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KRISLAI
Prezidento užsispyrimas 
Nedarbas ir kriminalizmas 
Ne viskas galima 
Korupcija ir palociuose 
Jam šunybės apsimoka

A. BIMBA
Viskas rodo, kad preziden

tas Fordas yra užsispyręs šią 
šalį įvelti į naują, kruviną 
avantiūrą Vietname. Jis vis
ką daro, kad paveikti Kong
resą įgaliot ji skubintis su 
nauja Amerikos militarine 
pagalba Pietų Vietnamo ir 
Kambodijos režimams.

Buvo pranešta, kad prezi
dentas verbuoja Kongreso 
narių grupę vykti į Vietnamą 
ir parvežti Amerikos žmo
nėms “gyvą įrodymą”, kaip 
svarbu ir būtina šios šalies 
gerovei skubinti tokios mili- 
tarinės pagalbos už pusę bili
jono dolerių. Veikiausia nesu
rado pakankamai tokiai gru
pei rekrūtų, kad dabar jau 
kalbama apie pasimojimą pa
siųsti su tokia pat misija 
tiktai porą ar trejetą jo pozi- 
zijai ištikimų senatorių. Jų 
žodžio užteksią prezidentui 
patarnauti už “gyvą irody- 
mą .

Kaip ten bebūtų, preziden
tas Fordas eina klaidingu ir 
pavojingu Johnsono ir Nixo- 
no keliu. Kongresas turėtų 
neleisti jam Jungtines Valsti
jas įvelti į šią avantiūrą.

Net klaiku skaityti iš mies
tų ir miestelių žinias apie 
visur plintantį kriminalizmą.
Nedarbui augant ir krizei 
gilėjant, to reikia tikėtis. Tai 
aiškiai yra įrodžiusi ekonomi
nių krizių istorija praeityje. 
Viena, silpnesnius žmones 
moraliai gadina ir pūdo ne- 
dateklius, skurdas, alkis. 
Bet, antra, žmones morališ
kai gadina ir staigus neteki
mas darbo, ir palikimas be 
jokio užsiėmimo.

Ką daryti su liuoslaikiu? 
Vieniems “stiklelis”, o ki
tiems, ypač jaunesnio am
žiaus netekusiam darbo dar
bininkui, jau labai madoje 
narkotikai. Žmogų apiplėšti, 
o kartais, jeigu būna reika
las, ir nudėti, jiems atrodo 
lengviausia ir net vienintelė 
išeitis.

Ir štai turime tiesiog neiš
semiamą kriminalizmui augi
mo šaltinį. Policijos lazda bei 
šautuvas pasidaro bejėgiai 
mus pilnai apsaugoti nuo tos 
nelaimės.

Reikalai su ruošimu net 
trijų ateinančią vasarą Lietu
vių Literatūros Draugijos 
ekskursijų į Lietuvą klostosi 
labai gražiai. Norinčių jose 
dalyvauti labai daug.

Bet esama ir problemos. 
Dauguma nori patekti į di
džiąją Dainų Šventę, kuri, 
kaip žinia, šiemet įvyks Vil
niuje. Bet ne visi galės. Viso
se grupėse vietų skaičius yra 
ribotas ir vienodas.

Patarčiau nenusivilti 
tiems, kurie į tą grupę negali
te patekti. Jūs dar laimėsite. 
Per šventę Vilniuje per dide
lė kamšatis. Visų dėmesys 
nukreiptas į iškilmes, o ne į 
svečius iš užsienio. Ir su 
akomadacijomis tenka susi
durti. Daug daugiau pama
tysite Lietuvos prieš šventę 
arba po jos nuvykę.

{Nukelta į 4 psl.)

Tel Aviv. - Kadaise buvusi 
Izraelio premjerė Mrs. Meir 
buvo prisiekusi, kad ji nieka
dos kojos nebeįkels į Vokieti
ją. Bet vas. 22 d. tik sugrįžo 
iš Vakarų Vokietijos. Taipgi 
prisipažino, kad ji ir pirmiau 
slaptai lankėsi V. Vokietijoje.

Prekyba duotų 400,000 
darbų Amerikos bedarbiams

Kas iš tikrųjų, yra kaltas už 
nebuvimą taikos P. Vietname?

Washingtonas. - Jungtinių 
Valstijų-Tarybų Sąjungos 
Prekybos ir Ekonomikos Ta
ryba paskelbė duomenis, ku
rie parodo, kad šios šalies 
praplėsta prekyba su Tarybų 
Sąjunga suteiktų darbo dar 
šiemet net 400,000 mūsų dar
bininkų!

Šios Tarybos pirmininkas 
Mr. Donald M. Kendall pa
reiškė: “Ši šalis stovės ran
kas sudėjus ir stebės, kaip 
Vakarų Europa ir Japonija 
praplečia prekybą su Tarybų 
Sąjunga. Jos laimės tuos dar
bus”.

Mr. Kendall ir Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Vladimir 
Alkhimov kaltina mūsų Kon
greso priimtą prie prekybos 
įstatymo priedą už sugriuvi
mą prekybos 1972 m. sutar
ties su Tarybų Sąjunga. Mr. 
Kendall ragina prezidentą 
Fordą ir Kongresą pakeisti 
šią nesveiką padėtį ir pradėti 
naujus žygius už praplėtimą 
prekybos su Tarybų Sąjunga 
ir kitais socialistiniais kraš
tais.

Palm Desert, Cal. - Eks- 
prezidentas Nixonas neturi 
jokių pastangų dėl nubaudi
mo kalėjimu jo buvusių ketu
rių pagalbininkų - John Mit
chell, Haldeman, Ehrlichman 
ir Mardian.

Keturi Watergate kaltininkai 
teisėjo nubausti kalėjimu

Judge John J. Sirica

Washingtonas. - Vasario 21 
d. federalinis distrikto teisė
jas John J. Sirica paskelbė 
keturiems Watergate bylos 
dalyviams bausmę. Jie visi 
buvo džiūrės pripažinti nusi
kaltėliais prieš keletą savai
čių, bet tik dabar jiems baus
mė paskirta.

John N. Mitchell, H. R. 
Haldeman ir John D. Ehrlich
man nubausti nuo dviejų ir 
pusės iki aštuonerių metų 
kalbėjimu, o Robert C. Mar
dian tiktai nuo 10 mėnesių iki 
trejų metų. Teisėjas turėjo 
teisę ir galėjo jiems uždėti 
daug didesnes bausmes, bet, 
matyt, jų pasigailėjo. Daly
kas tame, kad jųjų bosas, 
buvęs prezidentas Nixonas, 
kurio instrukcijomis jie vado
vavosi visose tose šunybėse, 
kad jis būtų 1972 metais 
išrinktas antru kartu prezi
dentu, prezidento Fordo at
leistas nuo visokios atsako
mybės ir šiandien gyvena 
laisvai. Mitchell, Haldeman, 
Erhlichman ir Mardian juk 
buvo tiktai jo pastumdėliai ir 
agentai.

Visi nubaustieji ketina ape
liuoti į aukštesnius teismus.

Darbo unijų 
pasiūlymas

Bar Harbour, Fla. - Ameri
kos Darbo Federacijos Pild. 
Taryba išstojo su labai prak
tišku pasiūlymu dėl taupymo 
energijos. Ji reikalauja, kad 
valdžia paimtų į savo rankas 
naftos importavimą iš užsie- 
'nio.

Kaip žinia, iš naftos impor
tavimo daro milžiniškus pel
nus didžiosios kapitalistinės 
korporacijos, tuo tarpu kel
damos naftos produktų - ga
zolino, kurinio aliejaus, ben
zino ir 1.1., kainą į padanges. 
Šiam pasiūlymui, žinoma, vi
somis keturiomis priešinsis 
aliejaus kompanijos ir visas 
stambusis kapitalas.

BIEDNUOMENEI ŠELPTI 
FONDAS ŽYMIAI 
SUMAŽINTAS

Washingtonas. - Fordo Ad
ministracija patvarkė, kad 
biednuomonės šelpimo fon
das yra sumažinamas 
$67,500,000. Iš šio fondo tam 
tikros sumos yra teikiamos 
atskiroms valstijoms sušelpi- 
mui biednųjų šeimų. Ir taip 
kiekvienas socialiniams rei
kalams fondas yra nukerta
mas. Tik nejudinamos yra 
lėšos militariniams reika
lams. Dargi vienuolika bilijo
nų dolerių tapo padidintos.

Ilauppague, L. I. - Smith
town Nursing Home savinin
kas Herbert Kallen kaltina
mas apgavingai pasigrobęs iš 
Medicaid $500,000.

Neofašistų 
provokacija

Roma. Naują provokaciją 
Italijos neofašistai įvykdė 
Neapolyje. Peiliais ginkluotų 
juodmarškinių gauja sekma
dienį užpuolė būrelį jaunuo
lių, kurie viename miesto 
parke platino studentų žur
nalą, ir žiauriai juos sumušė. 
4 studentai sužeisti ir nuvežti 
į ligoninę. Vienas iš fašistų 
chuliganų suimtas.

TASS-ELTA

Kainos per sausį 
pakilo 0.6 procento

Washingtonas. - Jau turi
me federalinio Darbo Depar
tamento paskelbtus duome
nis apie Amerikos žmonių 
pragyvenimo reikmenų kai
nas už šių metų sausio mėne
sį. Jie labai nemalonūs, nes 
jie parodo, kad tiktai per 
vieną mėnesį kainos pakilo 
šešiomis vieno procento dali
mis. Tai reiškia, kad jeigu 
šiais metais kiekvieną mėnesį 
ir tiktai tiek kainos tepakiltų, 
vis tiek per metus pasidarytų 
kokiais aštuoniais procentais 
aukštesnės, negu jos buvo 
1974 metais. Tai iš tikrųjų 
nėra kuo per daug džiaugtis.

Žinoma, valdžios žmonės ir 
laikraščių komentatoriai su 
pasididžiavimu kreipia Ame
rikos žmonių dėmesį į tą 
faktą, kad per šių metų sau
sio mėnesį kainų pakilimas 
buvo truputį mažesnis, negu 
per 1974 metų sausį. Sako: 
Kainų kilimas lėtesnis, mūsų 
ekonomika sveiksta!

Addis Ababa. - Etiopijos 
valdžios militarinės jėgos ne
pajėgia susidoroti su Eritrea 
provincijos sukilėliais. Susi
kirtimai dažnėja ir aštrėja.

JA V generalinio konsulo 
vizitas Lietuvoje

Vilnius, Vas. 13. - Dvi 
dienas Vilniuje su oficialiu 
vizitu viešėjo Jungtinių Ame
rikos Valstijų generalinis 
konsulas Leningrade Dž. 
Niubertas ir JAV konsulas G. 
Metjuzas.

Svečiai lankėsi Lietuvos 
TSR Užsienio reikalų minis
terijoje, juos priėmė partijos 
Vilniaus miesto komiteto ant
rasis sekretorius V. Kojala, 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas A. Vileikis.

Amerikos diplomatai taip 
pat susitiko su Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Valstybinio 
televizijos ir radijo komiteto 
pirmininku J. Januičiu, res
publikos kultūros ministro 
pavaduotoju D. Trinkūnu, 
pabuvojo Miestų statybos 
projektavimo institute, Vil
niaus Valstybiniame V. Kap
suko universitete, kuro apa
ratūros gamykloje, susipaži
no su Tarybų Lietuvos sosti
nės įžymybėmis. ELTA

MILITARISTAI
SUSIRŪPINĘ DĖL 
PADĖTIES
KAMBODIJOJE

Washingtonas. - Gynybos 
sekretorius James R. Schle
singer sako, kad visa Kambo- 
dija tikrai pateksianti į “ko
munistų rankas”, jeigu Kon
gresas, girdi, neužgirs prezi
dento reikalavimo paskirti 
222 milijonus dolerių suteiki
mui Kambodijos fašistiniam 
režimui militarinės pagalbos. 
Stebėtojai sako, kad Penta
gonas yra labai susirūpinęs.

Kad Kambodijos liaudis lai
mi mūšį po mūšio prieš 
Phnom Penh valdžią, tai yra 
tiesa. Bet vėliausi Schlesin- 
gerio gąsdinimai daromi su 
tikslu paveikti Kongresą. 
Pentagonas žino, kad Kong
rese opozicija teikimui Kam
bodijos režimui pagalbos yra 
labai didelė.

Londonas. - Lėktuvų stoty
je dingo $385,000 auksiniais 
pinigais, kurie buvo siunčia
mi iš Pietinės Afrikos į šiauri
nę Ameriką. Plėšikai paspru
ko.

Bogota. - Ir Columbijos 
Respublika pasirengusi už- 
megsti diplomatinius ryšius 
su socialistine Kuba. Vis ma
žiau Lotynų Amerikos kraštų 
besilaiko Jungtinių Valstijų 
politikos Kubą boikotuoti.

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim ragina Kipro 
salos graikus ir turkus gy
ventojus pradėti derybas 
nauju pagrindu. Tik susitari
mu galima pasiekti taiką.

Modernus 
mokslo centras

Kaunas, II. 12. [ELTA], 
Vilijampolės pramoniniame 
rajone, ant Neries kranto, 
išaugo modernus aštuonių 
aukštų pastatas, kuriame da
bar pats įkurtuvių įkarštis. 
Daugiau kaip pustrečio šimto 
kabinetų, laboratorijų ir kitų 
patalpų statybininkai čia per
davė Lietuvos Tekstilės pra
monės mokslinio tyrimo insti
tuto kolektyvui.

Kokias galimybes moksli
ninkų darbui atveria naujoji 
bazė? Apie tai ELTOS kores
pondentui papasakojo insti
tuto direktoriaus pavaduoto
jas mokslo reikalams Vytau
tas Nezgada.

— Beveik pusantro karto šį 
penkemtį išaugo mūsų atlie
kamų mokslinio tyrimo darbų 
apimtis, - pažymėjo jis. - 
Institutas tapo vienu stam
biausių šalies centrų, kurio 
specialistai, bendradarbiau
dami su daugeliu įmonių ir 
mokslo įstaigų, ruošia reko
mendacijas diegti naujus che
minius pluoštus šilko pramo
nėje, kurti eleastinius audi
nius, plėsti gaminių asorti
mentą iš tekstūruotų siūlų. 
Didelę paramą lengvosios 
pramonės įmonėms mūsų 
specialistai suteikė, įsavinant 
lietuvišką šiltą-triacetatą, iki 
minimumo sumažinant diace- 
tato elektrostatinius krūvius 
ir plačiau jį panaudojant bal
tinių trikotažo gamyboje, pa
rengiant optimaliausius 
pneumatinių audimo staklių 
darbo režimus, parenkant 
joms tinkamiausių audinių 
asortimentą. Vien penkmečio 
sprendžiamaisiais metais in
stituto pateiktų naujovių 
ekonominis efektas - 5,4 mili
jono rublių.

