. . . Ant lino 
staltiese padengto stalo (po 
staltiese yra ir šieno, ir įvai
rių grūdų) išsirikiavo 13 sim
bolinių patiekalų - atitinka
mai 13 mėnulio fazių. Buvo ir 
avižinio kisieliaus, ir grucės 
košės su aguonų pienu, ir 
kūčios (įvairūs virti grūdai 
medaus padaže), ir kepalas iš 
įvairių grūdų miltų duonos, 
kurį šeimininkas triskart ap
nešdavo apie gryčią, kad ap
saugotų nuo bado ir t. t. 
Puolėme ragauti patiekalų 
ir. . . nusivylėme. Senelių iš
girtą avižinį kisielių vos-ne- 
vos nurijome, o išlepinti mū
sų skrandžiai nelinko nei prie 
ruginių pakilučių, nei prie 
avižinių šustinių.

Prasidėjo burtai. Senovėje 
tikėta, jog šią naktį žmogus 
galį numatyti savo likimą, jog 
visi linkėjimai išsipildantys. 
Puolėme glėbti tvorų, nešti 
malkų, gaudyti žirnių. Kas 
nučiupo porinį skaičių - tam 
metai poringi. Žemaitijoje 
tingiai sulojo blogai ištreni
ruoti “šunys”, nurodantys 
piršlių kryptį. Atgijo senovės 
suvalkiečių kaimas, kai jo 
keliu, pasišviesdami deglais, 
skubėjome obelų purtyti. 
Kratėme jas energingai, kad 
sekančiais metais neštu gerą 
derlių. (Įdomu, kaip į šitokią 
derliaus didinimo priemonę 
pažiūrėtų kolūkio sodinin
kas?)

Visi pilni žaismingos nuo
taikos vėl grįžome į karčia- 
mą, kur mūsų laukė poetiš
kas saulės ir mergelės dialo
gas. Iškilmingai atrodė šeimi
ninko auka Žemynai (apetitą 
kelianti kiaulės galva) ir 
šmaikščios žvėrių kaukės. 
Senovės žmonės tikėdavo, 
kad žvėrių pagerbimas šią 
naktį lems laimingą medžio
klę per visus metus. Elnias 
gyrėsi kaulų gydomąja galia, 
arklys pasiskelbė esąs pačios 
saulės sūnus, meška sakėsi 
kilusi iš žmonių, baidanti pik
tas dvasias; ir smagiai šokino 
merginas. Algis su išradinga 
ožio kauke siūlėsi į aukas 
dievams. Labiausiai visiems 
patiko “Juodas kudlotas” - su 
gana šiuolaikine šukuosena, 
kuris gyrėsi galįs išpiršti tur
tingą jaunikį. Gal būtų ir
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išpiršęs, bet buvo labai suodi
nas,todėl visos nuotakos išsi
slapstė.

Protėviai, kad greičiau su
grįžtų saulė, jos garbei už
degdavo kelmą arba kaladę 
ir, pratempę per “ūlyčią”, 
sudegindavo. Mums tą lietin
gą ir vėjuotą naktį tai buvo 
sunkus uždavinys. Vargais 
negalais, su benzino pagalba 
įžiebėme laužą. Šalia jo sto
vėjo pamary išaugusi eglutė, 
išpuošta obuoliais ir riešu
tais. Stovėjome po niūriu 
dangumi, laukdami grįžtan
čios saulės, ir dainavome. 
Toli, toli mariomis sklido se
nos dainos.

Sušalę vėl rinkomės į kar- 
čiamą. Akmeninis grindinys
ne blogiau kaip parketas no
rinčius pajudėti skatino šo
kiams. Kiekvienas stengėsi

Viską pamiršo, nieko 
neišmoko, piktinasi

Kaimynka sutikus Nykštu
ką paklausė, girdėjai? Mag- 
dutė iš Lietuvos jau sugrįžo.

— Kaip jai patiko šių dienų 
Lietuva? - pasiteiravo dzūke
lis.

— Ne kaip. Ji sako, kad jai 
Amerikos tvarka geriau pa
tinka. Ji labai pasipiktino, 
kad moterys gatvėse dirba 
prie cemento, nešioja plytas, 
šluoja gatves ir t. t.

Dzūkelis, išgirdęs tokias 
“baisybes”, vos neišvirto per 
langą. Kokia “vergija”! . . . 
Cementas, plytos, gat
vės! . . .

O ką tos mašinos gatvėse, 
kranai prie daugiaaukščių pa
statų veikia, Magdutė taip ir 
nesužinojo.

Pamiršo Magdutė ir tai, 
kad Lietuvoje po karo vyrų 
yra mažiau negu moterų, o 
jų, moterų, buvusius “leng
viausius” darbus, kaip tai, 
javapiūtę, buviakasį, begalinį 
verpimą, audimą, mašinos at
lieka. Tai tos mūsų sesės 
likosi jau “bedarbės”, ir gali
ma daleisti, kad moteris, kuri 
dirba kad ir prie statybų, 
arba gatves šluoja, neprašo 
niekieno užuojautų nei pasi
piktinimų. . .

Atrodo kad Magdutė užsi
miršo kokią Lietuvą, ir dėl 
ko, 1928 metais ir ji paliko. 
Tada gi “žydėjo” Smetonos 
“demokratija”. Tais laikais 
moteris tik meldės ir traukė 
sunkų kasdieninį jungą. Vyrų 
buvo didelis perteklius. Pilni 
miestai ir kaimai bedarbių, o 
moterys dirbo daugiau ir sun
kiau negu vyrai, ir dėlto 
niekas nesipiktino! . . . Mes 
tik girdėjom jų tylius skun
dus: “Taipjau turi būti, tokia 
“aukščiausiojo šventoji va
lia! . . .”

Pažvelkim į tuos praeities 
laikus į javapjūtę. Palyginki
me moters ir vyro darbus. 
Vyras dalgiu rugius-vasarojų 
“kerta”. Tai, palyginti, ne
sunkus darbas. Jis pamažu 
dalgį mosuoja, išsitiesęs 
žingsniuoja. Tai pečiams atle
tiška mankšta. Moteris gi, 
pasilenkus prie pat žemės, 
turi javus su grynomis ranko
mis sugrėbti ir į pėdas suriš
ti. ; ' 1

Įsivaizduok, geras žmogau, 
visą karštą ’saulėtą dieną pa
silenkus 1042 valandų išdirb
ti, ypatingai, jeigu derlius 
geras, tankus, kas 3-5 žings
niai reikia 'pėdą surišti. Tai 
moteris negali suspėti eiti 
kartu iš paskos su piovėju. Ji 
ant tiek atsilieka, kad plovė
jas ją iš paskos atsiveja. Ir 
tada jis turi'“lūkuriuoti”, kad 
ji jam nuvalytų “kelią”. . .

Jeigu sava šeima dirba, tai 
padėtis greit ištaisoma. Atei
na mamytė ar dukrelė pagel
bėt viena kitai. Bet jeigu čia 
bus “merga” (taip vadindavo 
tarnaitę - sąmdinę) sukaitus 
alsuojanti, tai niekas čia jai 
neateis padėti, ir niekas dėl 
to nesipiktins. . .

Tėmydavau kaimyno “mer
gą” tokioje padėtyje dirbant, 
ir dabar, po 50 metų, dažnai 

neatsilikti, parodyti ką suge
ba. Tačiau įdomiausia buvo, 
kai mūsų dienų veterinarijos 
gydytojas atėjo apžiūrėti 
“pacientų”. Kiekvieną V. 
Ratkevičiaus repliką lydėjo 
sutartinis juokas. Arklį, kaip 
atgyvenusį savo amžių, “dak
taras” pasiuntė Buities mu
ziejaus dirvonų plėšti, meš
kai išrašytas kelialapis į 
Zoologijos sodą, susarmaty
tas buvo ožys, kad prarado 
specifinį savo kvapą.

Nepastebėjome, kaip praė
jo ilgiausia metų naktis. 
Skirstėmės, o ausyse skam
bėjo muziejaus darbuotojo 
Vėlyvio žodžiai: “ilgus amžius 
liaudis kaupė nesuskaičiuoja
mus savo kūrybos turtus. 
Nuo XIX a. jie pradėti regis
truoti ir saugoti archyvuose, 
ir tik dabar - tarybinėje sant
varkoje - susidarė sąlygos 
tuos liaudies kūrybos lobius 
grąžinti liaudžiai”. Šiuo po
žiūriu pirmasis Liaudies bui
ties muziejaus aktyvo rengi
nys tikrai pasiteisino.

tas vaizdas mano akyse atsi
stoja. Tai, amerikoniškai ta
riant, atrodo kaip “mur
der!” . . .”

O ką po tokios dienos, grįžę 
į namus, vyras ir moteris 
veikia?

Moteries laukia kalnas dar
bų. Ji turi karves pamelžti, 
kiaules pašerti, vakarienę pa
gaminti, suodinus-taukuotus 
puodus - šaukštus su šaltu 
vandeniu nuplauti. Kitai dar 
reikia ir mažylius pamaitinti, 
užmigdyti. O kiek tų smul
kių, namų apyvokos darbe
lių? . . .

Čia suminėti darbai, tai jau 
ne vyro darbai. Į tokius dar
bus buvo žiūrima su panieka. 
Tokie darbai vyrą pažemintų! 
Kada moteris dešimtis darbų 
vienu kartu dirba, tai ką gi jis 
visą vakarą veikia? Jis gal 
savo žirgelius iš ganyklos 
parvedė ir ant vėsios pievelės 
drybsodamas pyksta, kad va
karienės per ilgai reikia lauk
ti. . .

Sekančią dieną ankstų rytą 
moteriai vėl tie patys vaka
rykščiai darbai - kiaulės, kar
vės, vištos, pusryčiai. O ką 
vyras išsimiegojęs veikia? Ji
sai savo dalgelį pasiaštrina - 
“išplaka”, na, ir laukia savo 
“partnerkos”, kad ji, užbai
gus savo darbus, eis su juo į 
lauko darbą.

Manau, kad Magdutei buvo 
tas viskas gerai žinoma. Gal 
būt, kad ir jai būtų buvę 
maloniau 6-8 valandas prie 
statybos darbų negu 10-12 
valandų, neskaitant vakaro ir 
ryto eibės darbų, savo baltais 
piršteliais rugienas “grėbo- 
ti”. . . .

Ko gi Magdutė bėgo iš 
Lietuvos? Juk nei plytų, nei 
cemento tais laikais nešioti 
nereikėjo! . . .

Dzūkų Nykštukas nijai 24 džetinius lėktuvus.

Vytautas RUDOKAS

be galo.
myliu

Ir namo visuomet mes pargrįžtame. — 
Mums nebaisios nei kulkos, nei minos. 
Tarp ramunių vėl žaidžiam ir krykštaujam, 
Jeigu gyvas gyvų atminimas.
Mums nešalta nei žiemą nei rudenį, 
Ant žolės pirmai šalnai sutvlskus. 
Mes nemiegame, mama. Mes budime 
Po žvaigždėm, 

po beržais,
obeliskais.

Žalią rūbą pavasariais dėvlm čia.
Netikėk, jog užpustė mus pūgos. — 
Mes kasmet rašom laiškus į tėviškę 
Rugio želmeniu,

eglių spygliukais.
Mes — jauni, augaloti, vieninteliai — 
Čia paguldėme galvas ant grumsto, 
Kad ramybės židinio gimtojo 
Niekad niekas daugiau nebedrumstų.

Nubarstytos čia pamiškės gilzėmis. 
Surūdijo tos kulkos. Ir viskas.
Mes nnmiegame, mama. Mes ilsimės 
Po beržais,

po klevais,
obeliskais.

ŽALIKAREIVIŲ LAIŠKAI
Mes žygiavom per žaliąją Lietuvą 
Vakarų kryptimi apdulkėję, 
Ir parkrltom kovoj, kad galėtume 
Atsinaujini šilainėj ir vėjyj...

Aš ieškojau pradžios
Savo knygai
Kaip reikšmingos detalės.
Ir vingiavo raukšlė
Vėtrų gairinta 
Mano kakta.
Ir vingiavo raukšlė 
Tarsi didelis kelias, 
Kuriuo pražygiavo 
Visas mano gyvenimas, 
Mano skausmas ir laimė — 

, Mano karta.
Ir staiga supratau. 
Kad be reikalo 
Ieškau detalių, — 
Viskas mūsų gyvenime 
Buvo be galo stambu. 
Viskas tragiška buvo
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Stojo rikiuotėn Kapsuko putliųjų verpalų fabrikas.- didžiau
sia Lietuvos lengvosios pramonės įmonė. Ji perdirbs 
verpalus į sintetinį pluoštą. Respublikos tekstilės įmonės 
gamins iš jų audinius, primenančius vilną, taip pat 
trikotažą.

Fabriko projektinis pajėgumas - 4 tūkstančiai tonų 
verpalų per metus. Tai pilnutinai patenkins respublikos 
tekstilės įmonių poreikius.

A. Palionio nuotrauka

ijwm©§
IRGI REKORDAS!

Washingtonas. - Vasario 13 
dieną Senatas atlaikė tik 18 
sekundžių “sesiją” ir per ke
letą dienų ilsėsis. Demokra- j 
tai sako, kad prezidentas va- j 
žinėja po kraštą ir turi laiko 
atostogoms, tai kodėl senato
riai negali to paties padaryti?

Panašiai pasielgė ir Atsto
vų Butas, tiktai jo sesija 
tęsėsi 16 minučių.

PREZIDENTAS 
PAŽADĖJO

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas paskyrė viceprezi
dentą Rockefellėrį vadovauti 
Naminių Reikalų Tarybai. 
Prezidentas taipgi prižadėjo 
nevetuoti Kongreso priimto 
biliaus, kuriame maisto ženk
lelių (food stamps) kainos 
paliekamos tos pačios kainos.

Hartford, Conn. - Connec
ticut Generalinė Asamblėja 
nutarė plačiai ištirti Priežiū
ros Namus (Nursing Home). 
Kaip New Yorke, taip ir 
Conn.j tų namų sistema yra 
suėsta korupcijos.

Westwood, Mass. - Vasario 
12 dieną čionai įvyko tarp 
policijos ir sulaikyto automo
bilio keleivių apsišaudymas. 
Vienas policistas ir vienas 
keleivis krito ant vietos, o 
kitas policistas ir kitas kelei
vis pavojingai sužeisti.
JUGOSLAVIJA IŠVARĖ 
DVI AMERIKIETES

Belgradas. - Jugoslavijos 
vyriausybė apkaltino ameri
kietes operos dainininkes 
Gloria Bentley ir Ann Water
man negališkoje politinėje 
veikloje ir įsakė išsikrausty
ti. Per tris dienas jos buvo 
laikomos policijos priežiūro
je. t

Cucuta, Columbija. - Vene
zuela ir Columbija siūlo Loty
nų Amerikos kraštams su
kurti naują ekonominę tary
bą, į kurią nebūtų įleidžiamos 
Jungtinės Valstijos. Kaip ži
nia, Lotynų Arrįėrika labai 
nepatenkinta JAV Kongreso 
neseniai priimtu diskrimina
ciniu prekybos įstatymu.

Jnozas MACEVIČIUS Bet išduot ar parduot — 
Niekada,
Siam didžiuliam kely 
Mes atidavėm viską, 
Neieškodami sau
Ne| vardų, nei garbės. 
Gal užtat taip dažnai 
Kaip balti obeliskai 
Man sapnuojas beržai 
Prie kritusio draugo duobės. 
Gal užtat
Taip giliai Ir nelygiai 
Nuvingiavo raukšlė 
Vėtrų gairinta 
Mano kakta.
Ir iš didelio kelio 
Atėjo J knygą 
Visas mano gyvenimas, 
Mann skausmas Ir laimė — 
Mano karta.