Penns Grove, N. J. - Vasa
rio 25 d. į parapijine mokyklą 
įsiveržė ginkluotas vyras ir 
pašovė mokytoją. Kai išgir
dęs šūvį pribuvo mokyklos 
direktorius kunigas Thomas 
Quinlan, įsiveržėlis jį nušovė. 
Sulaikytas David N. Gary ir 
kaltinamas papildyme šios 
žmogžudystės.

New Yorkas. - Į šį klausimą 
puikiai atsako žymus dvasiš
kis George W. V^ebber, Susi
rūpinusių Dvasiškių ir Pasau
liečių Komiteto pirmininkas 
savo laiške “The N. Y. 
Times” (sausio 15 d.). Jis 
kaltina mūsų Jungtines Val
stijas. Jis rašo:

“Prieš dvejus metus Jung
tinės Valstijos pagaliau pasi
rašė sutartį, siekiančią atneš
ti taiką į Pietrytinę Aziją. 
Mūsų karo kaliniai sugrįžo 
namo, mūsų kariuomenė bu
vo ištraukta. Bet taika į 
Pietų Vietnamą neatėjo. 
Mūsų tautos negarbei, mes 
šėrėme Thieu militarinės jė
gas ir palaikėme jo korupci
jos suėstą ir represyvišką 
valdžią.

Per pirmąją metinę Pary
žiaus sutarties sukaktį aš 
Saigone praleidžiau dvi sa
vaites, siekdamas surasti 
priežastį, kodėl tebeina aš
trūs mūšiai su dideliais nuo
stoliais - civiliniais ir militari- 
niais žmonėmis. Ilguose pasi
kalbėjimuose su amerikinės 
spaudos korespondentais, 
kurie pusėtinai ciniški link 
abiejų konflikto pusių, aš bu
vau tiesiog pritrenktas girdė
ti, kad iš šimtų paliaubų 
sulaužymų, kiek jiems teko 
patirti, kiekvienas buvo 
Thieu jėgų pradėtas. May
nard Parker straipsnis 1975 
metų sausio mėnesio “Fo
reign Affairs” laidoje patvir

New Yorkas. - Raportuoja
ma, kad tik per vienerius 
praeitus metus didžiajame 
New Yorke buvo prarasta 
125,000 darbų. Tai reiškia, 
kad tiek darbininkų atsidūrė 
bedarbių gretose.

Scranton, Pa. - Šio miesto 
mokytojai, 800 jų, sustreika
vo. Paliesta 32 mokyklos ir 
apie 14,000 moksleivių.

•
Bruselis. - Devyniose kapi

talistinėse šalyse, kurios su
daro taip vadinamą “bendrą
ją rinką”, nedarbas praeitais 
metais pakilo 47 procentais. 
Pernai bedarbių buvo 
3,054,688, o šių metų pra
džioje - 4,212,488.

Shiprock, New Mexico. - 20 
ginkluotų indėnų užėmė Na
vajo rezervacijoje elektroni
nę įmonę ir sako iš jos nesi
trauksią, kol jų reikalavimai 
bus neišpildyti. O jie reika
lauja, kad jiems sveikatos 
apsauga būtų geriau prižiūri
ma ir kad nebūtų diskrimina
cijos prieš indėnus darbinin
kus.

•
Washingtonas. - Valstybės 

sekretorius Kissingeris ir 
prezidentas Fordas vėl gąsdi
ną Kongresą, kad jeigu jis 
neužgirs siūlomos greitos mi
litarinės pagalbos už 
$222,000,000, Kambodijos fa
šistinis režimas bus nuvers
tas. Jie desperatiškai sten
giasi jį išgelbėti nuo sukilu
sios liaudies.

•
Chicago, Ill. - Sulaukęs 77 

metų amžiaus mirė mozlemų 
dvasinis vadas Elijah Mu
hammad.

Washingtonas. - Aukščiau
sias Teismas 5 balsais prieš 4 
patvarkė, kad moksleiviai tu
ri civilines teises ir mokyklų 
vedėjai negali jų bausti, į tai 
neatsižvelgdami. 

tina, kad Šiaurės Vietnamas 
iš tikrųjų į tuos paliaubų 
sulaužymus atsakė labai susi
laikančiai. Pagal Paryžiaus 
Sutartį, Nacionalinio Išsilais
vinimo Jėgoms (Armijai) bu
vo pavesta kontrolė tų sričių, 
kurias jos buvo užėmusios su
tarties pasirašymo metu, ta
čiau Thieu jėgos nuolatos ant 
jų darė spaudimą (užpuldinė
jo).

Tuo būdu dabartinis Jung
tinių Valstijų valdžios kaltini
mas, kad paliaubas laužo 
šiauriniai vietnamiečiai 
skamba kaip aiškios ir tragiš
kos pastangos padidinti teiki
mą Thieu militarinės pagal
bos ir vėl eskaluoti mūsų 
dalyvavimą naikinime šios 
gražios šalies ir jos žmonių, 
kurie desperatiškai nori pa
baigos civiliniam karui, kuris 
buvo didžiųjų jėgų jiems pri
mestas.

Tie, kurie trokšta taikos 
gali tik palinkėti, kad mūsų 
naujasis Kongresas nekreips 
dėmesio į kvailą reikalavimą, 
kad mes padidintumėme 
Thieu pagalbą. Kodėl mes, 
pagaliau, negalime prisipa
žinti, kad mūsų ilgi, baisūs 
metai Vietname buvo trage
dija, ir pasukti į kelią link 
tikros taikos ir atstatymo 
Vietname?”

Šis Re v. Webberio balas 
turėtų pasiekti kiekvieno 
Kongreso nario ausį ir širdį.

Edward J. Gurney
Tampa, Fla. - Čia prasidėjo 

teismas prieš buvusį republi- 
koną senatorių Edward J. 
Gurney iš Floridos. Jis kalti
namas įvairių finansinių suk
tybių papildyme. Praeitais 
metais dar būdamas senato
riumi, Gurney senatiniame 
komitete Watergate skanda
lui tirti labai karštai gynė ir 
teisino Nixoną.

Bonn, V. Vokietija. - Aukš
čiausias teismas panaikino 
parlamento nutarimą, kad le- 
gališka yra daryti moterims 
aborcijas bėgiu pirmųjų trijų 
mėnesių neštuvo, jeigu jos to 
reikalauja. Vadinasi, aborci- 
jos V. Vokietijoje draudžia
mos. •

Maskva. - Sulaukęs 78 me
tų amžiaus mirė 1956 metais 
buvęs Tarybų Sąjungos 
premjeras Nicolai Bulgani
nas. •

Athenai. - Graikijos valdžia 
sako, kad ji susekė ir likvida
vo sąmokslą ją nuversti. Su
laikyta dvidešimt karininkų 
kaipo sąmokslininkų.

Chicago, Ill. - Majoras Da
ley laimėjo nominacijas į 
premjero vietą. Jo trys opo
nentai smarkiai supliekti. Jo 
laimėjimas bal. 1 d. beveik 
užtikrintas, nes demokratų 
mašina miestą pilnai kontro
liuoja.
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Kas kQ rašo ir sako

Jie iš kailio neriasi, o mes sveikiname
Šiuo laiku mūsų Jungtinėse Valstijose lankosi iš Tarybų 

Sąjungos dvasininkų delegacija. Ją pakvietė šios šalies 
Nacionalinė Bažnyčių Taryba. Mat, pernai vasarą panaši 
Amerikos dvasininkų delegacija lankėsi Tarybų Sąjungoje. 
Tai dabar Tarybų Sąjungos dvasininkai atsimoka tuo 
patimi.

Delegacija susideda iš dvidešimties asmenų. Labai gerai, 
kad jų tarpe randasi ir žymus Lietuvos dvasininkas prelatas 
V. Krivaitis.

Mes, žinoma, sveikiname apsimainymą panašiomis dele
gacijomis. Tokie veiksmai padeda abiejų didžiųjų kraštų 
žmonėms vieni kitus geriau pažinti ir suartėti. Jie padeda ir 
detantės politikai tarptautiniuose santykiuose sustiprėti, ir 
gražiai pasitarnauja pasaulinės taikos reikalui.

Bet kaip tik dėl to ir kaip tik už tai tokius veiksmus puola, 
smerkia ir keikia visi reakcininkai, detantės ir taikos 
priešai. Panašiai jie sutiko ir šios dvasininkų delegacijos 
atsilankymą. Ir natūralu, kad lietuviškieji reakcininkai su 
negirdėtu Įtūžimu puola prelatą Krivaitį. Ir ko jie apie jį 
nebeišgalvoja!

Mes, žinoma, manome, kad tie puolimai neišgąsdins nei 
prel. Krivaičio, nei kitų šioje delegacijoje dvasininkų. Jie 
džiaugsis ir didžiuosis šią kelionę atlikę. Per kelionę jie 
geriau pažins šią šalį ir jos žmones.

Ir darbo unijos neturi programos
Labai gerai, kad keturiolikos milijonų organizuotų darbi

ninkų vardu AFL-CIO (Amerikos Darbo Federacijos-Indus- 
trinių Organizacijų Kongreso) prezidentas George Meany 
kritikuoja prezidento Fordo Kongresui pateiktą programą. 
Visiškai teisingai jis sako, kad toji programa neužkirs kelio 
infliacijai ir kainų kilimui, ir nesulaikys krizės ir nedarbo 
didėjimo.

Bet ką, vietoje prezidento programos, organizuotų darbi
ninkų armijos vardu siūlo George Meany? Jis viso labo turi 
tiktai vieną pasiūlymą, būtent, kad, vietoje prezidento 
siūlymo numažinti federalinius taksus (mokesčius) šešiolika 
bilijonų dolerių, jie būtų numušti 30 bilijonų dolerių. Ir 
daugiau nieko.

Jeigu darbininkų vadas iš tikrųjų mano, kad užtenka šio jo 
pasiūlymo nugalėjimui nūdienių mūsų ekonominių ir sociali
nių negalavimų, tai jis serga nepagydoma naivumo (suvai
kėjimo) liga. Aišku, kad jis tuo negali tikėti ir netiki. Ašku, 
kad brolis Meany tiktai ramina ir migdo darbininkus, kad jie 
savo organizuotos galios nepanaudotų kovai už tikrą 
infliacijai ir krizei nugalėti programą. Mat, tokia programa 
nepatiktų šios šalies stambiojo kapitalo interesams. Meany 
nenori jiems nusidėti.

|domus skaičiai apie Amer. moteris
Šiandien šioje šalyje turime 35 milijonus darbininkių. Jų 

rasi visuose darbuose, visokiausiuose užsiėmimuose.
Kodėl jos dirba? Ar tik dėl to, kad laiką kur nors praleisti?
Tegu mums paaiškina mūsų federalinis Darbo Departa

mentas. Jis sako:
7,000,000 darbininkės yra nevedusios. Jos turi sau 

užsidirbti pragyvenimą.
6,300,000 yra našlės bei persiskyrusios su savo vyrais - 

turi dirbti.
3,700,000 yra vedusios, bet jų vyrai neuždirba nė $5,000 

per metus. Aišku, kad tokia šeima be moters darbo negalėtų 
išsiversti.

3,000,000 darbininkių, kurių vyrų algos tesiekia tarp 
$5,000 ir $7,000 per metus. Jos irgi turi prisidėti su darbu 
prie šeimos išlaikymo.

1,000,000 darbininkių, kurių vyrai, dėl vięnos ar kitos 
priežasties, negali dirbti. Jos ne tik pačios turi užsidirbti 
pragyvęnimą, bet vyrams uždirbti.

500,000 vedusių moterų priverstos dirbti, nes jų vyrai yra 
bedarbiai, išmesti arba paleisti iš darbo.

Be to, mes turime apie 2,600,000 vedusių moterų, kurios 
dirba nepilnu laiką, yra priverstos prisidėti prie šeimų 
išlaikymo.

EUGENIJUS MATUZEVIČ1US
Siaurės Lietuvos laukuose
Atėjęs čia,
Į šiuos laukus.
Kuriuos gerai pažįstu nuo vaikystės.
Aš tyliai sau tariu:

žiūrėk,
Juodų arimų vagos bėga tolumon. 
Čia žemė suarta.
Ji panaši
/ ką tik parašytą knygą.
Sustoki šito lauko pakrašty
J r nusilenki žemei,
Kuri įau nebeįaučia pašalo
Ir žvelgia į pavasario skliautus.
Ir vėl pabunda jos troškimai,
Jos amžino Ii
Motinystės meilė, —•
Ji laukia grūdo..,

Tau reikia šios tylos
Ir vyturio giesmės,
Ir traktoriaus banguojančio gaudimo,
Ir tų garuojančių vagų.
Ir los prasmės.

ir to tikrumo, 
Kuris yra čionai — 
Arimuose, artojo darbuose, 
Žaliam pasėlyje
Ir busimojo derliaus brandume.. «
Ir viskas čia
Tvirčiau, aiškiau Ir pastoviau:
Ir laikas,
Ir būties erdvė.
Ir žodžiai,
Ir kapo atminimas..,

IR VĖL JIE PIAUNASI 
UŽ IŠ lengvatikių 
IŠVILIOTUS DOLERIUS

Tarp “Lietuvos vadavimo” 
raketierių vėl užvirė aš
triausia kova už vasario 16 d. 
surinktus dolerius. Kaip ir 
visada praeityje, ją pradėjo 
Chicagos menševikų laikraš
tis. Vasario 18 d. laidoje 
Martynas Gudelis vėl įtūžu
siai puola “bendruomeninin- 
kus” ir jų vadus. Pasiklausy
kime:

“Visos didžiosios Amerikos 
lietuvių organizacijos suda
riusios Amerikos Lietuvių 
Tarybą, Vasario 16-tos die
nos sudedamas aukas nutarė 
skirti ir visą laiką skyrė 
Lietuvos išlaisvinimo kovai. 
Nei viena lietuvių sukurta 
organizacija nedrįso kėsintis 
į laisvės reikalams dedamas 
aukas. Bet prieš ketveris me
tus Nainio vadovauta JAV L. 
Bendruomenės valdyba, ne
pajėgusi suorganizuoti ir su
tvarkyti savo finansų, nutarė 
kėsintis į laisvės darbui ski
riamas aukas. Jis pasiskelbė, 
kad jie įsijungia į “laisvinimo < 
darbą” ir pasiima laisvinimo 
darbui dedamas aukas. Ame
rikos Lietuvių Taryba, bend
radarbiaudama su Vyriau
siuoju Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu, kiekvieną metą 
siųsdavo Vlikui surinktas 
aukas. Siuntė jas praeitais 
metais, siuntė jas ir šiais. 
Bendruomenės vadai buvo 
pasižadėję dalį uždirbtų pini
gų skirti Vlikui ir atiduoti 
laisvinimo darbui dedamas 
lietuvių aukas. Kelis metus 
taip ji ir darė, bet kai Bend
ruomenės vadovybė perėjo į 
vienos mažos grupelės ran
kas, tai jie patys pasiskelbė 
dirbą “laisvinimo darbą” ir 
turį teisę sunaudoti dedamas 
aukas. Savo leidiniuose jie 
net melagingai, skelbė, kad. 
Altas neduoda pinigų Vlikui.