Ir didinga 
Nuo pirmojo „i 
Lig brolių kapų. 
Mes, suglaudę pečius, 
Nešėm sunkų 
Gyvenimo .krūvį 
Tarsi didelę ugnj 
Sugrubusiais savo delnais. 
Mes kritom nuo šūvių 
Juodžiausioj bedugnėj 
Ir kilom žvaigždėm 
Ties aukščiausiais kalnais. 
Siam didžiuliam kely , 
Užsigrūdino mūsų jaunystė, 
Be gailesčio 
Vėjų ir vėtrų plakta. 
Siam didžiuliam kely 
Mes galėjom suklysti,

Washingtonas. - Amerikos 
vyriausybė reiškia didelį ne
pasitenkinimą Kipro turkų 
pasiskelbimu nepriklausoma 
valstybe.
RASIZMO NUODAI 
IR ITALIJOJE

Turinas. - Viena pasiturinti 
bevaikė šeima įsisūnino afri
kietį juodą berniuką. Jis jau 
devynerių metų amžiaus ir 
pradėjo lankyti mokyklą. 
Baltųjų vaikų tėvai tiesiog 
“pasiuto” ir privertė mokyk
los vadovybę vaikutį išmesti 
iš mokyklos. Dabar visoje 
Italijoje eina aštrios diskusi
jos dėl šios rasinės diskrimi
nacijos.
PRAKTIŠKAS 
PASIŪLYMAS

Maskva. - Tarybų Sąjunga 
vėl siūlo, kad Jungtinių Tau
tų iniciatyva ir vadovybėje 
būtų sušaukta plati konfe
rencija apsvarstymui ir iš
sprendimui Kipro salos klau
simo. Bet abejotina, ar Jung
tinės Valstijos ir kitos NATO 
šalys šį labai praktišką pasiū
lymą priims.

Washingtonas. - Gynybos 
Departamento vadai sako, 
kad nesusidaro jokių sunku
mų gavimui rekrūtų į gink
luotas jėgas. Ypač nedarbui 
padidėjus savanorių yra dau
giau, negu reikia.

Paryžius. - Prancūzijos val
džia sako, kad jinai nesikiš į 
arabų paskelbimą boikoto Iz
raelio bankams. Taį.esąs gry
nai Izraelio ir arabų reikalas.

Maskva. - Tarybiniai moks
lininkai paleido į erdvę jau 
708-tą satelitą atlikimui 
mokslinių tyrinėjimų.

Copenhagen. - Denmarkas 
jau turi naują vyriausybę. Jai 
vadovauja socialdemokratas 
Anker Jergensen.

Washingtonas. - Preziden-
tas Fordas siūlo nebemokėti 
benefitų būsimiems karų ve
teranams.

Washingtonas. - Kongresui 
pranešama, kad vyriausybė 
yra pasiryžus parduoti Ispa
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NO FUEL SHORTAGE HERE
Jungtinių Valstijų karinės oro jėgos tarnauja Pietų Vietna
mo diktatoriaus Thieu ir Kambodijos diktatoriaus Lon Nol 
fašistiniams režimas prieš sukilusią liaudį.

Farmerio likimas Amerikoje
JAV - šios stambiausios 

kapitalistinės šalies - žemės 
ūkis pagal kiaulių ir naminių 
paukščių skaičių užima pir
mąją, o pagal galvijų - antrą
ją vietą kapitalistiniame pa
saulyje. Amerika gamina 
(imant visų kapitalistinių val
stybių ūkį kartu) ketvirtadalį 
žemės ūkio produktų, pusę 
kukurūzų, sojos, medvilnės, 
tabako. Amerikiečių farme
rių laukuose dirba kas trečias 
kapitalistinio pasaulio trakto
rius, išsėjamas ketvirtadalis 
visų mineralinių trąšų. Taip 
atsitiko todėl, kad JAV že
mės ūkis anksčiau, negu kito
se šalyse, nuėjo rekonstruk
cijos ir specializacijos keliu, 
kurios pagrindiniais bruožais 
šiandien aukštas gamybos 
specializavimo ir koncentra
vimo laipsnis, nuolatiniai že
mės ūkio ryšiai su pramone ir 
prekyba, agrarinių-pramoni- 
nių kompleksų formavimas.

Kaip tvirtina Pasaulinės 
ekonomikos ir tarptautinių 
santykių instituto specialis
tai, agrarinių-pramoninių su
sivienijimų atsiradimas JAV 
iššaukė tikrą perversmą pie
no, mėsos, daržovių, vaisių, 
paukštienos, kiaušinių gamy
boje. Šie susivienijimai pa
staruoju laiku tapo stam
biais, o kai kur net pagrindi
niais maisto produktų tiekė
jais. Ateityje, JAV specialis
tų nuomone, agrariniai-pra- 
moniniai susivienijimai ga
mins didžiąją dalį šalies že
mės ūkio produktų tiek gy
ventojams, tiek ir eksportui.

“Industriniai kompleksai 
JAV žemės ūkyje, jo speciali
zacija ir koncentracija šiuo
laikinės mokslinės ir techni
nės revoliucijos sąlygomis tu
ri svarbią reikšmę, didinant 
žemės ūkio gamybos efekty
vumą“, - rašo N. Andrejevą, 
minėto TSRS MA instituto 
bendradarbė.

Pagal savo ekonominių ry
šių charakterį JAV agrari- 
niai-pramoniniai susivieniji
mai yra gana įvairūs. Cha
rakteringiausios trys formos: 
agrariniai-pramoniniai kom
binatai; susivienijimai, kur 
sutartimis susiejamos pramo
nės bei prekybos kompanijos 
ir farmerių ūkiai; susivieniji
mai, sudaryti kaip vienos 
nuosavybės, taip ir sutarčių 
pagrindu. Visi jie yra ne kas 
kita kaip stambūs industri
niai kompleksai, plačiai nau
dojantys samdomą darbo jė
gą ir kvalifikuotą valdymo 
aparatą.

Amerikoniškam žemės ūkio 
susivienijimui būdingi šiuo
laikinės pramonės bruožai. 
Visų pirma, tai siaura specia
lizacija. Įeinančios į jo sudėtį 
žemės ūkio įmonės gamina 
kokį nors vieną produktą: 
grūdus, kiaulieną, jautieną, 
paukštieną, kiaušinius arba 
atlieka kokią nors gamybinę 
operaciją: augina veislinius 
gyvulius, gamina pašarus, 
peni kiaules ir t. t. Antra, 
susivienijimams charakterin
gi dideli mastai, masinė ga
myba. Kiekvienas komplek

sas - tai ištisa įmonė. Ji vienu 
metu peni keletą tūkstančių 
gyvulių. Trečia, jiems būdin
gas ritmiškumas, srovinis ga
mybinio proceso pobūdis. Pa
vyzdžiui, gyvuliai penėjimui 
pristatomi griežtai nustatyto 
svorio, tiksliai numatomas 
penėjimo laikas, pašarų ra
cionai, jų išdavimas. Ketvirta 
— produktų standartizavi
mas.

JAV labiausiai paplitę ag
rariniai-pramoniniai kombi
natai. Čia visos grandys su
jungtos viena nuosavybe. Bū
dingas tokios rūšies susivie
nijimas - stambiausias pasau
lyje gyvulių penėjimo ūkis 
“Monfort” Kolorado valstijo
je. Per metus čia nupenima 
daugiau kaip 500 tūkstančių 
galvijų. Dažniausiai penėti 
pradeda metinius buliukus, 
kurie sveria apie 335 kg. 
Penimi 140-145 dienas. Vidu
tinis paros priesvoris - 1,1- 
1-4 kg. Kaip rašė žurnalas 
“Fortune”, galvijai realizuo
jami 500-540 kg svorio”.

Ūkis turi 450 karvių ban
dą. Pievos ir ganyklos užima 
1800 ha. Kukurūzų silosą pa
gal sutartis tiekia vietiniai 
farmeriai. Firma juos aprūpi
na sėkla ir pati nuima derlių. 
Iš farmerių superkama taip 
pat liucernų žalioji masė. 
Ūkis turi du didelius elevato
rius ir kombinuotųjų pašarų 
gamyklą. Kasdien Monforto 
firma gyvuliams sunaudoja 
567 tonas grūdų ir 900 tonų 
liucernų.

Į gamybinį kompleksą įeina 
skerdykla, kuri dirba dvi pa
mainas. Jos pajėgumas lei
džia apdoroti 2,200 galvijų 
kasdien. Be to, Monfort turi 
savo urmo ir mažmeninę pre
kybą.

Vienas stambiausių pieno 
gamybos ūkių JAV yra Karo- 
no farma netoliese Los Ange
les. Joje 6000 melžiamų kar
vių, o bendras galvijų skai
čius sudaro 18 tūkstančių. 
Farma perka presuotą liucer
nų šieną. Ganyklų užtvaros 
yra su dengtomis pašiūrėmis 
Vienu metu melžiama 200 
karvių. Kompleksinės me
chanizacijos dėka vienas dar
bininkas per 80 minučių pa- 
melžia 150 karvių. Melžimo 
meistrui padeda du paaugliai 
(!), kurie atvaro karves, be 
to, yra melžėjo pamaininin
kas, šėrėjas ir dar vienas 
darbininkas, kurio pareiga 
valyti galvijus. Valdytojas, 
išskyrus kasdieninį vadovavi
mą ir priežiūrą, registruoja 
išmilžius ir kontroliuoja ver- 
šingumą. Melžiamos karvės 
laikomos dvejus metus, o po 
to išbrokuojamos mėsai.

Kiaulienos “fabriko” pa
vyzdžiu JAV nurodoma Pai- 
perio farma. Per metus ji 
nupeni 7000 kiaulių. Ūkis turi 
savo pašarų bazę: 162 ha 
užima kukurūzai ir 49 ha - 
liucernos. Laukuose dirba du 
samdomi darbininkai. Prie 
automatizuotos kombinuotų
jų pašarų gamyklos išdėstyta 
11 kiaulidžių, skirtų peniukš- 

. lems. ■ Pašarai tiesiog iš sau

gyklos transporteriu keliauja 
į lovius. Farmoje mėšlas šali
namas vandens čiukšle.

Agrarinio-pramoninio susi
vienijimo pavyzdžiu gali būti 
viena stambiausių šalyje gal
vijų penėjimo firma “West
ern Beef” Texas valstijoje. 
Kompanija jungia šešis 
ūkius, iš kurių penki - jos 
nuosavybė. Su šeštuoju suda
ryta sutartis, pagal kurią 
kompanija kiekvieną mėnesį 
ūkiui išmoka nuomą plius 50 
proc. pelno, gauto už jo reali
zuotus gyvulius. Visose fir
mos šėrimo aikštelėse vienu 
metu penimi 125 tūkstančiai 
galvijų. Jie priklauso farme- 
riams, mėsos kombinatams 
arba tiesiog akcininkams, ku
rie tų galvijų net ir nematė. 
Kvalifikuoti specialistai 
elektroninių skaičiavimo ma
šinų pagalba sudaro pašarų 
racionus.

Pastaraisiais metais JAV 
vis plačiau praktikuojami mė
sos kombinatų ir farmerių 
susivienijimai. Taip firma 
“Čarli Idžer” sudaro sutartis 
su 30 farmerių, kurie jai 
kasmet nupeni 100,000 kiau
lių. Firma tiekia paršelius 
visų rūšių pašarus, medika
mentus, užtikrina veterinari
jos priežiūrą ir kiaulienos 
realizavimą. Farmeriai gi ap
rūpina patalpomis, loviais ir 
girdyklomis, kraiku, darbo 
jėga. Už kiekvieną gyvulį, 
nupenėtą iki rinkos kondici
jų, jie gauna po 5-10 dolerių 
(1 doleris=0,72 ,rb).

Louisianos universiteto 
profesorius E. Rojus “Farm 
Journal” rašo, kad netolimoje 
ateityje JAV viešpataus to
kių dydžių agrariniai-pramo
niniai susivienijimai: broile- 
rių gamyboje viena firma 
jungs iki 60 farmerių, kurių 
kiekvienas augins po 200,000 
paukščių, kiaulienos gamybo
je - iki 50 ūkių, auginančių po 
4,000 kiaulių. Tokia koncen
tracija ir specializacija leidžia 
gauti kuo daugiau produkci
jos su kuo mažiausiomis išlai
domis. Neveltui Techaso val
stijoje stambiuose susivieni
jimuose išlaidos vienam gal
vijui išauginti ir nupenėti 
sudaro 30-40, o palyginti 
smulkiose farmose - 80 - 100 
dolerių.

Tačiau, kalbant apie JAV 
agropramoninių susivieniji
mų efektyvumą, neturime 
pamiršti tai, kad jų formavi
masis vyksta aštrios ir negai
lestingos kovos, didžiulių 
prieštaravimų sąlygomis. Iš 
savo praktikos žinome, kad 
mokslo ir technikos pažanga, 
žemės ūkio specializacija ir 
koncentracija susieti su 
stambiais socialiniais-ekono
miniais pakitimais. Tame pa
saulyje, kur valdo kapitalas, 
nuo šio proceso nukenčia 
smulkūs ir vidutiniai valstie
čiai. Agropramoninių susivie
nijimų kaip ir viso agrobiznio 
nauda ir pelnas pasiekiami 
žiauraus farmerių eksploata
vimo sąskaita. Praktiškai 
šiandien farmeris tampa sam
domu darbininku monopolis
tų rankose. JAV Komunistų 
partijos programoje rašoma: 
“Monopolijos - pagrindinis 
negandų šaltinis farmeriams. 
Prie tradicinio išnaudojimo, 
kurį jie kenčia nuo produkci
jos perdirbimo įmonių savi
ninkų, tiekėjų, bankininkų, 
geležinkelio kompanijų, prisi
dėjo dar milžiniškų monopoli
jų, įdedančių milijonus dole
rių į “pramonės įmonių lau
kuose” kūrimą, spaudimas“.

Progresyvios Nacionalinės 
farmerių organizacijos prezi
dentas Orenas Li Steilis laik
raštyje “Worker” rašo, kad iš 
50 centų, kuriuos vartotojas 
moka už butelį pieno, farme
ris pieno gamybos rajonuose 
gauna vos 8 centus. Didžioji 
pelno dalis atitenka kombina
tų savininkams, prekybos 
biznieriams.

Stambūs pertvarkymai 
JAV žemės ūkyje, jo speciali
zacija ir koncentracija kapita
lizmo sąlygomis paliečia mili
jonų paprastų kaimo žmonių 
likimus. Farmeris praranda 
komercinį savarankiškumą, o 
kartu ir bet kokią “laisvo” 
gamintojo iliuziją. Susivieni
jimas, firma diktuoja ką ir 
kiek auginti, kaip penėti, ka-

LAISVĖ

da, kokio įmitimo ir kokia 
kaina gyvulį parduoti. Ka
dangi, sudarant sutartis, pir
menybė teikiama stambioms 
farmoms, tai greit išstumia
mas smulkūs ūkininkas.

Pastaruoju laiku kasmet 
šioje šalyje palieka žemę ir 
išeina į miestą daugiau kaip 
po 100 tūkstančių farmerių. 
Per 20 pastarųjų metų ameri
kiečių farmerių skaičius su
mažėjo du kartus.

Aukštas žemės ūkio efekty
vumas JAV perkamas bran
gia kaina. Farmeriai, ypač 
smulkūs, nuskurdinami arba 
paverčiami darbininkais, nes 
jie nepajėgūs konkuruoti su 
agropramoniniais susivieniji
mais.

Iš tarybinės ir užsienio 
spaudos paruošė 

Antanas Ragaišis
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DRAUGYSTĖS PLANAI
Vilnius, II. 4. (ELTA). Įvy

kusiame Tarybų Sąjungos - 
Čekoslovakijos draugystės 
draugijos Lietuvos skyriaus 
prezidiumo posėdyje buvo 
aptarti praėjusių metų darbo 
rezultatai ir planai, toliau 
stiprinant Tarybų Lietuvos 
draugystę su broliška šalimi. 
Įprastiniu reiškiniu tapo pasi
keitimai delegacijomis, meno 
saviveiklos kolektyvais, pa
rodomis. Didelio pasisekimo 
susilaukė Vilniaus Dailės pa
rodų rūmuose surengta čekų 
knygų ir iliustracijų paroda. 
Net trisdešimtyje Čekoslova
kijos miestų pabuvojo Lietu
vos ekslibrio ekspozicija,'.

Posėdyje aptartos tolesnės 
kultūrinio bendradarbiavimo 
perspektyvos šiems metams.

GAMYBOS IR TECHNIKOS 
PAŽANGAI

Konkursą “Gamyba ir tech
nikos pažanga” paskelbė žur
nalo “Mokslas ir technika” 
redakcija kartu su Moksli
nių techninių draugijų Lietu
vos respublikine taryba. Jo 
tikslas - paskatinti inžinie
rius, technikus, gamybos no
vatorius bei vadovus akty
viau nagrinėti įmonėms ak
tualias technikos pažangos, 
darbo ir gamybos organizavi
mo, išradybos bei valdymo 
problemas. V. Urbonas

KASMET
6000 LANKYTOJŲ

Kiekvienais metais Kauno 
M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejaus Jurbarko filialą - Vin
co Grybo memorialinį muzie
jų - aplanko šeši tūkstančiai 
ekskursantų. Muziejuje dau
giau kaip du šimtai ekspona
tų. Lankytojai turi progos 
paklausyti įžymiojo lietuvių 
skulptoriaus sūnaus, šio mu
ziejaus vedėjo Gedimino Gry
bo, skulptoriaus žmonos Ku- 
nigundos pasakojimų.