Didelė Amerikos lietuvių 
dauguma melui ir sukčiavi
mui nepritaria.”

Vadinasi, “bendruomeni- 
ninkai” yra melagiai ir suk
čiai.

UŽ TAUPUMĄ IR 
TAUPYMĄ

Vasario 13 d. Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome vedamąjį 
“Taupumas - ūkiškumo bruo
žas”. Jame, tarp kitko, rašo
ma:

“Tokio pat įdidumo puodą 
galima nulipdyti ir iš penkių, 
ir iš dešimties jkilogramų mo
lio. Skirtumas antruoju atve
ju - darbo sąnaudos ir suga
dinta žaliava, panašių dalykų 
galime rasti ir įmonėse, kur 
gaminamos staklės, mašinos, 
plataus vartojimo prekės.

TSKP Centro Komitetas 
Kreipimesi į partiją, į tarybi
nę liaudį pagrįstai nurodė, 
jog, sumažinus materialines 
sąnaudas gaminamai produk
cijai tik vienu procentu, na
cionalinės pajamos padidėja 
beveik 4 milijardais rublių. 
Štai kodėl žygis už žaliavų, 
medžiagų, elektros energi
jos, kuro, laiko taupymą yra 
svarbus tiek politiniu, tiek ir 
ūkiniu požiūriu.

Svariais įsipareigojimais į 
TSKP Centro Komiteto ragi
nimą atsakė nemaža mūsų 
respublikos pramonės įmonių 
kolektyvų. Vilniaus darbo 
žmonių 1975 metų socialisti
niai įsipareigojimai skelbia: 
“Kovojant už tolesnį gamy
bos rentabilumo didinimą, 
negamybinių išlaidų ir broko 
nuostolių mažinimą, taupų 
medžiagų, energijos ir visų 
rūšių kuro naudojimą, die
giant pažangią technologiją, 
tikslius apdorojimo metodus, 
moksliškai pagrįstas normas, 
sutaupyti ne mažiau kaip 
1375 tonas juodųjų ir spalvo
tųjų metalų, 9,5 milijono kilo
vatvalandžių elektros energi
jos, 1400 tonų sutartinio ku
ro, 11,4 tūkstančio gigakalo- 
rijų šiluminės energijos .

Panašių pavyzdžių galima 
pateikti beveik iš kiekvieno 
pramonės įmonės kolektyvo 
gyvenimo. Labai gerai, kad 
dauguma jų visus metus 
neužmiršta socialistinių įsipa
reigojimų, taupo kurą, kiek

vieną metalo, kitų žaliavų ir 
medžiagų kilogramą, kiekvie
ną darbo minutę.”

Mes neabejojame, kad šie 
didžiojo dienraščio primini
mas ir paraginimas taupyti 
žaliavas ir energiją nepasiliks 
balsu girioje. Lietuvos liaudis 
nebus paskutinė tarybinių 
tautų šeimoje ir šiuo svarbiu 
reikalu.
“MŪSŲ TĖVELIAI” 
PRANCIŠKONAI LABAI 
IŠSIGANDĘ
« Vilniečio prelato Česlovo 
Krivaičio, katalikų bažnyčios 
Vilniaus arkivyskupijos ad
ministratoriaus, pasirodymas 
su Tarybų Sąjungos delegaci
ja visiškai išmušė iš lygsva
ros Brooklyno pranciškonų 
“Darbininko” redaktorius. 
Tai parodo vedamasis “Atva
žiavo sveteliai”. Matyt, jie 
yra labai išsigandę. Jie bijo, 
kad čia viešėdamas prel. Kri
vaitis gali suduoti labai skau
dų smūgį jų melams, kad 
Lietuvoje tikėjimas esąs per
sekiojamas, kad Lietuvos 
žmonėms esą uždrausta baž
nyčias lankyti ir melstis, kad 
Lietuvoje jau beveik visos 
bažnyčios esančios nugriau
tos ir t. t.

Tiesiog iš desperacijos 
“Darbininko” redakcija šau
kia:

“Pirmiausia prel. Krivaitis 
turi apsilankyti komunistinė
je Laisvėje, ir ten su krapyla 
pašlakstyti, Bimbai ir kitiem 
suteikti daug džiaugsmo.

Paskui jau irsis pas lietu
vius. Pasinaudodamas visų 
svetingumu, senais krikščio
niškais papročiais, pabels į 
klebonijų duris ir ištars: ne
kalta avelė prie durų, įsileis
kite. Ir ką reikės daryti?

Lietuvoje kunigai, kai nori 
boikuotuoti kulto ministerio 
pristatomus svečius, suranda 
reikalą ir išvažiuoja. Vadi
nas, nepriima. Tegu sau žino
si.

Ir čia reikėtų geriau jį 
palikti anapus mūsų lietuviš
ko gyvenimo. O jei kur įsi
braus ar kokiu gudrumu pa
teks, tenka jam tiesiai pasa
kyti, kokia yra padėtis ir kam 
jis atstovauja. Tegu jis žino, 
kad persekiojama, ujama ir 
bolševikų plakama okupuota 
tauta jį pasmerkia. Drauge ir 
visi Lietuvos laisvės šaukliai 
šaukiami budėti ir įspėti vi
sus, kad melui būtų užkirstas 
kelias! (“D.”, vas. 21 d.).

NUODINGI ŠIO 
DAKTARO 
SAPALIOJIMAI

Clevelando smetonininkų 
“Dirva” (vas. 19 d.) ištisai 
atspausdino mūsų beveik kai
myno niujorkiškio dr. V. Pa- 
procko kalbą, kurią jis išdro
žęs vasario 16 d. Waterbury- 
.je. Seniai jau net Chicagos 
menševikų laikraštyje bebu
vome skaitę tokius piktus, 
melagingus ir nuodingus sa
paliojimus piįeš Tarybų Lie
tuvą. Matyt; to daktaro gal
voje gieda tikri gaideliai.

Savo sapaliojimuose Pa- 
prockas nepamiršo purvais 
apdrabstyti ir tuos Amerikos 
lietuvių jaunuolius, kurie lan
kė Vilniaus universiteto li
tuanistikos pasitobulinirho 
kursus. Prašome:

“Grynas nesusipratimas 
laisvajame pasaulyje bręs
tančius jaunuolius siųsti į 
rusų. jiem specialiai paruoš
tus spąstus.Ypatingai koktu 
klausytis kai kurių grįžusių 
jaunuolių pasakojimų, kad 
esą jų smegenys nebuvo 
plaunami. Jei asmuo, buvęs 
MVB slaptųjų agentų globoje 
teigia, kad jo smegenų niekas 
neplovė, tuo pačiu sukelia 
įtarimą, kad galimas daiktas į 
laisvąjį pasaulį jis sugrįžo jau 
su praplautais smegenimis. 
Smegenų plovimas kaip tiktai 
pasižymi tuo, kad pasirinkto
ji auka nė nejunta kaip ji 
patampa raudonojo voratink
lio apsupta.”*

Bėdinas. - Čia lankydama
sis Izraelio užsienio reikalų 
ministras Allon pareiškė, kad 
Izraelis esąs pasirengęs dalį 
okupuotos teritorijos sugrą
žinti arabams.

Vilniaus dienraštyje apie
mūsų drg. Igną Bėčį

Darbininkų judėjimo veteranas

Pažangiuose Amerikos lie
tuvių laikraščiuose “Laisvė” 
ir “Vilnis” dažnai galima už
tikti Igno Bečio pavardę. 
Daugiau kaip 60 metų įvairių 
pažangių lietuviškų organiza
cijų veiklai atidavė šis akty
vus Amerikos darbininkų ju
dėjimo dalyvis.

Gimęs 1890 m. šiandieninio 
Pakruojo rajono Mažučių kai
me, Ignas Beeis drauge su 
dviem broliais jaunas dienas 
atidavė darbui pas svetimus 
ūkininkus. Nemaža įtakos, 
besirenkant gyvenimo kelius, 
jaunuoliams turėjo nuo Kriu
kų atklystantys 1905 metų 
revoliucijos aidai ir nuotai
kos. Vos atvykęs į JAV (1911 
m.), Ignas Beeis įsijungė į 
darbininkiškų organizacijų 
veiklą. Pirmoji jų buvo pašal- 
pinė Palangos Juzės Drau
gystė, tuo metu gana gausi ir 
pažangi. Jai priklausė dau
giausia laisvamaniai lietuviai, 
nenorėję dalyvauti religinių 
pašalpinių organizacijų veik
loje. Ignas Beeis drauge su 
atsikviestu Amerikon broliu 
Povilu buvo vieni pirmųjų

TARPTAUTINĖMIS TĖMOMIS

Anglija ir “Bendroji rinką”
Neseniai valdančiosios An

glijoje leiboristų partijos vy
riausybė paskelbė, kad birže
lio mėnesį šalyje bus sureng
tas referendumas klausimu - 
pasilikti Anglijai Europos 
ekonominėje bendrijoje ar iš
stoti iš jos. Surengti šį refe
rendumą leiboristai pažadėjo 
prieš metus laiko, norėdami 
laimėti parlamento rinkimus.

Kaip yra žinoma, 1957 me
tais susikūrus EEB, kitaip 
dar vadinamai “Bendrajai 
rinkai”, Anglija ilgus metus 
atsisakė įeiti į šį uždarą eko
nominį bloką. Tačiau, valdant' 
konservatoriams, vyriausy
bei pavyko pasiekti, kad par
lamentas priimtų įstatymą 
dėl Didžiosios Britanijos įsto
jimo į EEB nuo 1973 metų 
sausio 1 d.

Praėjo tik dveji metai, kai 
jų šalis tapo “Bendrosios rin
kos” nariu, tačiau ir šis neil
gas laiko tarpas įtikino ang
lus, kad dalyvavimas Euro
pos “devynetuke” eiliniam 
žmogui atneša vis didesnius 
sunkumus. Pirmiausia, nepa
prastą maisto produktų kainų 
kilimą. Tai atsitiko dėl to, 
kad Anglija, vykdydama 
“Bendrosios rinkos” žemės 
ūkio politiką, turi palaipsniui 
atsisakyti įsivežti pigius 
maisto produktus iš ten, kur 
jai naudingiau, ir pirkti juos 
brangiomis kainomis iš Vaka
rų Europos partnerių “Bend
rojoje rinkoje”. Šalyje nepa
prastai didėja ir kitų prekių 
kainos, o kartu ir Anglijos 
skola užsieniui. Šiuo metu 
Didžiosios Britanijos preky
bos su kitais “devyneto” na
riais deficitas yra dešimt kar
tų didesnis, negu 1972 me
tais. Be to, Ahglija privalo į 
EEB biudžetą įnešti tokias 
sumas, kurios jai aiškiai yra 
ne pagal kišenę. Štai dėl ko 
Anglijos premjeras H. Vilso- 
nas veda nuolatines derybas 
su “Bendrosios rinkos” part-

Penktadienis, Vasario (February) 28.1975 
----------------------------------------———— ' - ..

IŠ LAIŠKŲ

šios dr-jos nariai Newarke.
Vėliau Ignas Beeis reiškėsi 

Lietuvių socialistų sąjungos 
IV rajono veikloje. Tačiau 
bene daugiausia jis nusipelnė 
Amerikos Lietuvių darbinin
kų literatūros draugijai, šiais 
metais švenčiančiai savo 60 
metų jubiliejų.

Jau 1923 m. L Bečis buvo 
Lietuvių literatūros draugi
jos centro komiteto narys. 
Sekretoriaus pareigose I. Be
čis dirbo iki 1931 m. Vėliau 
ilgus metus buvo šios draugi
jos iždininku. Dar ir šiandien, 
sulaukęs solidaus amžiaus, 
nesiskiria su šia draugija - 
yra LLD 54-osios kuopos pir
mininkas.

Šiomis dienomis Ignui Be
eini sukako 85 metai. Šio 
gražaus jubiliejaus proga ne
nuilstančiam veteranui gali
ma palinkėti geros sveikatos, 
daug jėgų, kurių jis niekada 
negailėjo ir negaili pažan
gioms lietuvių organizaci
joms, jų spaudai, kovai už 
pažangą ir taiką.

Ferdinandas Kauzonas 
“Tiesa”, 1975 m. vas. 16 d.

neriais dėl indėlių į Briuselio 
banką sumažinimo, dėl agra
rinės politikos sušvelninimo. 
Tačiau iki šiol tai nedavė 
teigiamų rezultatų.

Pastaruoju metu dėl finan
sinių sunkumų Anglija atsisa
kė dalyvauti tunelio po La
manšu statyboje. “Bendro
sios .rinkos” šalyse ši žinia 
buvo įvertinta, kaip 
Anglijos nenoras bendrauti 
su Vakarų Europos valstybė
mis. Ypač nemažą audrą tai' 
sukėlė Prancūzijoje, kuri, 
kaip rašo užsienio spauda, 
yra didžiausia galimų lengva
tų Anglijai priešininkė. Ma
noma, kad geriausiai Londo
no reikalai “suprantami” Bo
noje, ir todėl neatsitiktinai 
Anglijos spauda, televizija 
tokį didžiulį dėmesį skyrė 
VFR kanclerio deryboms su 
Prancūzijos prezidentu Pary- 
v • •ziuje.