V. Rimavičius

Į TAIKOS FONDĄ
Klaipėda. Rajono tarpkolū- 

kinės statybos organizacijos 
darbuotojai Taikos fondui 
paaukojo vienos dienos už
darbį. Nemažą indėlį šiam 
kilniam tikslui paskyrė ir 
Priekulės tubęrkuliozės ligo
ninės, Kretingalės tarybinio 
ūkio, kovos su gyvulių ligo
mis stoties, ( “Pergalės”, 
“Komjaunuolio” kolūkių, 
Gargždų statybinių medžiagų 
kombinato ir Lietuvos Žem
dirbystės mokslinio tyrimo 
instituto Vėžaičių filialo eks
perimentinio ūkio darbuoto
jai. A. Vareikienė

ULTRAGARSAS Į ŠIRDĮ
Kaunas. - Panaudojant 

elektrinę defibriliaciją, vien 
Kaune tūkstančiams ligonių 
atstatytas sutrikęs širdies 
ritmas, šimtams išgelbėta 
gyvybė po klinikinės mirties.

TSRS Medicinos mokslų 
akademijos akademikui Z. 
Januškevičiui ir profesoriui 
J. Blužui vadovaujant, gilina
mi ieškojimai, kuriami tobu
lesni, kompaktiškesni defi-

5-tas puslapis
briliatoriaU

Elektrinės stimuliacijos ir 
defibriliacijos laboratorijoje 
profesorius A. Smailys ir 
moksliniai bendradarbiai Z. 
Dulevičius, K. Juckus sukūrė 
pirmuosius savitu veikimo 
principu pagrįstus defibrilia- 
torių modelius. Į širdį jie 
siunčia ultragarso bangas.

NAUJI KULTŪROS 
NAMAI

Alytus, (ELTA). Gražią do
vaną gavo “Artojo” kolūkio 
žemdirbiai. Čia atidaryti 
nauji kultūros namai. Juose 
yra 300 vietų salė, erdvi 
scena, repeticijų kambariai.

Pirmąjį koncertą surengė 
Televizijos ir radijo komiteto 
“Armonikos” ansamblis.

Dabar Alytaus rajono 
ūkiuose yra 31 kultūros na
mai.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Dulkio
mirė

1974 m. vasario 23 d.

Bostonas. - Bostono Pasau
linių Reikalų Taryba paskel
bė, kad ji apdovanojo senato
rių Edward Kennedy Taikos 
premija už jo pasidarbavimą 
pasaulinės taikos reikalui.

Jau sukanka vieneri metai nuo mirties mano 
mylimo gyvenimo draugo Jono Dulkio.

Mielas Joneli, jau metai sukako kaip tave beširdė 
mirtis ištraukė iš gyvųjų tarpo, bet Tu pasilieki gyvas 
mano širdyje. Kol aš gyva būsiu, kiekvieną dieną aš 
tave prisimenu ir prisiminsiu.

Per daugelį metų Tu buvai “Laisvės” skaitytojas, 
tad prisimindama metinę sukaktį nuo Tavo mirties, 
prisiunčiu “Laisvei” $25 su šiuo prisiminimu.

Ilsėkis ramiai, mielasis.
Tave mylinti Tavo draugė

TEOFILĖ DULKIENĖ

Gardner, Mass.
Sausio 1 d. mirė Antanas 

Puida, sulaukęs 87 metų. Iš 
Lietuvos į Ameriką atvažiavo 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą 1912 m. į Gardner, 
Mass. Dirbo medžio baldų 
dirbtuvėje iki išėjo į pensiją 
1972 metais. Priklausė prie 
Lietuvių Parko Bendrovės, 
prie Lietuvių Piliečių Klubo, 
buvo jei ne vienoje, tai kitoje 
komisijoje ir direktoriumi iki 
Klubas buvo likviduotas.

Kai lietuvių pažangiosios 
organizacijos gyvavo ir reng
davo prakalbas ir kitokius 
pobūvius (vakarones), Anta
nas Puida visada ateidavo. 
Jis pritarė pažangiečių veik
lai.

Liūdesyje liko dukra Ona, 
jos vyras Carl B. Lugbaner. 
Duktė Ona buvo ligonis, tai 
tėvas ją prižiūrėdavo ir palai
dojo, kai ji pasimirė. Taipgi 
velionis Antanas paliko liūde
syje brolio sūnų Alfred H. 
Puidą, gyvenantį Portland, 
Conn.

Mirusiam ramybė, o gimi
nėms ir artimiesiems nuošir
di užuojauta jų liūdesio va
landoje.

P. S. Velionis Antanas Pui
da buvo gimęs Lietuvoje Ja- 
dagonių kaime, buvusioje Su
valkų gubernijoje, dabar gal 
bus Kapsuko apylinkėje (Ma
rijampolės). P. K.

FORT LAUDERDALE, FLA.

Mirus

James Kancere
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Millie, posū

niams Vytautui ir Stanley, ir visiems jo artimiesiems.

LIETUVIŲ SOCIALU) KLUBO
VALDYBA ir NARIAI

Miami, Fla.

BROCKTON, MASS.

Mirus

Kazimierai Vasaris
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Albertui ir jo 

žmonai Brockton, Mass.; sūnui Anthony ir žmonai 
Livonia, Mich.; anūkams Allan Vasaris ir E. Gay 
Vasaris; seserei Stefanijai Jonaitis Lietuvoje ir vi
siems jos artimiesiems.

Oną Klimienė
Ada White
Anna Ustap
S. Rainard
M. Kasper
Ch. Biront
J. Jubliskas

/ A. Markevičienė
F. Cheraska

Al. Copp 
Birutė Copp 
M. Gutauskas 
A. ir N. Miknis 
Nellie Langer 
Helen Gecewich 
L. Lapinski 
Kaz. Cheraska

Brockton, Mass.
Vasario antrą dieną mirė 

ilgametis Brocktono gyvento
jas William Yodaikis, sulau
kęs 81 metus, gyvenęs 212 
Winter St. Buvo pašarvotas 
Yakuvonio šermeninėje, kur 
daug gyvų gėlių puošė jo 
karstą. Atėjo daug jo draugų 
paskutinį kartą su juo atsi
sveikinti. Palaidotas vasario 
5 d. Melrose kapinėse. S. 
Rainardas pasakė atsisveiki
nimo kalbą šermeninėje ir 
kapinėse, nupiešdamas jo 
nueitą gyvenimo kelią. Nuro
dė, kad velionis gimė Lietu
voje, Akmenės apylinkėje. 
Dar jaunas būdamas atvyko į 
šią šalį, čia išgyveno 64 me
tus, dirbo avalų išdirbystėje. 
Buvo narys Tautiško Namo 
Bendrovės ir per ilgus metus 
buvo jos pirmininku. Mylėjo 
dainas, dainavo chore vyrų 
grupėje ir duetuose.

Liūdi jo gyvenimo draugė 
Sophie (po tėvais Silkūnas) ir 
daug jo artimų draugų.

Tebūne jam amžina ramy
bė, o užuojauta jo žmonai ir 
artimiesiems. S. Rainard 
OOOOOQOQOQOOOOOOOQOOOQO

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)

MANCHESTER, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Alex Klimo
Mano mylimas vyras Alex Klimas mirė 1973 m. 

vasario 23 d. Su didžiausiu liūdesiu prisimenu šią 
sukaktį ir jo atminimui siunčiu “Laisvei” $50.

Taipgi, noriu prisiminti sekamus mielus draugus, 
kurie buvo artimi mūsų bičiuliai:

V. Andrulis
L. Joniką
L. Pruseika
R. M i žara
Dr. J. Kaškevičius

ELZBIETA KLIMIENĖ ir
ADELL RAMOŠKA KENYON

FORT LAUDERDALE, FLA.

NUOŠIRDI PADĖKA UŽ ATJAUTIMĄ IR PASLAUGAS

Gyvenime nėra skaudesnio įvykio kaip mylimo šeimos 
nario mirtis. Tai man teko asmeniškai pergyventi, kuomet 
1974 m. gruodžio 22 dieną mirė mano mylimas vyras, 
brangus gyvenimo draugas James Kancere. Nežiūrint kaip 
skaudu ir liūdna, bet mirusį reikia palaidoti, o tam kaip tik ir 
reikalinga plačios visuomenės paslaugų. Tenka pripažinti, 
aš jų susilaukiau daug ir labai nuoširdžių.