Jei Anglijos dalyvavimas 
“Bendrojoje rinkoje” sunkia 
našta guls ant darbo žmonių 
pečių, tai didysis biznis iš to 
.turi tik didžiulę naudą. Pa
vyzdžiui, vien 1974 m. naftos 
koncerno “Royal Dutch 
Shell” pajamos padidėjo tri
gubai, o banko “Lloyd” pel
nas palyginti su praeitais me
tais - trim ketvirtadaliais. 
Anglijos išstojimui iš EEB 
prieštarauja ir didžiosios 
tarptautinės monopolijos, ku
rių pusantro šimto savo vy
riausiąsias būstines yra įkū- 
rusios Didžiosios Britanijos 
teritorijoje. Šių, taip pat ang
liškų monopolijų rankose at
sidūrė beveik visa šalies 
spauda, kuri ištikimai tar
nauja savo šeimininkėms. 
Nemaža “Bendrosios rinkos” 
šalininkų yra ir liberalų bei 
konservatorių partijose, pa
čioje vyriausybėje. Vadinasi, 
Anglijos gyventojų laukia 
sunki ir atkakli kova dėl 
geresnės ateities.

V. Petkevičienė

Margaret Petrick
Gerb. Drauge!

Gavau Tamstos pasiųstus 
“Laisvės” 1974 metų 46-50 
numerius. Juose radau ir sa
vo paskelbtą straipsnį. Nuo
širdžiai dėkoju.

Gaunamus Jūsų šalies laik
raščius vis atiduodu instituto 
bibliotekai, kad būtų sudary
tas kiek galima pilnesnis 
komplektas. Jeigu pasitaiko 
atliekamas numeris - pasida
rau reikiamą iškarpą.

Gaila, kad netekome Anta
no Petriko, nuoširdaus Tary
bų Lietuvos, gimtojo krašto 
draugo. Jis padėjo mūsų in
stitutui kaupti medžiagą apie 
lietuvių tautos kultūrinį pali-. 
kimą, prisiųsdamas įvairių 
leidinių, išaiškindamas ame
rikiečių lietuvių žurnalistų 
slapyvardžius, jų tarpe 
“Šviesos” bendradarbių sla
pyvardžius. Šiais duomeni
mis dabar naudojasi Tarybų 
Lietuvos istorikai ir biblio
grafai. Gauti Antano Petriko 
laiškai - susirašinėjimas su 
JAV pažangiųjų lietuvių vei
kėjais Senu Vincu, J. Kaškai- 
čiu, V. Paukščiu, L. Prūsei- 
ka ir kt. sutvarkyti ir saugo- • 
mi institute. Šiuo literatūri
niu palikimu gali naudotis 
lietuvių kultūros istorijos ty
rinėtojai.

Vilniuje dabar rengiami 
Lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos pirmieji tomai. 
Ji universalinio pobūdžio, bet 
su žymia lituanistine medžia
ga. Pateikiami nedideli 
straipsniai ir apie JAV mies
tus. Straipsniuose pažymimi 
duomenys, kada ten apsigy
veno lietuviai, kokius laikraš
čius jie ten leido, kokias 
draugijas juose buvo sukūrę. 
Labai trūksta duomenų apie 
tai, kokiuose miestuose ir 
kada susikūrė ALDLD, LDS 
vietiniai skyriai, kokie veikė
jai ten dirbo. Gerai būtų, kad 
dar gyvi šių organizacijų dar
buotojai parašytų savo atsi
minimus ir paskelbtų juos 
“Laisvėje”, “Vilnyje”, “Švie
soje”, prisiųstų juos į Lietu
vą. Tai padėtų surinkti me
džiagą ir apie JAV pažangių
jų lietuvių gyvenimą, jų indė
lį į visos Amerikos kultūrą.

Linkiu Tamstai sveikatos ir 
tikiuos, kad dar susitiksime 
Vilniuje.

Su draugiškais linkėjimais.
R. Šarmaitis 

Vilnius,
1975.II.8

STRADIVARI J AUS 
SMUIKAS PIETŲ 
KORĖJOJE

Smuikas, kuriam apie 300 
metų, rastas mažame Pietų 
Korėjos miestelyje Namvo- 
ne. Tai įžymiojo italų meistro 
Stradivarijąus kūrinys. 
Smuike galima įskaityti dvie
jų garsių muzikantų inicialus: 
Antonijo Vivaldžio ir Nikolos 
Paganinio. Matyt, kitados jie 
grojo tuo instrumentu. Da
bartinis retenybės savinin
kas, 27 metų valstietis, paaiš
kino korespondentams, kad 
smuiką pirkęs jo senelis iš 
prancūzų kunigo. Ekspertai 
įvertino smuiką 1,5 mln. do
lerių.

LAZEROSKOPAS
Japonijoje sukurtas naujas 

įrenginys - lazeroskopas, ku
riuo galima gauti labai ryš
kius povandeninių objektų 
atvaizdus. Šis prietaisas po 
vandeniu esančius daiktus 
apšviečia žaliu lazeriniu spin
duliu, kuris vandenyje gerai 
sklinda.

Jautri priėmimo aparatūra 
sugauna atsispindėjusius 
spindulius ir paverčia juos 
elektroniniais signalais, iš 
kurių susidaro pastovus po
vandeninio objekto vaizdas 
ekrane. Šis prietaisas “mato” 
4-5 kartus toliau, negu po
vandeninės televizijos kame
ros. •• l .

□ Maskvoje, ant “Sofijos” 
viešbučio stogo, įrengtas di- < 
džiausiąs pasaulyje reklami
nis skydas. Jo plotis - 240 
kvadratinių metrų; skyde 
įmontuota 36,000 lempučių.
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Daro milžiniškus pelnus, bet 
taksų valdžiai beveik nemoka

Jungtinės Angliakasių Unijos organas “Journal” sausio 
mėnesio laidoje pateikia sekamą lentelę apie korporacijų 
pelnus ir jų valdžiai mokamus mokesčius. Kai kurios
korporacijos nėra visai jokių mokesčių mokėjusios už 1973 
metus, o kitos labai mažai.

Aukštos kainos šiai kiaulei patinka

Kompanija 1973 m. pelnai
United Airlines................ $ 98,000,000
Consolidated Edison .......... 203,000,000
American Electric Power . . 194,000,000 
Western Bancorporation... 97,730,000 
Chemical New York Corp. 74,765,000 
Bankers Trust Corp........... 51,673,000
Kennecott Copper.............. 211,980,000
Occidental Petroleum........ 80,000,000
Chase Manhattan Corp. . .. 170,691,000 
Gulf Oil.................................. 749,000,000
Standard Oil of Ohio............ 113,008,000
Mobile Oil............................ 873,027,000
Continental Oil.................... 287,000,000

PROF. J. PETRAITIS

LIAUDIES FRONTAS
Ž. Ū. AKADEMIJOJE

[Dalyvio prisiminimai]
1922-1924 metais Lietuvos 

Universitete Kaune veikė se
kančios idėjinės-politinės pa
grindinės studentų organiza
cijos: 1) lietuvių-katalikų stu
dentų sąjunga “Ateitis” 
(krikščionių-demokratų par
tijos padalinys), 2) lietu vių- 
tautininkų studentų korpora
cija “Neolituania” (smetoni- 
ninkų partijos padalinys), 3) 
studentų-varpininkų draugi
ja “Varpas” (valstiečių-liaudi- 
ninkų sąjungos padalinys) ir 
4) studentų-socialistų draugi
ja, kuri apjungė socialistus- 
revoliucionierius, socialde
mokratus, kairiuosius socia- 
listus-revoliucionierius, bol- 
ševikus-komunistus (komu
nistų partija tuo metu buvo 
uždrausta ir legalioje veikloje 
komunistus vadino darbo 
kuopininkais) ir kelius anar
chistus. Pirmosios dvi orga
nizacijos turėjo savo smul
kesnius padalinius įvairiais 
pavadinimais.

Apart išvardintų organiza
cijų, veikė studentų-žydų 
(daugiausia sionistų), lenkų- 
dvarininkų ir rusų- ortodoksų 
(monarchistų) neskaitlingos 
organizacijos.

1922-1924 metais Lietuvos 
universiteto Matematikos- 
gamtos fakulteto sudėtyje 
veikė Agronomijos-miškinin- 
kystės skyrius, kuriame 
1923-1924 mokslo metais vei
kė du pirmieji kursai su apie 
50 studentų.

1924 metų rudenį vieton 
Universiteto Agronomijos- 
miškininkystės skyriaus bu
vo atidaryta Žemės ūkio aka
demija Dotnuvoje, į kurią 
įstojo 26 universiteto studen
tai: 16 studentų į III kursą (8 
agronomijos ir 8 miškininkys
tės) ir 10 - į II kursą (6 
agronomijos ir 4 - miškinin
kystės); 26 studentų tarpe 
buvo 7 studentai - buvę Lie
tuvos Universiteto studentų- 
socialistų draugijos nariai 
(Aleksandravičius, Niauro- 
nis, Paštukas, Pečkaitis, Pet
raitis, Počvaitis, Sirutytė) ir 
7 - “varpininkai” - liaudinin
kai.

Taksai ,
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0.4%
2.5%
2.5%
3.1%
3.5%
5.0%
9.9%

Pirmosios pastangos
Atvykę iš Kauno Dotnu- 

von, mes, studentai-socialis- 
tai susirūpinome progresy
viųjų studentų organizacijos 
steigimu Dotnuvoje. Tas 
klausimas įdomavo ne tik 
mus - studentus, bet ir politi-' 
nius veikėjus, politines parti
jas. Mus pradėjo lankyti liau
dininkai, socialdemokratai, 
kairieji socialistai-revoliucio- 
neriai, darbokuopiečiai (bol
ševikai. Kadangi matininkų 
streiko metu (1922 metų pa
vasarį) aš pasitardavau su 
minėtų partijų veikėjais, 
dauguma kreipėsi į mane. 
Kiek pamenu, tuo metu mus 
aplankė: liaudininkai Žygelis, 
Sugintas, agr. Svaldenis; so
cialdemokratai - Purenąs, 
Galinis, Merkelis, Plečkaitis? 
kairieji socialistai-revoliucio- 
nieriai - Lukauskas, Bielskis, 
Olšauskas, Lastas; darbokuo
piečiai - Norkūnas, Každailis, 
Cereška, agr. Žukauskas ir 
kiti. Visi ragino mus sukurti 
žemės ūkio akademijoje tokią 
progresyvinę organizaciją, 
kuri apjungtų kuodaugiau 
studentų.

Organizuoti tokią studen
tų-socialistų draugiją, kokia 
veikė Universitete, mes ne
galėjome dėl labai mažo mūsų 
skaičiaus: mes buvome tik 7 
ir mūsų tarpe nebuvo nei 
vieno partiečio, priklausančio 
bent kuriai partijai. Todėl, 
išklausę aukščiau išvardintų 
draugų patarimų, nutarėme 
organizuoti Liaudies frontą 
nekaltu vardu “Kultūros bū
relis” - neva “Kultūros” 
bendrovės padalinį - su obal- 
siu “Švieskis ir šviesk!” Fak- 
tinas kultūros būrelio tikslas 
buvo kova su klerikalizmu ir 
nacionalizmu už demokratiją 
ir socializmą.

Į Liaudies frontą mes norė
jome apjungti visus pažan
giuosius studentus, buvusius 
opozicijoje klerikalams ir na
cionalistams, t. y. nuo bolše
vikų iki valstiečių - liaudinin
kų imtinai. Mūsų nuomone, 
Kultūros būrelis turėjo vyk
dyti visa, kas pažangaus, ką 

galima vykdyti legaliomis 
priemonėmis. Greta to, kiek
viena idėjinė-politinė grupė 
turėjo veikti nelegaliai.

Į taip organizuotą Kultūros 
būrelį įstojo visi 7 atvykę iš 
Universiteto studentai-socia- 
listai, 3 liaudininkai - “varpi
ninkai” ir 5-6 studentai I 
kurso. Nors į Kultūros būrelį 
įstojo tik 3 varpininkai, bet 
geri vyrai. Pradžioje kelioli
ka studentų gyvenome viena
me dideliame kambaryje. 
1924 metų pabaigoje 4 stu
dentams buvo paskirtas gy
venti mažas kambariukas; 
tame kambariuke, vėliau pa
vadintame “parapija”, apsi
gyvenome mes 4 studentai 
III kurso - visi socialistai.

Sunkumai su literatūra
I “parapiją” užeidavo visi 

atvažiavę būrelio reikalais 
kauniečiai ir nešdavo atvežtą 
literatūrą. Pradžioje literatū
rą mes laikydavome savo 
kambaryje esančioje rūbų 
spintoje; vėliau - po mano 
lova; galop draugai pasiūlo, 
saugumo sumetimais, nelega
lią literatūrą laikyti prausyk- 
los-tualeto kambaryje. Tiesa, 
kratos metu dėl rastos litera
tūros prie mūsų niekas nega
lėjo prikibti, bet kiekvienas 
“ateitininkas” ir neolituanas, 
kiekvienas šnipas galėjo pa
tikrinti ryšulio su literatūra 
turinį. Išgirdęs apie tai, III 
kurso studentas Kemėšis 
(’’varpininkas”) paėmė visą 
gaunamą literatūrą pas save:

— Pas tave gali būti krata. 
Bet niekas nepagalvos kraty
ti manęs - grynakraujį liaudi
ninkų sąjungos narį, - tarė 
Kemėšis.

— Bet pas mane ne tik 
liaudininkų, bet ir esdekų ir 
darbokuopininkų literatūra.

— Organizuodami Liau
dies frontą, pasižadėjome 
platinti visų opozicinių kai
riųjų partijų literatūrą. . . 
atsakė Kemėšis. Po to visą 
nelegalią literatūrą laikė 
stud. Kemėšis.

Pirmoji Kultūros būrelio 
valdyba buvo koalicinė ir su
sidėjo iš studentų tik III 
kurso: “varpininko” Kemėšio 
(kasininkas) ir dviejų socialis
tų - Pečkaičio (sekretorius) ir 
Petraičio (pirmininkas).

Problema surasti 
šefuotojus

Nuo pirmųjų žingsnių Kul
tūros būrelis sutiko sunku
mų. Pagal veikiančius nuo
status kiekvieną akademijos 
studentų organizaciją turėjo 
šefuoti 2 dėstytojai. Nei vie
nas akademijos dėstytojas 
(net tie, kurių vardai dabar 
įamžinti) nesutiko mus šefuo
ti ir todėl negalėjo būti pa
tvirtinti Kultūros būrelio įs
tatai. Tiesa, sutiko Elisonas 
ir Stanišauskas; bet prorek
torius doc. Rukuiža juos nu
šalino, nes jie buvo žemės 
ūkio technikumo mokytojai, o 
Akademijoje tuo metu dar 
nedėstė. Sužinojęs apie tai 
rektorius prof. P. Matulionis 
išsikvietė mane ir pranešė, 
kad jis be jokių sąlygų sutin
kąs šefuoti Kultūros būrelį, ir 
būrelio įstatai buvo patvirtin
ti Akademijos taryboje 1924 
m. lapkričio 28 dieną.

Į Kultūros būrelio narius 
Akademijos dėstytojai žiūrė
jo kaip Amerikos kapitalistai 
į negrus. Pavyzdžiui, 1925 
metais buvo paskelbtas kon
kursas Agrochemijos kated
ros laboranto etatui užimti. 
Buvo patarta prašymus pa
duoti III kurso studentams ir 
pasakyta, kad dirbdamas la
borantu per du metu sugebės 
įsigyti diplomą ir bus paaukš
tintas į asistentus. Prašymus 
padavė III kurso studentas - 
“kultūrininkas” ir I kurso 
studentas - “ateitininkas”. 
Rektoratas dviem balsais 
prieš vieną atmetė “kultūri
ninko” prašymą ir nutarė 
prašyti Akademijos tarybos 
leisti priimti tarnybon stu
dentus ir I kurso. Akademi
joj taryba atmetė prašymą 
III kurso studento - “kultūri
ninko”, pakeitė savo pir
mykštį nutarimą ir pavedė 
rektoratui priimti laborantais, 
ir I kurso studentus.

[Tęsinys sek. num.]

LAISVĖ

70 DIENŲ PO LOTYNŲ AMERIKĄ

Prabangos ir skurdo poliai
Beveik kiekviena pažintis 

su nauju miestu prasidėdavo 
kelione iš aerouosto. Dargi 
nuo paties aerouosto, jį su
pančios gamtos, padvelkian
čio karščio ar vėsos. O kiek
vienas kelias paprastai pa
teikdavo labai savotišką “vi
zitinę kortelę”.

. . . Limos aerouostas - 
vienas moderniausių, ištai
gingiausių ir didžiausių Loty
nų Amerikoje. Kaip įprasta, 
šiuolaikiniai aerouostai stato
mi toliau nuo miestų. Tad 
viešbučio, kuriame įsikursi
me vienai nakčiai, mašina 
bėga asfalto keliu į miestą. Iš 
pradžių atrodo, kad važiuoja
me kaimų laukais: tai šen, tai 
ten krapštosi vienas kitas 
valstietis. Priešais artėja pil
ki kalnai, supantys miestą. O 
ant kalnų dykynės pakriaušių 
išryškėja trobelės. Tai, pasi
rodo, jau Lima, tai gyvena
mosios lūšnos. Pasistatė jas 
tie, kurie negali kampo gauti 
mieste. Netrukus prie pat 
kelio pamatai gyvenamuosius 
kvartalus, ir negali likti abe
jingas. Ištisai vargo ir skurdo 
lūšnynai. Susigrūdę prie kaž
kokio buvusio upelio vagos, 
virtusios šiukšlynu, susispau
dę, suaižėję, riogso nykūs 
rudo molio statiniai. Jokios 
žalumėlės, jokios tvarkos. 
Sunku įsivaizduoti, kaip bėga 
čia gyvenančių žmonių die
nos, kaip žaidžia vaikai, ko
kiomis viltimis jie gyvena.

. . . Kelias iš Karakaso 
aerouosto bėga į kalnus, už 
kurių plyti didžiulis miestas, 
per ilgus ir modernius tune
lius. Bet kol atsiduri tuose 
tuneliuose, spėji pamatyti: 
žalių kalnų šlaitai nugramdy
ti iki molio raudonumo, o ant 
to molio ar kitokių žemių 
prisikimšę lūšnų, kopiančių 
kalnų šlaitais į viršų ir į 
šonus. Jos ne tokios, kaip 
Limoje, - jos sukrautos iš 
lentgalių, purvinos lanksty
tos skardos, kažkokio kito 
laužo. Bet ir čia - jokio 
augalėlio, jokios aikštelės, 
bet ir čia - šiukšlynai. O kai 
paskui, jau būdamas mieste, 
pamatai iš arčiau tuos lūšny
nus, net negera darosi. Jokių 
mokyklų čia, jokių patogu
mų. . . Tiesiog kampas žmo
gui pernakvoti, kampas, į 
kurį išsiraito siauri takeliai 
aukščiausiose kainų pašlaitė
se. Iš toliau žiūrint, atrodo, 
kad visi kalnai aplipę kažko
kiomis dėžutėmis. Kartais 
liūtys, sukeliančios kalnų 
griūtis, nuplauna tas dėžu
tes. Vyriausybė mėginanti iš
kelti tų lūšnynų gyventojus į 
patogesnes vietas, už miesto. 
Bet juk ten gyvena apie porą 
šimtų tūkstančių žmonių.

Ateinančiais metais bus pla
čiai minima žinomo lietuvių 
tautosakininko, K. Donelai
čio kūrybos leidėjo, poeto ir 
kultūros veikėjo Liudviko 
Rėzos 200 metų gimimo su
kaktis. Kuršių Nerijos gy
ventojai šiam savo žemiečio 
jubiliejui pradėjo ruoštis pir
mieji. Nidos darbininkas 
Eduardas Jonušas iš ąžuolo 
kamieno sukūrė L. Rėzos 
skulptūrą, kurią numatoma 
pastatyti -ant kopos netoli 
Pervalkos.

Nuotraukoje: dailininkas 
Eduardas Jonušas prie savo 
.kūrinio, skirto L. Rėzai.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Važiuojant į miestą iš Kito 
aerouosto, taip pat pakanka 
sugriuvusių trobų. Tik nau
jais įspūdžiais padvelkia žmo
nių vaizdas: prie tų balto 
mūro trobų (ir vėl kitas “vizi
tinės kortelės” stilius!) vaikš
to indėnai, kurių iki tol nete
ko matyti: vyrai nešioja vie
ną ilgą juodą kasą, moterys - 
po kelias; ant visų galvų - 
juodos, apskritos skrybėlės; 
moterų platūs sijonai, o pe
čius gaubia skaros; daugelis 
vyrų nešioja pončias. Bet 
tikruosius lūšnynus pamatai, 
atsidūręs senamiestyje, kai 
regi žalius kalnus aplipusias 
trobeles. Po jas vaikšto že
myn nusileidę lietingi debe
sys, ir sunku įsivaizduoti, 
koks ten gyvenimas. . .

Mačiau tokią trobelę iš vi
sai arti, Ekvadore, Tungu- 
raua provincijos sostinėje 
Ambate, kur auga tropikų 
augmenija. Prie kelio prilipu
si trobelė - ir parduotuvė, ir 
gyvenamasis namas, o dydžio 
— kaip tvartelis. Tokiais gy
venamaisiais tvarteliais apli
pę prie kelio stovinčios uolos, 
prie kurių, beje, rikiuojasi 
tarp tropinių sodų įsiterpu
sios modernios, originalios 
vilos.

Tą patį beviltiško skurdo 
pasaulį matėme ir Lapase, ir 
Kolone, ir Riobamboje, ir 
kitur. . .

Reklaminė Panamos kny
gelė siūlanti gausias naktinių 
barų ir turtingos prekybos 
paslaugas, taip pati apibūdi
na sostinę: “Panama - kont
rastų miestas”.

Būdamas Kosta Rikoje, 
skaičiau, jog Kolumbijos sos
tinėje Bogotoje vyko Lotynų 
Amerikos statybininkų semi
naras. Jo paskelbtuose doku
mentuose nurodoma, jog net 
115 milijonų Lotynų Ameri
kos žmonių gyvena pasigailė
tinose lūšnose. Tos lūšnos 
skirtingai vadinasi ir skirtin
gai atrodo įvairiuose Lotynų 
Amerikos kraštuose, bet vi
sos jos liudija kapitalistinio 
pasaulio, kuriame šeiminin
kauja užsienio monopolijos, 
nežmoniškumą.

Kartais, kai dažnai skaitai 
žodžius “baisūs socialiniai 
kontrastai”, atrodo, jie pasi
daro tik stereotipine fraze. 
Bet kai tuos prabangos ir 
skurdo polius pamatai savo 
akimis, “baisūs socialiniai 
kontrastai” virsta jaudinan
čia nužmoginimo realybe, ku
rios priežasčių ieškodamas, 
pradedi giliau suprasti visą 
“liepsnojančio kontinento”, 
to “skurdžiaus, sėdinčio ant 
aukso maišo”, problematiką.

Dažnai įsigydavome spal
votus aplankytų miestų atvi
rukus. Turi ką jų leidėjai 
parodyti. Daug kuo gali pasi
didžiuoti Lotynų Amerikos 
miestai. Tik nebuvo tuose 
atvirukuose nė vieno būdin- 
gesnio lūšnyno ar jų gyvento
jų vaizdo. O juk ne vien tik 
lūšnynų vaizdas, baisaus 
skurdo poliaus įsikūnijimas 
visą laiką lydėjo kelionėje po 
Lotynų Ameriką. Socialinė 
neteisybė, nežmoniškumas 
dar jautriau įsirėžė vaikų ir 
indėnų likimuose.
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ASTMA IR. . .
PUČIAMIEJI 
INSTRUMENTAI

Prof. M. Marksas (Maja-, 
mis, JAV) teigia, kad, nuola
tos grojant pučiamaisiais in
strumentais, galima gerokai 
pagerinti astma sergančių 
vaikų plaučių funkciją ir ap
riboti ligos vystymąsi. Šią 
išvadą profesorius padarė, 
remdamasis Pietų Floridos 
koledžų 60 muzikos dėstytojų 
anketine apklausa. Jis taip 
pat mano, kad reguliarus 
plaukiojimas irgi gali page
rinti jaunų astmatikų būklę.

□ Šveicarų kelių specialistai 
padarė neįprastą sprendimą, 
norėdami išsaugoti kalnų 
upelį. Kadangi kelias čia eina 
6-11 metrų gylyje, jie upelio 
vagą nukreipė per tiltą-kana- 
lą. Upelio vaga - gelžbetoninė 
dauba.
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Paskutinėmis sausio dienomis Vilniaus universitete vyko 
tarptautinės bibliotekininkų asociacijų federacijos [IFLA] 
bibliotekinių mokyklų sekcijos, kuriai vadovauja žinomas 
Lietuvos bibliotekininkas L. Vladimirovas, nuolatinio pata
riamojo komiteto tarpsesijinis pasitarimas. Šio komiteto 
nariai iš Danijos, JAV, Vokietijos Federatyvinės Respubli
kos, Lenkijos, Čekoslovakijos, Anglijos, Tarybų šalies 
posėdžiavo Vilniuje, buvo išvykę į Kauną, aplankė M. K. 
Čiurlionio muziejų, susipažino su mūsų bibliotekomis, 
kultūros įstaigomis.

Kaip ąžuolas plačiašakis
Juozo Gruodžio gimimo 90-osioms metinėms

Juozo Gruodžio, mūsų mu
zikos klasiko, vaidmuo muzi
kinėje kultūroje labai didelis, 
įvairiašakis. Jis kompozito
rius, pedagogas, dirigentas, 
muzikas visuomenininkas.

Jau mokydamasis Maskvos 
konservatorijoje, J. Gruodis 
apie 1915 metus parašė pirmą 
įspūdingą kūrinį - romansą 
“Visur tylu” (L. Giros žo
džiai). Kiek vėliau, gyvenda
mas ir gydydamasis Jaltoje, 
sukūrė dar reikšmingesnį kū
rinį - didingą, dinamišką, ga
lingo polėkio Fortepioninę so
natą cis-moll. Tačiau šie ir 
vėliau Leipcigo konservatori
jos studijų metais sukurti 
kūriniai Lietuvoje pradėjo 
savo “pergalingą žygį” tik 
tada, kai J. Gruodis po visų 
klajonių ir mokymosi metų 
grįžo 1924 metais į Lietuvą ir 
pradėjo savo įvairiapusę 
veiklą.

Šie anksčiau minėti jo kūri
niai bei Leipsige sukurti - 
Smuiko sonata, “Simfoninis 
prologas”, simfoninė poema 
“Lietuvoje” pradėjo lietuvių 
muzikoje naują epochą. Šie 
kūriniai atnešė nauja ne vien 
tuo, kad jie buvo didesnio 
užmojo instrumentiniai kūri
niai, bet ypač tuo, kad jie 
prabilo gana drąsia, nauja 
kalba. Todėl savo laiku J. 
Gruodžio pasirodymas sukėlė 
didelį sujudimą muzikinėje 
visuomenėje.

Naudodamasis drąsiomis 
muzikos išraiškos priemonė
mis, kurios, beje, šiandien 
mums atrodo natūralios ir 
įprastos, J. Gruodis labai 
stipriai savo kūrybą susiejo 
su mūsų liaudies kūryba. Pri
siminkime jo smuiko ir forte
pijono sonatą. Savo nacionali
niu originalumu ji tada suža
vėjo Leipcigo profesorius. Ji 
ir šiandien mus žavi. O tęsda
mas J. Naujalio vokalinės 
muzikos tradicijas, J. Gruo
dis, giliai ir savitai jausdamas 
liaudies dainų dvasią, paliko 
mums nemaža chorinių ir solo 
dainų. J. Gruodis subtiliai 
mokėjo nujausti ir pasirinkti 
“geriausias iš geriausių” liau
dies dainas ir, joms suteikda
mas meistrišką, harmoniškai 
polifonišką savitą formą, de
šimteriopai padidino tų dainų 
savitumą ir meninę įtaigą. 
Tai “Ulijona”, išgarsėjusi 
kaip solo daina su originaliu 
gruodišku pritarimu ir kaip 
“Simfoninių variacijų” tema 
su tuo pat pritarimu; arba 
chorinė daina “Skamba, 
skamba kanklės”. Šios gra
žios mūsų liaudies dainos 
kompozitoriaus dėka tapo 
reikšmingais, dideliais, spal
vingais kūriniais, plačiai pa
plito. Panašiai ir su daugybe 
kitų jo dainų ir kūrinių. Daž
nai, kai klausomės koncerto 
metu įvairių žanrų J. Gruo
džio kūrinių, įspūdingiausiai 
skamba jo chorinės dainos 
liaudies temomis. Tose dai
nose stipriausiai susijungęs 
J. Gruodis - kūrėjas su savo 
liaudimi - kūrėja.