Negalėdama visiems atskirai padėkoti, tariu nuoširdžią 
padėką per velionio ir mano taip aukštai įvertintą laikraštį 
“Laisvę”. Kadangi velionis buvo pašarvotas dviejose vieto
se, tai pirmiausiai dėkoju visiems, kurie susirinkote į 
Baird-Case Funeral Home, Fort Lauderdale, Fla., gruodžio 
23 d., ir suteikėte paskutinį patarnavimą bei atsisveikinimą 
su velioniu; už gėles; S. Kanapei už koplyčioje pasakytą 
atsisveikinimo kalbą; A. Iešmantui už sudainuotas liūdesio 
dainas.

Gruodžio 26 dieną velionis buvo pašarvotas P. J. Ridiko 
koplyčioje, o gruodžio 28 d. buvo iškilmingai atsisveikinta 
su velioniu. Nuoširdžiai dėkoju muzikei Valeria Urbikas už 
grojimą vargonais ir Estellei Bogden už gražias dainas 
koplyčioje; S. J. Jokubkai už koplyčioje atitinkamą atsi
sveikinimo kalbą; laidotuvių direktoriui Povilui J. Ridikui 
už pasakytas kalbas Floridoje ir Mt. Hope krematoriume bei 
šiaip už gerą, mandagų patarnavimą. Dėkui karsto nešė
jams; šeimininkėms, paruošusioms grįžtuvių pietus; dalyva
vusiems šermenyse ir laidotuvėse; už gražius aprašymus 
prieš ir po laidotuvių; už puikias gėlių puokštes ir vainikus; 
už asmeniškai ir per spaudą išreikštas užuojautas.

Jūsų visų suteiktos paslaugos ir išreikšta užuojauta nebus 
mano užmiršta iki mano krūtinėje širdis plaks.

Liūdinti žmona MILLIE KANCERE
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Smarki policistė

Arlene M. Egan
Ji tik 33 metų amžiaus ir 

penkių pėdų ir keturių colių 
aukščio. Bet jau gavo nuo 
New Yorko miesto aukštą 
pagerbimą. Mat, prieš kelias 
dienas ji pastebėjo stambų 
vyrą su revolveriu rankoje. 
Pirma, negu jis šautuvą pa
leis į ją, jinai jį partrenkė, 
nuginklavo ir suareštavo. 
Plėšikas negalįs suprasti, kas 
su juo atsitiko, kad šita smul
ki moteriukė su juo taip 
“gražiai” susidorojo.

New Haven, Conn.
New Havene pažangiečijai 

neteko brangaus ir labai vei
klaus draugo Juozo Kunco; 
Juozas Kuncas mirė šių metų 
vasario 1 d. naktį. Jis nesi r 
go. Tą patį vakarą kalbėjosi 
su savo dukra Alice ir žentu, 
nuėjo gulti vėlai ir užmigo 
ant visados. Jo duktė ryte 
rado jį negyva.

Jo dukra mane pašaukė 
verkdama ir pasakė: "Mano 
tėvelis mirė”. Rodosi, nešino 
ri tikėti. Prieš dvejetą dienų 
teko su juo kalbėtis. Jis skun
dėsi turėjęs mažą šaltį, bet 
dabar jau sveikas.

Juozas gimė 1887 metais 
kovo 19 d. ir augo Lietuvoje. 
Jis buvo labai veiklus drau
gas, priklausė LLD, LDS ir 
kitose pažangiose organizaci
jose ir veikė jose iki pat 
mirties. Jis taipgi parašyda
vo žinių į “Laisvę” iš New 
Haveno ir buvo per ilgus 
metus “Laisvės” vajįninkąs ir 
rėmėjas.

Liko nuliūdime dvi dukros 
Eva ir Alice, du anūkai ir 
viena sesuo Lietuvoje. Juozo 
palaikai buvo sukremuoti ir 
palaidoti šalia jo gyvenimo 
draugės, kuri mirė prieš 10 
metų.

Reiškiu didelę užuojautą jo 
dukrelėms, žentams, anū
kams ir visiems kitiems arti
miesiems. Jis pasilieka mūsų, 
jojo draugų, neužmirštamas 
ant visados.

Margaret Valinchus

Miami, Fla.
Miamio Aido Choras turėjo 

susirinkimą vasario 7 d. Lie
tuvių Sociali© Klubo svetai
nėje, 2610 N. W. 119th St. 
Dalyvavo 16 narių ir vienas 
naujas narys įsirašė, tai Al
fonsas Žvegžda. Neatsilankė 
nei pirmininkė, nei vicepirm. 
Po susirinkimo sekė pamo
kos.

Gaila, kad pirmininkei 
Frieberg atsitiko nelaimė. 
Namuose puolė ir susižeidė. 
Tad tūlą laiką teko pabūti 
ligęninėje. Tikimės, kad grei
tai .pasveiks ir vėl sykiu dai
nuos ir darbuosis.

Choras nutarė rengti pie
tus su programa kovos mėne
sį, kada tik gaus svetainę. 
Tad prašome visus daininin
kus ateiti į pamokas, kurios 
įvyksta kiekvieną penktadie
nį, 12 vai. dieną, L. S. K. 
svetainėje. ____ M. N.

TURI ĮVESTI PILNĄ 
SAUGUMĄ ARBA NETEKS 
PARAMOS

Federalinė valdžia įsakė 
New Yorko ir New Jersey 69 
Priežiūros Namų savinin
kams ir viršininkams arba 
įvesti į juos tinkamą saugumą 
nuo gaisro ir kitų panašių 
nelaimių, arba nebegaus val
džios finansinės paramos.

Binghamton, N.Y.
Iš LDS 6 Kuopos Susirinkimo

Vasario 3 d., Sokol salėje, 
įvyko LDS 6 kuopos susirin
kimas. Vidutinis skaičius na
rių dalyvavo. Visi kuopos 
valdybos nariai dalyvavo.

Kaip ir paprastai, susirin
kimų pravedė kuopos pirmi
ninkė A. Maldaikienė.

Perskaityti praeito susirin
kimo protokolas ir finansinė 
atskaita, ir priimti.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pranešė, kad šiuo tarpu 
kuopa neturi tokių svarbių 
reikalų, apie kuriuos reikėtų 
raportuoti.

Iždininkė J. Brown prane
šė, kas kuopos finansiniai 
reikalai gerai vedami.

Nors trumpai, bet visgi 
buvo kalbėta ir apie naujų 
narių prirašymą. Pagal narių 
pareikšta mintį, gavau supra
timą, kad iš jaunesnių žmonių 
yra labai sunku rasti norinčių 
įrašyti į LDS. Atsakymas 
būna vienas: “Priklausau ki
tur”.

Keletas mūsų kuopos susi
rinkimų buvo neskaitlingi. 
Tas sudaro nejaukią padėtį ir 
tiems, kurie dažnai lanko su
sirinkimus. Kiekvienas kuo
pos narys turėtų rimtai pa
galvoti, kad narių nedalyva
vimas susirinkimuose labai 
kenkia kuopos veiklai. O mū
sų kuopa gali gerai gyvuoti, 
gali turėti skaitlingus susirin
kimus ir gali sėkmingai dar
buotis fraternalėje veikloje. 
Tik reikia visiems mums dau
giau dėmesio kreipti į kuopos 
reikalus ir kiek galint dar
buotis.

Nėra malonesnių gyvenime 
valandų, kaip darbuotis orga
nizacijai ir žmonijos gerovei.

j Visi bandykime darbuotis.
Sekantis LDS 6 kuopos 

susirinkimas įvyks kovo 3 d., 
Į Sokol salėje, 226 Clinton St. 
: Pradžia 7 vai. vakare. Visi 

kuopos nariai prašomi daly
vauti.

Ona Wellus, Kuopos sekr.