J. Gruodis buvo entuzias
tingas muzikos propaguoto-

jas. Grįžęs po studijų į Lietu- 
bą, trejetą metų jis buvo 
Kauno Operos teatro dirigen
tu. Bet, matydamas, kad ši 
veikla atitraukia jį nuo kūry
bos, iš teatro pasitraukė. Jis 
norėjo atsidėti vien kūrybai, 
tačiau, kaip žymiam ir autori
tetingam muzikui, jam pri
mygtinai buvo pasiūlyta va
dovauti tuo laiku, 1927 me
tais, vyriausiai Lietuvos mu
zikos mokymo įstaigai - Kau
no muzikos mokyklai. Ir šis 
vadovavimas, kurio J. Gruo
dis ėmėsi su jam įprasta 
energija, atnešė didžios 
reikšmės laimėjimų. Vienas 
jų - kad didelių jo pastangų 
dėka Kauno muzikos mokyk
la, kuri seniai, dar J. Nauja- 
liui direktoriaujant, jau buvo 
pasiekusi tiek dėstytojų, tiek 
mokslo atžvilgiu konservato
rijos lygį, - 1933 metais gavo 
aukštosios mokyklos arba 
konservatorijos teises. O ta
pęs direktoriumi, jis šioje 
mokslo įstaigoje sukvietė bū
relį jaunuolių, įsteigė pirmą 
kompozicijos klasę, pradėjo 
ruošti kompozitorius savame 
krašte. J. Gruodžio mokiniai 
— kompozitoriai A. Račiū
nas, A. Budriūnas, kiek vė
liau - J. Juzeliūnas, V. Klova, 
P. Tamuliūnas, - žinomi mu
zikai, tęsiantys savo mokyto
jo realistinės muzikos tradici
jas. Jonas Nabažas

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
KOMISIJA PASMERKĖ 
IZRAELĮ

Geneva. - Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisija pa
smerkė Izraelio veiklą oku
puotose arabų žemėje. Komi
sija sako, kad okupantai yra 
paneigę visas žmogaus tei
ses.

Už pasmerkimo rezoliuciją 
balsavo 22 nariai, 9 susilaikė 
nuo balsavimo, o prieš balsa
vo tiktai Jungtinių Amerikos 
Valstijų atstovas.

STASYS ANGLICKIS

Būt ir nebūt
Toks būtinas,
Toks reikalingas —-
Kaip gimimas
Ir neišvengiamas, 
Ir neaplenkiamas —• 
Kaip išmirimas------
Ir kam, ir kam 
Toksai žaidimas?

Ar tam, ar tam, 
Kad miestai 
Sudaužyti liktų? 
Giljotinuoti pamatai 
Į žemę smigtų?
Kad klupių ir trupėtų
Statulų senų reliktai?

O ką gi tu?
Tu eik, jei reikia.
Ar džiaugsmą tas ėjimas tau, 
Ar skausmą teikia-------
O tos konvulsijos ir

' spazmai — 
Trumpalaikiai.

O ten, pažvelk, 
Prie judančių kalnų 
l dangų kopia 
Miškas kaminų------
Sudegti ar išlikt — 

cinu.T enai
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Lietuvos melžėjų pirmūnių susitikimas Unguriai brazda perkūnijoj,
amūrai nardo džiunglėse

Ch. Levino nuotr.
Vilnius. - Vasario 12 d. Lietuvos žemės ūkio ministerijoje įvyko geriausių Lietuvos 

melžėjų pasitarimas. Pasitarime taipgi dalyvavo LKP Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius Petras Griškevičius, sekretorius R. Sondaila, žemės ūkio skyriaus vedėjas 
J. Bernatavičius, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos žemės ūkio skyriaus vedėjas J. 
Venskutonis, žemės ūkio ministro pirmasis pavaduotojas V. Ožiūnas ir žemės ūkio 
ministro pavaduotojas V. Stankevičius.

Susitikimo dalyvės priėmė kreipimąsi į visos respublikos melžėjas, kviesdamos siekti
naujų darbo laimėjimų.

Melžėjos aplankė naująjį Valstybinį akademini operos ir baleto teatrą, kuriame žiūrėjo 
baletą “Gulbių ežeras”. ELTA

Rūmai - vaikų džiaugs ui
BRONIUS LAURIKUNAS

Gedimino aikštė Vilniuje - 
mėgiama vilniečių vieta. Sek
madieniais ir šeštadieniais 
žmonės ateina į Paveikslų 
galeriją pasiklausyti chorinės 
ar vargonų muzikos, pavienių 
atlikėjų koncertų. Aikštė 
neatpažįstamai pasikeičia 
ruošdamasi sutikti Naujus 
metus. Pačiame aikštės vidu
ryje atsistoja įvairiaspalviais 
žaislais nusagstyta eglutė, 
prie kurios džiaugsmingai 
krykštauja vaikai. O patys 
mažiausi, patogiai įsitaisę ant 
tėvelių pečių, godžiai gaudo 
kiekvieną senelio šalčio ištar
tą žodį. Kiek didesni pipirai, 
vieni kitus, pralenkdami, se
ka Seneliui pasakas apie “žą
siną moliūgą”, “piktas raga
nas” ar deklamuoja eilėraštu
kus.

Senelis šaltis - tikras dos- 
nuolis. Jis apdalina juos do
vanėlėmis.

Bet tai dar ne viskas. Sene
lis niekuomet neužmiršta pa
kviesti: “O dabar visi, vaiku
čiai, bėkite ten. . .” Ir su 
savo ilga gumbuota lazda pa
rodo Gedimino kalno papėdė
je boluojančius namus. Tai 
Respublikiniai pionierių ir 
moksleivių rūmai.

Tą dieną mokinių, norinčių 
patekti į šiuos rūmus, buvo 
labai daug.

Kas juos ten traukia? Ogi 
daug kas. Tą dieną rūmus

• labiausiai puošė lėlių teatro 
premjera. Kol vaikai žiūrėjo 
spektaklį, rūmų direktoriaus 
pavaduotoja A. Gurčienė pa
pasakojo štai ką:

— Pionierių ir moksleivių 
rūmai, įsikūrę 1945 m., yra 
svarbi užmokyklinė įstaiga, 
daug padedanti mokykloms 
vaikų mokymo ir auklėjimo 
darbe. Rūmus lanko apie 
2500 moksleivių. Šiuose rū
muose yra pionierių aktyvo, 
masinio darbo ir estetinio 
auklėjimo skyriai, turintys 
po keletą būrelių. Pavyz
džiui, estetinio auklėjimo 
skyriuje yra liaudies dainų ir 
šokių vaikų ansamblis, pra
moginių ir klasikinių šokių 
būreliai, pučiamųjų orkest
ras, vokalinis ansamblis, dra
mos, dailiojo skaitymo, pieši
mo būreliai, lėlių teatras.

Masinio darbo skyriaus bū
reliuose moksleiviai susipa
žįsta su kino, fotografijos 
meno paslaptimis, mokosi 
montuoti radijo ar kitus apa
ratus, gamina aviamodelius, 
užsiiminėja filatelija.

— Daug vaikų mielai lanko 
internacionalinį draugystės 
klubą “Vaivorykštė”. Šio klu
bo nariai susirašinėja su visų 
Tarybų Sąjungos respublikų 
mokyklomis, kur turi daug 
puikių draugų. Draugų turi ir 
Konge, Vietname. Graži 
draugystė juos sieja su Vo- 

. kietijos Demokratinės res- 
'publikos Erfurto miesto vai- 

i kais.
— Moksleiviai pradeda 

lankyti šių rūmų būrelius
• būdami pirmoje klasėje. Gi 

atsisveikina, gavę abitūros 
pažymėjimus, kitaip tariant, 
užbaigę mokslą vidurinėse 
mokyklose.

— Į estetinio auklėjimo bū
relius moksleiviai patenka 
konkurso keliu, kuris kiek
vienais metais rugsėjo mėne
sį įvyksta mokyklose. Taip 
atrenkami vaikai, turintys 
gerus fizinius ir muzikinius 
duomenis į baleto, dramos 
studijas ir kitus būrelius ar 
ratelius.

A. Gurčienė sakė, kad labai 
didelį populiarumą vaikų tar
pe turi lėlių teatras ir liaudies 
dainų ir šokių ansamblis, ku
riam vadovauja J. Šidlaus
kas.

Bet va. . . jau pasigirdo 
koridoriuose vaikų balsai. 
Vadinasi, spektaklis baigėsi. 
Vaikai ratu apstojo barzdotą 
“dėdę” - nenori skirtis su 
spektaklio herojais. "Dėdę” 
šiuose rūmuose visi gerai 
pažįsta. Tai - lėlių teatro 
vadovas S. Liepinis. Ištrūkęs 
iš vaikų būrio, jis sutiko 
papasakoti ir apie savo kolek
tyvą.

— Mes esame, galima sa
kyti, dar naujagimiai, - pra
dėjo jis. Pats ilgą laiką buvau 
Vilniaus lėlių teatro aktoriu
mi. Tik prieš porą metų subū- 
riau vaikus į ne tokį jau mažą 
kolektyvą, kuriame yra dvi 
grupės po 15 moksleivių kiek
vienoje: paruošiamoji-studiji- 
nė ir pagrindinė, taip vadina
ma, tikrų artistų grupė. Jei
gu kituose būreliuose daly
vauja moksleiviai iš vidurinių 
mokyklų, tai šį kolektyvą 
lanko moksleiviai iš Vilniaus 
Pedagoginės mokyklos. Pas 
mus jie gauna gerą praktiką. 
Baigę mokyklą, galės dirbti 
vadovais.

— Visas dekoracijas, lėles 
moksleiviai pasigamina pa
tys. Pirmasis spektaklis, ku
riuo nudžiuginome mažuosius 
žiūrovus, tai - “Nuotykis su 
naujametinėmis dovanomis”. 
Vėliau sekė D. Timuko spek
taklis “Apie žiogą, piktą va
balą ir kt.” Respublikiniame 
mokyklinių teatrų konkurse 
“Molinuko teatras” mūsų ko
lektyvas su šiuo spektakliu 
laimėjo pirmąją vietą ir buvo 
apdovanotas diplomu. Pa
čiuose rūmuose surengėme 
apie 50 spektaklių. Jau spėjo
me aplankyti Elektrėnus, 
Vievį, Švenčionių rajoną, kur 
dalyvavome moksleivių-pir- 
mūnų sąskridyje. Taliną. Pa
vasarį aplankysime rajoni
nius pionierių namus ir mo
kyklas su nauju Pero pasakos 
“Raudonkepuraitė” motyvais 
spektakliu “Raudonkepurai
te, atsiliepk”.

— Visi, kurie yra lankę šių 
būrelius, su dėkingumu prisi
mena geruosius šeimininkus. 
Tai jie, negailėdami jėgų ir 
triūso, skiepija vaikams mei
lę darbui, padeda suprasti 
meno paslaptis.

— TSRS liaudies artistas 
V. Noreika ilgą laiką buvo

Pokalbis apie šeimą
Ukmergė. Rajono moterų 

taryba Taujėnuose surengė 
zoninę konferenciją, skirtą 
šeimos problemoms nagrinė
ti. Konferencijoje taip pat 
aptarti aktualiausi vaikų auk
lėjimo klausimai. Apie tai 
kalbėjo Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos dėstytojas S. 
Norgėla, žurnalo “Šeima” 
vyr. redaktorius A. Jaruševi
čius, gydytojas R. Šemeta ir 
kiti. J. Stasiukaitis

Saviveiklininkams ir 
sportininkams

Kaunas. - Spalio 50-mečio 
dirbtinio pluošto gamykloje 
vyksta paskutinieji kultūri
nio sportinio komplekso sta
tybos darbai. Duris -netrukus 
atvers 600 vietų koncertų 
salė.

Šiuo metu baseine, lengvo
sios atletikos manieže jau 
treniruojasi sportininkai, 
rengiamos varžybos.

A. Varamiejūnaitė

Būti pirmose gretose
Kaunas. - Apie rašytojų 

indėlį į penkmečio darbus 
buvo kalbama “Nemuno” žur
nalo redakcijos ir Lietuvos 
TSR Rašytojų sąjungos Kau
no skyriaus partinės organi
zacijos atvirame susirinkime.’ 
Mintimis pasidalijo “Nemu
no” žurnalo vyriausiasis re
daktorius L. Inis, Rašytojų 
sąjungos Kauno skyriaus at
sakingasis sekretorius V. 
Martinkus, poetai R. Ketura
kis, A. Mikuta, vertėjas Y// 
Drazdauskas. V. Ramėnuįtė
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Instituto komjaunuoliai - 
gamybininkams

Nebe pirmi metai Antano 
Sniečkaus politechnikos insti
tuto komjaunimo komitetas 
talkininkauja gamybinin- 
kamsį besiruošiantiems stu
dijuoti institute. Vakarais jie 
gali lankyti fizikos ir mate
matikos užsiėmimus, atlikti 
pratybas.

Ilgametė praktika rodo, 
kad lankiusieji šiuos kursus 
geriau laiko stojamuosius eg
zaminus, sėkmingiau studi
juoja. A. Krosienė

LAISVĖ

Siūruoja ežero nendrės, ža-' 
lion gelmėn smenga Dysnų 
žilvičiai, su giria kalbasi 
skaidruolis Luodis. Dūkšto 
'žuvininkystės ūkio valdos - 
daugiau kaip 18 tūkstančių 
hektarų. Dūkšto kraštas gar
sus ne tik lydekomis, kar
šiais, ešeriais, lynais. Apie 
Moliakalnį, Žagarynę, mels
vąją Dusetą, kai perkūnija 
drioksteli, užverda ežero 
vanduo. Unguriai ima braz
dėti.

Žuvininkystės ūkio direk
torius Stasys Petrokas moka 
praverti savo valdų paslapčių 
vartus. Viską jis surašęs są
siuvinyje storais viršeliais. 
Bet daugiausia faktų, įdo
miausių detalių direktoriaus 
galvoje:

— Unguriai pas mus 1960 
metais atkeliavo iš Prancūzi-
jos, Anglijos. Iš aerouosto 
parsivežėme stiklinukus, ma- 
žus tarsi piršto galas. Apie 
tris milijonus. Laukėme lai-

vaikų choro dalyvis, LTSR 
nusipelniusi artistė L. Aške- 
lavičiūtė irgi lankė baleto 
studiją. Žinomas režisierius 
V. Čibiras, Valstybinio jauni
mo teatro aktorius R. Butke
vičius tuose rūmuose garsėjo 
dramos studijoje.

—- Mes tikime, kad ir atei
tyje, kalbėdami apie vieną ar 
kitą naują talentą, vėl prisi
minsime, kad jis buvo pradė
tas brandinti pas mus, res
publikiniuose pionierių ir 
moksleivių rūmuose. 0 tai 
savotiškas mūsų darbo pasi
reiškimas. Tačiau didžiausią 
džiaugsmą teikia tai, kad čia 
kūrybingai dirba net apie 
pustrečio tūkstančio vaikų, - 
užbaigė pasakojimą S. Liepi
nis.

IŠ Lietuvos

mikio ilgokai. Štai kokia sta
tistika: 1967 m. jų sugavome
- 12,1968 m. - 20,1969 m.- 
24,1970 m.-20, 1972 m. - 26, 
1973 m. - 31 centnerį. Štai 
kokie unguriai Aukštaitijos 
ežeruose gaudomi. Ne atkly
dėliai iš tolimojo Atlanto, o 
čionykščiai, užaugę iš atvež
tinių “stiklinukų”.

Gaudomi Dysnų ežere un
guriai ne senoviškai, ne su 
venteriais užtrauktais ant 
lazdyno lanko. Ties atosiauta 
supasi dvi valtys. Viena iš jų
- su agregatu, gaminančiu 
elektros srovę. Pati elektro- 
gaudyklė primena du lengvus 
“grėbliukus”.

Ne tik Dysnų ežeras pra
turtėjo “stiklinukų” kilmės 
unguriais. Daugiau kaip 17 
milijonų jo giminaičių per 
pastaruosius metus suleista į 
Almojo, Ilgio, Kretuono eže-

miyirog
Martynas Mažvydas. Pir

moji lietuviška knyga (348 
psl.). Serijos “Lituanistinė 
biblioteka” leidinys. Jį suda
ro pirmosios lietuviškos kny
gos fotokopija, autoriaus laiš
kai, rašyti lotyniškai, K. Kor
sako ir M. Ročkos įvadiniai 
straipsniai.

Liudvikas Jucevičius. Mo
kyti žemaičiai (267 psl.). Tai 
“Lituanistinės bibliotekos” 
16-oji knyga. Joje - 184 že
maičių kultūros veikėjų bio
grafinės bei bibliografinės 
apybraižos, parašytos 19 a. 
poeto, folkloristo, etnografo 
ir literatūros istoriko Liudvi
ko Adomo Jucevičiaus.

Ieva Simonaitytė. Pikčiur
nienė (306 psl.). Ketvirtasis 
šios apysakos leidimas. Joje 
vaizduojamas Klaipėdos 
krašto žmonių gyvenimas 
kaizerinės priespaudos me
tais.

Vokaliniai kūriniai. (160 
psl.). Kompozitorės Konstan
cijos Brunzaitės kūrybinio 
palikimo knyga. Čia sudėta 
kamerinė vokalinė muzika 
balsui ir fortepijonui, estradi
nės ir solo dainos, lietuvių 
liaudies dainų harmonizaci
jos.

Silvestras Džiaukštas. (40 
psl.). Serijos “Šiuolaikiniai 
lietuvių dailininkai” leidinys, 
kuriame pasakojama apie 
mūsų respublikos tapytoją, 
sukūrusį daug drobių darbo, 
kovos ir poilsio temomis. Jų

Parsiduoda namas 
-'Gape Cod styliaus - 4 kam
bariai, o vietos yra antram 
aukšte dviem ir puse kamba
riam. Arti autobuso ir viso
kių mokyklų. Viena mylia 
nuo Brunswick. Kainos ant 
namų šioje apylinkėje pakilo 
$5,000, o aš nuleidžiu $5,000. 
Dabartinė kaina - $29,900. 
Švari ir rami apylinkė. Loto 
didumas: 100 x 83.

L Chalkis
111 Hillcrest Ave.
Somerset, N.J. 08873 

Telefonas: 201-247-2295 
(9-12) 

rus Aukštaitijoje.
| Baltasis amūras - Tolimųjų 
Rytų augalėdė žuvis, ichtiolo
gų vadinama “melioratoriu- 
mi”. Ši karpinių šeimos žuvis, 
po dugną žoles bešienauda- 
ma, užauga net iki 30 kg.

' Augalėdėmis žuvimis Lie
tuvoje irgi susidomėta. 1936 
metais baltieji amūrai buvo 
apgyvendinti Dunojaus ežere 
(Lazdijų raj.) 1969-1970 me
tais amūriukai jau šmižinėjo 
Bubių, Išlaužo, Arvydų, Pa- 
dievyčio tvenkiniuose. Antai 
Bubiuose trivasariai amūrai 
pasiekė 700 gramų svorį ir 
ėmė naikinti stambiąją van
denų augaliją.

Amūriukų mailiaus buvo 
įleista į Elektrėnų marias. 
Dabar žvejai užklumpa 15 kg 
žuvis. Taigi baltasis amūras - 
ateities žuvis Lietuvos van
denyse. Juk “prisijaukino- 
me” marių ešerį - starkį,
tolimą lašišų giminaitę - pele
dę. Visos perspektyvos ir
baltajam amūrui gyvuoti.

Žuvys visada mėgsta sočius 
pietus. Kad jų stalas būtų 
turtingesnis, iš Ukrainos . į 
Kauno marias atkeliavo siun
ta reliktinių Kaspijos vėžia
gyvių. Jie puikiai per keletą 
metų aklimatizavosi, o dabar 
perkeliami į kitus Lietuvos 
ežerus. Rodos, kas tie “vėžiu
kai”? - Vos akimi gali įžiūrė
ti. Kaspijos reliktai - ypatin
gi. Kur jie užsiveisia, ten 
smarkiai padidėja žuvų der
lius.

Tyriausia Lietuvos upė - 
Žeimena. Ten neišnyko kil
mingųjų lašišų nerštavietės 
duobės. Jų likimu rimtai susi
rūpinta. Į gėlavandenę upę iš 
žuvivaisos įmonių įleista dau
giau kaip 75 tūkstančiai laši
šų, apie 39 tūkstančiai šlakių 
jauniklių.

Leonardas Gudzinskas

MTS ©S 
dalis - 38 reprodukcijos - 
patalpintos šiame leidinyje.

Eduardas Mieželaitis. 
Aviaeskizai (587 psl.). Lenino 
premijos laureato antroji kū
rinių serijos knyga. Tai “Ale- 
liumų” tęsinys, susidedantis 
iš trijų dalių ir epilogo.

Jono Mikelinskas, Žvaigž
džių dulkės (447 psl.). Rinkinį 
sudaro šios autoriaus apysa
kos: “Anonimas”, “Gyveni
mas sau”, “Žvaigždžių dul
kės” ir apsakymai: “Šventė”, 
“Chaosas”, “Deguonis”, “Mil
žinas”, “Už širdį” ir kt.

Vytautos Rimkevičius. 27 
išpažintys (285 psl.). Apsa
kymų knyga, kurios pagrin
dinė tema - tai atsisveikini
mas su senuoju kaimu, su 
įprastu jo gyvenimu.

Romualdas Lankauskas. 
Netikėtų išsipildymų valanda 
(258 psl.). Naujas rašytojo 
romanas apie šių dienų žmo
gaus poelgius, principus, mo
ralę, etiką, pareigą visuome
nei.

Martynas Vainilaitis. Mano 
volungėlė (128 psl.). Eilėraš
čių knygelė vaikams, ilius
truota dail. Laimos Borisai- 
tės.

Vytautas Skrinka. Saulės 
obuolys (32 psl.). Eilėraščių 
knygelė jaunajam skaitytojui 
apie atkaklaus kasdieninio 
darbo prasmingumą, meilę 
tarybinei žemei, gamtai. 
Spalvoti piešinėliai dail. Joa
nos Plikonytės-Bružienės.

Vladas Baltuškevičius.
Saulės židinys (67 psl.). Pir
moji eilėraščių knygelė.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

□ 35 metų amerikietis De
minas Trasias, kalintis Už 
plėšimą, gavo Maino valstijos 
rinkiminės komisijos oficialų 
pranešimą, kad pagal jo pa
reiškimą leista iškelti savo 
kandidatūrą gubernatoriaus 
rinkimams.

Busimasis kandidatas pa
skubėjo pranešti žurnalis
tams, kad jis yra aistrin
gas. . . teisingumo šalinin
kas ir, jei bus išrinktas, nepa
sinaudos amnestija.
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ORKESTRAS, KURĮ 
PAMĖGO KLAUSYTOJAI

Tarp daugybės įvairių kon
certų, kurie šį sezoną vyksta 
Vilniuje ir Kaune, muzikos 
mėgėjai, ypač domisi dviem 
ciklais. Filharmonijoje dabar 
kas mėnesį rengiama po vie
ną vakarą iš serijos “Mocar
tas ir šiuolaikinė muzika”, o 
Paveikslų galerijoje - po vie
ną koncertą iš ciklo “Bachas 
ir Vivaldis”.

Šiais dviem ciklais savo 
15-ąjį gyvavimo sezoną pažy
mi respublikos nusipelnęs ko
lektyvas - Valstybinės filhar
monijos Kamerinis orkest
ras, vadovaujamas LTSR 
liaudies artisto Sauliaus Son
deckio.

Jau pirmaisiais savo gyva
vimo metais Kamerinis or
kestras įdomiais ir turtingais 
senosios muzikos koncertais 
iškovojo pripažinimą Tarybų 
Lietuvos sostinėje, Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Klai
pėdoje, tapo dažnu radijo ir 
televizijos laidų dalyviu. Di
delį pasisekimą turėjo pirmo
sios gastrolės po broliškas 
respublikas ir pirmieji vieši 
pasirodymai Maskvoje bei 
Leningrade. Toliau sekė pir
mosios koncertinės išvykos į 
užsienio šalis.

Dabar Lietuvos kamerinis 
orkestras - plačiai pripažintas 
klasikinės ir šiuolaikinės mu
zikos propaguotojas, nepa
mainomas kiekvieno didesnio 
renginio dalyvis, be kurio 
neįmanoma įsivaizduoti Ta
rybų Lietuvos kultūrinio gy
venimo.

Kartu su šiuo kolektyvu 
gimė naujas lietuvių muzikos 
žanras, nes lietuvių tarybi
niai kompozitoriai ėmė kurti 
muziką specialiai šiam or
kestrui. Jeigu pirmaisiais or
kestro gyvavimo metais diri
gentas S. Sondeckis turėjo 
pagrindo skųstis, kad trūksta 
lietuviško repertuaro, tai da
bar kiekvieni metai atneša 
vis naujų kamerinių kūrinių, 
kurių pateikia įvairių kartų ir 
įvairaus braižo lietuvių kom
pozitoriai. Nebūna atvejo, 
kad orkestro meno vadovas 
atsisakytų atlikti naują kūri
nį. Kiekvienam “naujagi
miui” nuoširdžiai padedama 
suskambėti koncertų salėje, 
perklausoje arba Kompozito
rių sąjungos valdybos plenu
me. Ir daugelis jų tvirtai 
įeina į koncertinį repertuarą, 
įrašomi į plokšteles, iškovoja 
populiarumą.

Koks įtemptas bebūtų Ka
merinio orkestro koncertų

KRISLAI
[Atkelta iš 1 psl.]

Didelė sensacija Londone. 
Ji pasiekė ir visus kitus pa
saulio kampus.

Anglijos Komunistų Parti
jos organas “The Morning 
Star” primetė karalienei Elz
bietai, jos advokatams ir 
Anglijos bankui sąmokslą pa
slėpti jos turtų tikrąjį stovį.

Vadinasi, korupcija, sukty
bės karalienės polociuje! 
Mums, amerikiečiams, šiuo 
Anglijos komunistų dienraš
čio atidengimu nėra sunkus 
patikėti. Jeigu mūsų Baltuo
siuose Rūmuose Washingto
ne tiek daug korupcijos, su
puvimo ir niekšybių, tai kuo 
turėtų būti šventesnis Elz
bietos palocius Londone? 

Bent jau vienas iš Water
gate skandalo dalyvių negali

John Dean ir jo žmona Maureen.

tvarkaraštis, nemaža dalis 
pasirodymų vyksta periferi
joje - rajonų centruose ir 
įvairiose gyvenamosiose vie
tovėse. Kiekvienas toks susi
tikimas su gimtojo krašto 
muzikos mėgėjais tampa nau
ju paskatinimu orkestran - 
tams. Nors jiems yra ploję 
Maskvos ir Havanos, Buda
pešto ir Varšuvos, Londono 
ir Berlyno, Monrealio ir Bel
grado klausytojai, Kaukazo ir 
Vidurinės Azijos, Pabaltijos 
respublikų ir Tolimųjų Rytų 
muzikos mėgėjai, įsitikinti, 
kad kamerinio orkestro kon
certai teikia džiaugsmo ir 
estetinio pasitenkinimo ato
kiausių savo respublikos vie
tovių darbo žmonėms yra 
ypač brangus atlyginimas už 
nelengvą darbą ir pasišventi
mą.

Kamerinis orkestras nere
tai koncertuoja kartu su pajė
giausiais respublikos chorais, 
taip pat ir saviveikliniais. 
Daug kas prisimena, kokį 
ryškų įspūdį klausytojams 
paliko bendri pasirodymai su 
Vilniaus “Ąžuoliuko” ir “Lie
paičių”, Kapsuko ir Klaipė
dos vaikų kolektyvais.

— Kai matai, kaip gausiai 
žmonės renkasi mūsų koncer
tų pasiklausyti, - sako res
publikos liaudies artistas 
Saulius Sondeckis, - kaip ati
džiai klausosi. . . Kai išgirsti 
vieno kito koncertų lankytojo 
šiltą atsiliepimą apie mūsų 
grojamą muziką. . . Kai pa- 
sklaidai paprastų žmonių iš 
įvairių Lietuvos miestų ir 
kaimų atsiunčiamus laiškus, 
kuriuose jie nuoširdžiai pasa
koja, kokius jausmus ir ko
kias mintis jiems kelia mūsų 
koncertai, pasirodymai per 
radiją, televiziją, mūsų įgro
tos plokštelės. . . Tada pa
galvoji, kad ne be reikalo tiek 
dirbta, tiek repetuota, tiek 
valandų, savaičių, mėnesių ir 
metų atiduota kamerinei mu
zikai. Visų šių žmonių esteti
nio pasitenkinimo vardan iš 
tiesų verta dirbti ir kurti.