Brockton, Mass.
Vasario 8 d. mirė Kazimera 

Vasaris, po tėvais Alseikaitė, 
kuri gyveno Livonia, Mich., 
pas sūnų Anthony. Palaidoji
mui buvo parvežta į Brockto- 
ną. Čia jos karstą puošė daug 
gyvų gėlių. S. Rainardas pa
sakė atsisveikinimo kalbą ko
plyčioje ir kapinėse, nupieš- 
damas jos gyvenimo kelią. 
Velionė paėjo iš Lietuvos, 
Mažeikių apskrities. Klaoščių 
kaimo. Dar visai jauna atvy
ko į šią šalį, dirbo avalų 
išdirby.stėje. Brocktone išgy
veno apie 50 metų, o per 
paskutinius dešimt metų gy
veno pas sūnų Livonia, Mich.

Velionė buvo laisvų pažiū
rų, su visais draugiškai gyve
no, skaitė laikraštį “Laisvė”. 
Liūdi jos sūnus Anthony ir 
marti ir 2 anūkai. Allan 
Vasaris gyvena Livonia, 
Mich., o E. Gay Vasaris 
Plymouth, Mich. Ir sesuo 
Stefanija Jonaitis, Lietuvoje.

Visi palydovai, buvo pa
kviesti sugrįžti į Yakuvonio 
įstaigą ir tinkamai pavaišinti.

Tebūna jai amžina ramybė, 
o užuojauta jos artimiesiems.

KLAIDOS PATAISYMAS
Praeitame “L.” numeryje 

pranešime apie Moters Die
nos minėjimo parengimą, ku
ris įvyks kovo 2, pasakyta, 
kad jis prasidės 2 valandą po 
pietų, o turėjo būti 12 valan
dą. S. Rainard

TEISĖJAS NUŠAUTAS 
TEISME

Louisa, Va. - Vasario 13 d. į 
pavieto teismą įsiveržė pikta
darys ir nušovė teisėją J. S. 
A. Cunningham. Taip pat 
sužeistas ir šerifas, kuris tuo 
laiku pasitaikė būti teisme.

United Nations, N. Y. - 
Kipro salos graikų vadas 
Glafkos Clerides atvyksta į 
Jungtines Tautas pasitarimui 
dėl susidariusios saloje nau
jos padėties, turkams paskel
bus jos šiaurės dalį nepri
klausoma valstybe. Jis, žino
ma, labai priešingas tokiam 
jų žygiui.

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

rengia

Tarptautinės 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

Ilgiausių metų B. Šalinaitei!
Praėjusį šeštadienį po Aido 

Choro parhokų sugūžėjo į 
Laisvės 'sBę gražus būrys 
Bronės Salinaitės buvusių 
mokinių, didžiumoje dabarti
niai ir buvusieji aidiečiai, pa
sveikinti mielą mokytoją su 
jos 70-tųjų metų sukaktuvė
mis.

Malonu buvo susitikti, po 
gana ilgo nesimatymo, Anta
ną Naviką, Vyt. Žilinską, 
Sylvia Pužauskaitę-Bukas ir 
jos vyrą, Adomą Stupur ir jo 
žmoną Graunaitę, Jurgį Ka
zakevičių ir jo žmoną, Aldoną 
Žilinskaitę-Anderson, jos sū
nų ir vyrą, Amelija ir Walter 
Juškevičius iš Stamford, 
Conn., ir su jais atvykusius 
Rigely šeimą, iš Milford, 
Conn. O tolimiausias svečias 
buvo Juozas Nevins iš Flori
dos. Visi čia suminėti, išski
riant kai kuriuos Connecticut 
valstijos draugus, buvę aidie
čiai. Žiūrint į juos, norisi 
labai prašyti, kad jie sugrįžtų 
pas mus į aidiečių tarpą. Jie 
taip dabar reikalingi.

Žinoma, buvo ir daugiau 
svečių, mielosios Bronės arti
mųjų, bet argi galima visus 
suminėti. Tik tiek žinau, kad 
kiekvienas iš jų turėjo kokius 
nors ryšius su Šalinaite - ar 
tai ryšium su balso lavinimu, 
ar pianinu skambinimu, ar 
kokiu nors kitu meniniu 
mokslu.

Pati B. Salinaitė atrodė 
puikiai. Niekad nesakytum, 
kad ji neseniai pergyveno 
sunkią operaciją, kad išbuvo 
ligoninėje apie pusmetį. 
Taipgi niekad nesakytum, 
kad ji jau sulaukusi 70-ųjų 
metų sukakties. Kaip visada,

Netekome įžymaus kovotojo

Richard Avedon
Dr. Edward K. Barsky

New Yorkas. - Vasario 13 
dieną Universiteto ligoninė
je, sulaukęs 78 metų, iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė Dr. Ed
ward K. Barsky. Su jo mir
tim Amerikos ir viso pasaulio 
darbo liaudis neteko vieno iš 
drąsiausių ir žymiausių kovo
tojų už jos reikalus.

Kai 1937 metais Ispanijoje 
siautėjo civilinis karas, kai 
Ispanijos liaudis su ginklu ir 
negirdėtu ryžtu stojo į kovą 

Abrahamo Lincoln© Brigadas kariai sugrįžta į Jungt. 
Valstijas.

ji pilna energijos, pilna viso 
kių meninių užmojų, nusitei
kusi jaunatviškai. Ji sako 
važiuosianti į T. Lietuvą šiais 
metais. Bravo, miela mokyto
ja!

Apie Salinaitės nuveiktus 
darbus būtų galima daug ra
šyti, daug buvo pasakyta šeš
tadienį. Visi mūsų buvę Aido 
Choro mokytojai yra jos buvę 
studentai. Ji ne tik gabi 
muzikė, bet ir kompozitorė.

Vaišes sunešė dalyviai, 
Aido Choras prisidėjo taipgi. 
Lietuvišku sūriu mus vaišino 
Jean Mureikaitė-Rigely.

Prisiminėm dar vieną gim
tadienio sukaktį - tai mūsų 
mielos Aido Choro sekretorės 
Tessie Stočkienės, kuri gimu
si vasario 14 d., “Valentine’s 
Day”. Jai taipgi visi iš gilu
mos širdies linkėjome ilgiau
sių metų.

Aidiečiai pasigedome pa
mokose ir prie vaišių Roberto 
ir Elenos Feiferių ir Julės ir 
Jono Lazauskų, kurie negalė
jo su mumis praleisti vakaro 
dėlei nesveikatos šeimoje. 
Linkime ligoniams .ųreit su- 
sveikti.

* * *
Beje, susirgus mūsų kores

pondentei Elenai Feiferienei, 
nieks nepranešė, kad užpe- 
reitą susirinkimą aidiečiai iš
rinko bei perrinko valdybą 
1975 metams. Pirmininku iš
rinktas Povilas Venta, vice
pirmininku Juozas Babars- 
kas, sekretore Tessie Stoč- 
kienė, finansų sekretore Julė 
Lazauskienė, iždininku Wal- 
teris Keršulis, koresponden
te Elena Feiferienė.

Ieva Mizarienė

ginti savo pasiektus demo
kratiškus laimėjimus, sausio 
16 dieną Dr. Barsky su pir
mąja medikų grupę išvyko į 
Ispaniją jos liaudžiai padėti 
kovą laimėti. Tai pareikalavo 
didžiausio pasiaukojimo Ispa
nijoje Dr. Barsky, vadovau
damas medikams, atliko mil
žinišką darbą. Visi amerikie
čiai, kurie buvo nuvykę Ispa
nijon padėti liaudies kovai ir 
sudarė Abraham Lincoln Bri
gadą, didžiavosi šio kovotojo 
pasiaukojimu, energija ir 
drąsa.

Sugrįžęs iš Ispanijos, Dr. 
Barsky energingai darbavosi 
nuo fašizmo pabėgusių antifa
šistų šelpimu ir globojimu. 
Už tai jis buvo šios šalies 
valdžios žiauriai persekioji
mas. Jis buvo ne tik nubaus
tas šešių mėnesių kalėjimu, 
bet ir gydytojo leidimas iš jo 
buvo atimtas. ( Tačiau ir tas 
nepalaužė jo rjyžto ir valios. 
Iki pat mirties jis pasiliko 
ištikimas savo įsitikinimams 
ir aktyviškai dalyvavo visose 
kovose už pažangą.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Devyniolika miestų ligoni

nių paleidžia iš darbo 450 
darbininkų. Jie nebegali išsi
versti, o tuo tarpu ir miesto 
valdžia yra “subankrutavus”.

o

Majoro Beame sumanymas 
pakelti 10 procentų mokes
čius ant nejudinamojo turto 
susilaukia smarkios opozici
jos. Majoras sako, kad jis tik 
taip gali biudžetą subalan
suoti.

o

Sveik a tos D e p ar ta me n tas 
praneša, kad jis pakeitė “po
litiką” linkui šunų, kurie kar
tais įkanda žmogų. Pirmiau 
jie tuoj būdavo sugaunami ir 
uždaromi. Dabar bus jų savi
ninkams įsakyta, kad jie pa
tys per dešimt dienų savo 
šunis stebėtų ir praneštų De
partamentui apie jų užsilai
kymą. Ne visi šunys, kurie 
įkanda žmogų, serga pasiuti
mu.

O

Pradėjo mieste veikti įsta
tymas, kad valdiškųjų pro
jektų butuose nuomininkams 
nevalia laikyti šunis. Kurie 
juos dabar turi, turi jų nusi
kratyti arba patys iš butų 
išsikraustyti. Tai irgi naujas 
dalykas.

“LAISVĖS ”
DIREK TORIAMS

Antradienį, vasario 25 d., 2 
vai. po pietų,įvyks "Laisvės” 
direktorių posėdis, Laisvės 
salėje.

A. Rainienė, Sekretorė

LAISVIEČIUS 
APDOVANOJO

Mieli draugai, Valys ir Ve
rutė Bunkai, prisiuntė mums 
didelę dėžę iš savo daržo 
apelcinų ir greipfrutų.

Širdingai dėkojame už taip 
malonią dovaną.

“Laisvės” Kolektyvas

An appeal
Dear Friends:

May 8, 1975 marks the 
30th Anniversary of the Al
lied Victory over fascism in 
Europe.

After years of troubled 
US-USSR relations, the 
great alliance with the USSR 
in World War II made possi
ble victory in Europe and 
Japan. Now again after years 
of cold war, which brought 
great damage to our country 
and bitter tensions in inter
national relations, it seems 
clear that only detente and 
mutually beneficial US- 
USSR cooperation can avert 
World War HI and win an 
enduring peace.

To further this aim, the 
National Council of Ameri
can-Soviet Friendship and 
editors of New World Review 
are jointly organizing a rally 
in New York’s Carnegie Hall, 
Tuesday, May 13, 1975 along 
with a National Committee of 
Sponsors.

This rally will be an occa
sion of historic importance, 
employing a dramatic format 
with outstanding performers 
and speakers on the US side 
and distinguished diplomats 
and visitors from the Soviet 
Union.

Your assistance can help 
make the commemoration of 
the 30th anniversary of the 
defeat of fascism a spring
board for more fruitful ef
forts to further detente and 
to make world peace an at
tainable goal.

Sincerely yours
Jessica Smith 

Editor 
New World Review 

Richard Morford 
Executive Director 
NCASF

Brea, Cal. - Vasario 13 d. 
penki jaunuoliai, išdykauda
mi, sulindo į raketinės bazės 
po žeme rūsį ir nebegalėjo 
išeiti. Per 9 valandas gyveno 
baisiausioje baimėje. Laimė 
jų, kad buvo surasti ir išgel
bėti gyvi.

Tarp Lietuvių
Praėjusia savaitę “Laisvės" 

bendradarbė, Aido Choro ir 
Moterų Klubo korespondentė 
Elena Feiferienė turėjo pasi
duoti kelioms dienoms į ligo
ninę, kur pergy veno skaudžią 
operaciją. Elena dabar ran
dasi namie ir gydosi Roberto 
priežiūroje.

Pasigendame Elenos ir Ro
berto mūsų pobūviuose ir 
linkime Elenai greit sustiprė
ti.

* * *
Jonas Grybas, kuris buvo 

smarkiai sunegalavęs po 
priepuolio atakos, dabar jau 
gerokai sustiprėjęs. Jis jau 
pradėjo vėl lankyti Aido Cho
ro pamokas ir kitus pobūvius.

Buvo manoma, kad reiks 
Jonui pasiduoti į priežiūros 
namus, bet sveikatai pagerė
jus, jis apsigyvens pas Kle
mensą ir Beatričę Bready 
(Briedžius).

Pats Klemensas dabartiniu 
laiku randasi ligoninėje, bet 
tikimės, kad neužilgo grįš 
namo.

* * *
Arturas Petriką pakviestas 

rodyti filmus kovo 16 d. į 
Waterbury, Conn., o kovo 23 
d. j Hartford, Conn. Ten 
ruošiami Moters Dienos mi
nėjimai. Su Arturu vyks K. 
Petrikienė, LLD pirmininkė 
ir aš.

* * *
Praėjusį pirmadienį 

Augustas Iešmantą pergyve
no sunkią operaciją (inkstų). 
Linkime mūsų mielam buvu
siam New Yorko aidiečių so
listui greit pasveikti Floridos 
saulėtoje padangėje.

* * *
Benis ir Nellie Skubliskai 

abu kartu suimti “flu” ligos. 
Linkime abiem greit susveik- 
ti.

* * *

Paul Calvel (Kalvelis) jau 
seniai serga - negali išeiti iš 
namų. Bet jis “Laisvės” nepa
miršta, dosniai aukoja palai
kymui laikraščio. Šiomis die
nomis jis prisiuntė čekį 
dviems metams atnaujinimui 
prenumeratos. Linkime P. 
Calvel sveikatos.

Ieva

More for Themselves and
for their patients

Student nurses, 1,800 strong, demonstrate in Albany, to 
protest Governor Hugh Carey’s plan to shut down a dozen 
nursing training programs at state hospitals. Braving a 
snowstorm and temperatures in the 20’s they marched 
around the capitol chanting and carrying homemade signs.

There was an interesting 
article in the Long Island 
Press about nurses. It says 
that they are a new militant 
generation of nurses. They 
see themselves in a revolutio
nary role: not as a doctor’s 
handmaiden, but as a defen
der of her patients against 
the medical establishment.

A patient of one of the 
nurses at New York Monte- 
fiore Hospital suffered se
vere chest pains and the 
nurse immediately called the 
doctor, who told her he’d be 
there within three hours. 
The patient had another at
tack and cried out for a 
doctor. The nurse called him 
again. He breezed into her 
ward enraged that she had 
bothered him a second time. 
“I’ll decide when I will see my 
patients”, he told her. The 
nurse looked him in the eye 
and said firmly, “In my 
judgment, it is important to 
discuss the patient’s pains 
right away, and the patient

••••••••••••••••••••••e
Pramogų kalendorius

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.

Sėkminga buvo 
filmu popietė

Praeitą sekmadienį LLD 
185 kuopa suruošė filmų ro
dymo popietę Laisvės salėje.

Artūras Petriką parodė du 
filmus iš T. Lietuvos. Pirmas 
filmas ypatingai puikiai pa
ruoštas - tai “potpouri” dai
nų, koncertų, šokių įvairiais 
atvejais Lietuvos menininkų. 
Antrą filmą Arturas rodė 
apie karo laikų naciams parsi
davėlius lietuvius, kurie žu
dė savo brolius, seses.

Vakaro vedėjas Jurgis Ber
notą pakvietė K. Petrikienę, 
LLD Centro pirmininkę, tarti 
žodį kitą Draugijos reikalais. 
Draugė Petrikienė trumpai, 
bet brandžiai, perbėgo mūsų 
Draugijos 60 metų istoriją, 
jos vaidmenį mūsų gyveni
me.

Po programos buvo laiko 
pasikalbėti su draugais prie 
kavutės ir pyrago.

Matyti, kad žmonėms pa
tinka filmai. Nepaisant, kad 
oras buvo nelabai prielankus, 
visvien publikos susirinko 
nemažai. L M-nė

Santiago. - Čilės fašistinė 
valdžia paleido 27 politinius 
kalinius ir ištrėmė į užsienį.

wanted to see you. The pa
tient is paying the doctor. It 
should be her right to see him 
when she wants to”.

Nurses like this are sha
king up the nursing profes
sion across the country by 
getting more aggressive in 
protecting patients’ inte
rests.

When a doctor walked into 
a hospital room 10 years ago, 
the nurse automatically stood 
up to give him her seat. 
Today nurses sit tight.

Another target of the nur
ses’ new militancy is the 
hospital administrator. One 
of the main complaints voiced 
by nurses is that poor hospi
tal organization prevents 
them from treating patients 
as human beings.

Last yean, there was a 
three-week strike of 4400 
registered nurses in Califor
nia, which was triggered by 
demands for greater lever
age in hospital administra
tion to protect patients. Use

t