F.Jukna

□ Vienas australas Verne
ris Dorflas pasiūlė, kad atei
nančiose olimpinėse žaidynė
se sportininkai pagal senovės 
Graikijos tradiciją dalyvau
tų. . . nuogi. Išimtis - “kon
taktinės” varžybos (pvz., fut
bolas). Neturėtų būti leidžia
ma sportuoti su apranga gim
nastams, plaukikams ir leng
vaatlečiams. ;

per daug skųstis savo likimu. . 
Kalba eina apie John Dean. >

Tiesa, jis turėjo keturis 
mėnesius patupėti kalėjime. 
Bet jis Californijoje Beverly 
Hills turi $100,000 vertės 
namą. Jis padarė sutartį su 
Simon & Schuster leidykla, 
kuri iš kalno jam sumokėjoj 
net $325,000 už jo knygą, 
kurios jis dar nėra parašęs 
apie patyrimus ir išgyveni
mus su Nixonu Baltuosiuose 
Rūmuose. O jeigu knygai 
seksis platintis, jam dar bus 
pridėta $25,000. Be to, jo 
žmona irgi rašo knygą, už 
kurią iš kalno nuo spaustuvės 
jau apturėjo $125,000.

Ir tai dar toli gražu ne 
viskas. Už kiekvieną pasaky
tą kalbą apie Watergate jis 
gauna $3,500. O juomi mūsų 
aukštosios mokyklos tiesiog 
nepasidalija. Nusikaltėlis Mr. 
Dean - kaip tas inkstas tau
kuose. ..
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Tarybų Sąjungos ir Anglijos derybos

Nuotraukoje: prieš derybų pradžią.

Vasario pradžioje Kremliuje įvyko TSKP CK Generalinio 
sekretoriaus L. Brežnevo, TSKP CK Politinio biuro nario, 
TSRS Ministrų Tarybos Pirmininko A. Kosygino, TSKP CK 
Politinio biuro nario, TSRS užsienio reikalų ministro A. 
Gromykos ir Didžiosios Britanijos ministro Pirmininko H. 
Vilsono bei užsienio reikalų ir sandraugos reikalų ministro 
Dž. Kalageno derybos.

Daugiausia dėmesio buvo skiriama tarptautinio įtempimo 
mažinimo, taikos bei tautų saugumo Europoje ir visame 
pasaulyje stiprinimo, jų taikaus, lygiateisiško ir savitarpiš- 
kai naudingo bendradarbiavimo vystymo klausimams.

Buvo pabrėžta Tarybų Sąjungos ir Didžiosios Britanijos 
konstruktyvios sąveikos reikšmė, sprendžiant šiuos uždavi
nius, turinčius istorinę reikšmę. Kartu abi šalys pareiškė 
norą suteikti naują impuslą Tarybų Sąjungos ir Didžiosios 
Britanijos bendradarbiavimo politinėje, prekybinėje ekono
minėje ir kitose srityse vystymui.

St. Petersburg, Fla
Vasario 8 d. LSC salėje įvy

ko klubo mėnesinis susirinki
mas. Jį pravedė klubo prez.
V. Bunkus. Pirmiausia sekė 
valdybos raportai. Pro toko 
lų sekr. A. Aleknienė per
skaitė praėjusio susirinkimo 
tarimus. Kalbėjo V. Bunkus. 
Sakė, kad šių metų pradžia 
buvo gera, klubo parengimai 
buvo pasekmingi. Taipgi su 
pradžia metų įsirašė į klubą 4 
nauji nariai.

Kalbėjo viceprezidentas
W. Dubendris. Pasakė, kad
V. Bunkaus raportas yra ge
ras. Atrodo, kad mūsų klubas 
gyvuoja gerai, ir vis naujų 
narių prisirašė. Taip pat kal
bėjo klubo direktoriai - P. 
Alekna, J. Šarkiūnas, P. 
Bunkus, J. Bakšys. Be kita 
ko, jie priminė, kad artėja 
pavasaris ir reikalinga prie 
namo kaip kas patvarkyti. 
Šiuos reikalus sutiko sutvar
kyti direktoriai.

Finansų sekr. T. Lukienė 
pateikė klubo finansinį rapor
tą. Iždininkas Jonas Rūbas 
sutiko su sąskaita.

Iš parengimu pranešimą 
pateikė P. Alekna ir P. Moc- 
kapetris.

Raportai buvo priimti. Nu
tarta gegužės mėnesį kapų 
puošimo proga pagerbti mi
rusius klubo narius per “Lais
vę” ir “Vilnį”.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkės pateikė pietus. 
Publikai pietaujant, Valys 
Bunkus pranešė, kad klubo 
viceprezidentas Walteris Du
bendris šiandien atšventė sa
vo 87-tą gimtadienį. Ta proga
W. Dubendris pobūvio daly
viams “užfundino” po taure-

dę. Vadovaujant Adelei Pa
kalniškienei, visa publika pa
dainavo Walteriui "Ilgiausių 
metų”. Po to visi linksmai 
praleido popietę iki vėlumos.

Kuopos veikla
Vasario 15 d. LSC klubo 

salėje įvyko įspūdingas Dai
nos Mylėtojų Choro 10 metų 
gyvavimo jubiliejus. Publi
kos prisipildė pilna mūsų sa
lė.

Pirmiausia šeimininkės pa
teikė pietus.

Po pietų prasidėjo koncer
tas. Pirmininkavo Al. Alek
nienė.

Vadovybėje Adelės Pakal
niškienės Choras pradėjo 
programą su šiomis daino
mis: “Dainos mūs skamba”, 
"Dainelę pinsiu”, “Saulėte- 
ka”, “Gal dar kada”.

Po to dainavo solistė iš 
Miami Onutė Stelmokaitė. Ji 
•padainavo šias dainas: “Su
drumsta širdis”, “Mes ėjom 
pro audra”, "Berneli mūsų”, 

’ “Mūsų mergelės”.
; Onutė tikrai žavėjo mūsų 
• publiką savo švelniu balsu.

Julius Krasnickas, taipgi iš 
'Miami, padainavo dvi dainas 

-v vieną lietuviškai, o kitą 
rusiškai:

Julius Krasnickas nebejau- 
nuolis, tačiau balsą išlaiko 
gerai. Malonu buvo jo pasi
klausyti.

Kalbėjo Adelė Pakalniškie
nė. Papasakojo, kaip prieš 10 
metų organizavosi Dainos 
mylėtojų Choras. Iš pradžių 
mažai grupelei vadovavo jos 
vyras Pranas Pakalniškis. 
Vyrui mirus, ji paėmė vado
vybę ir kartu bandė gauti 
narių, galinčių dainuoti. Šian
dien choras turi 30 narių ir 
sudainuoja gražiai, nes turi 
choristų, kurie yra susipažinę 
su daina.

Adelė sugeba perduoti cho
ristams melodiją, suprasti 
muziką, ir mūsų dainos skam
ba gražiai.

Po Adelės Pakalniškienės 
kalbos, choras pabaigai pa
dainavo šias dainas: “Vai, kur 
tos dienos mūs”, “Jeva žalio
ji”, “Šermukšnėlė”, “Žuvytė- 
lė”. Ir pabaigė su “Pencinin- 
ku Himnu”, pritariant publi
kai.

Chorui ir solistams pijaninu 
akomponavo Walteris Žu
kas.

Pobūvyje dalyvavo advo
katė Stepanija Masytė su 
savo mamytė iš Detroit, 
Mich. Buvo paprašyta pakal
bėti. Ji sveikino Dainos My
lėtojų Chorą, mokytoją A. 
Pakalniškienę ir visus St. 
Petersburgo pažangius lietu
vius, - perdavė linkėjimus 
nuo Detroito pažangių lietu
vių, linkėjo dar ilgai gyventi 
ir dainuoti. Taipgi perdavė 
geriausius linkėjimus nuo 
Chicagos “Vilnies” redakto
riaus S. J. Jokubkos.

Koncertas buvo gražus, įs
pūdingas, dalyviai atsidėkojo 
gausiais aplodismentais. Po 
to sekė šokiai ir draugiški 
susipažinimai su svečiais.

Pranešimai
Kovo 1 d. LSC klubo salėje 

įvyks LLD 45 kp. susirinki
mas. Pradžia 10:30 vai. ryto, 
pietūs 12 vai. Po pietų bus 
atžymėta Tarptautinė Mo
ters Diena su menine progra
ma.

Kovo 8 d. LSC klubo susi
rinkimas, pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs 12 vai. Po pietų 
šokiai.

Vieta: 314 - 15th Avė. 
South.

Prašom visus dalyvauti.
V. Bunkienė

□ Žinomas amerikiečių ab- 
strakcionistas A. G. Hekele- 
tas Niujorko galerijoje eks
ponavo savo paskutinį pa
veikslą “Aštuonkojis ir jo 
draugas atsisveikindami bu
čiuoja merginą”. Tačiau auto
ritetingas zoologas F. Nivbri- 
džas, tiriantis gelmių gyven
tojus, smarkiai kritikavo dro
bę. Dailininkas pavadinimą 
pakeitė. Dabar jis toks: "Kū
dikis mėgina nuplėšti nuo 
savęs vystyklus”.

Philadelphia, Pa.
Minėjo sukaktį, tik teisybės 

nepasakė
Jau virš 25 metai, kaip čia 

suvažiavę lietuviški “DP” 
triukšmauja, rengia sueigas, 
meldžiasi, rėkia, šaukia, pini
gus renka vis dėl "išlaisvini
mo” Lietuvos iš lietuvių. Ir, 
kaip atrodo, nemano sustoti 
tą kvailą košę virę. Kiek 
sykių jie Lietuvos “laisvini
mą” buvo pavedę "šventa
jam” Kazimierui, Marijai, 
Vatikanui, kardinolams, dau
gelio miestų majorams, val
stijų gubernatoriams, kon- 
gresmanams, prezidentų 
žmonoms, o šiemet pasikvie
tė avantiūristą Philadelphijos 
miesto majorą F. Rizzo. Kaip 
žinia, Mr. Rizzo buvo išrink
tas demokratų tikėtu, agita
vo už Nixoną ir dabar siekiasi 
būti perrinktu. Demokratai 
siūlo kitą kandidatą, tai gal 
Rizzo pasisavins republiko- 
nai. Lietuviškieji "veiksniai” 
visuomet su atžagareiviais.

Bet tas jų vadavimo rake
tas pradeda išgaruoti. Nors 
šiemet, kaip niekuomet, jie 
eikvojosi, kad sutrauktų pub
liką į savo kermošių - garsino 
ne tik per savo radijo valan
dėlę, bet ir per KYW didelę 
stotį, bet žmonių suėjo žy
miai mažiau, negu kaip kada 
pirmiau. Meninė programėlė 
buvo taip sunykusi, kad mer
gaičių chorelio nei ant estra
dos neleido. Kamputyje atsi
stojusios padainavo šalies 
himną ir maldelę, ir viskas.

Svarbiausią "veiksnį” buvo 
parsitraukę net iš Rocheste- 
rio, tai dr. Antaną Klimą, 
Vyrukas dar jaunas, visas 
žinias apie Lietuvos pergyve
nimus, matyt, yra ėmęs iš 
kitų senesnių "veiksnių”. Tai 
gal jie jam ir nepasakė, kad 
smetoninėje "laisvoje” Lietu
voje žmones kasmet tūkstan
čiais parduodavo Australijos, 
Brazilijos, Argentinos plan
tatoriams. Arba, gal jie jam 
ir nepasakė, kad kai anstolis 
atvažiuodavo pas valstietį dėl 
visiško išpardavimo, ir rasda
vo šeimininką su žmona ir 
penketu vaikučių beverkian
čius, tai valstiečiui sakydavo: 
"Ponas, sustok zurzėjęs, ar 
nematai, kad nemoki ūkinin
kauti, prasiskolinai, bankui 
negali nuošimčių mokėti”. 
Vailokaičio bankai tūkstan
čius lietuvių ištrėmė iš tėvy
nės. "Veiksniai” nutyli apie 
tai.

Dipukiškos pasakos apie 
gyvenimą Lietuvoje yra dide
lė melagystė, apgavystė ir 
mulkinimas ubagėlių dvasio
je. Keli dipukai man yra 
pasakę: "Kiek esu sumokėjęs 
‘laisvinimui’, tai už tuos pini
gus kelis sykius būčiau nuva
žiavęs į Lietuvą ir pats pama
tęs ten gyvenimą.”

Gerai^ broliai, važiuokite. 
Sužinosite tiesą.

Mūrninkas

Cliffside Park, NJ.
Praeitą šeštadienį, vasario 

22 d., po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Adelė Bakūnienė, sulau
kus 81 metus. Buvo pašarvo
ta A. K. Macagna Funeral 
Home. Palaidota trečiadienį, 
vas. 26 d.

Paliko liūdinčius tris sūnus, 
dukrą ir keletą anūkų.

Apie velionės Adelės Bakū- 
nienės nueitą gyvenimo kelią 
bus parašyta vėliau.

J. Stasiukaitis

□ Viena didžiausių peteliš
kių - braziliškoji agripina. 
Išskleistų jos sparnų ilgis 
siekia 30 cm.

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)

Moooo^oooodooooooooooo

Kultūrinė Kronika Cleveland. Ohio
M. K. Čiurlionio 

jubiliejai
Šiemet sukanka 100 metų, 

kai gimė įžymus lietuvių dai
lininkas, kompozitorius ir vi
suomenės veikėjas Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis. 
Nors jubiliejines iškilmes nu
matyta surengti rudenį, ta
čiau daugelis įdomių renginių 
rajonų kultūros rūmuose, 
mokyklose, muziejuose vyks
ta jau ir dabar.

M. K. Čiurlionio jubiliejus 
plačiai minimas ne tik Lietu
voje. TSRS Kultūros minis
terijos sudaryta jubiliejinė 
komisija parengs priemonių 
planą įžymiojo lietuvių daili
ninko ir kompozitoriaus šimt
mečiui paminėti visoje šalyje. 
Į šią komisiją, kuriai vado
vauja TSRS Kompozitorių 
sąjungos valdybos sekreto
rius, TSRS liaudies artistas 
D. Kabalevskis, šalia garsių 
tarybinių dailininkų, kompo
zitorių, įeina daug lietuvių 
kultūros ir meno darbuotojų - 
M. K. Čiurlionio sesuo, kon
servatorijos profesorė Jad
vyga Čiurlionytė, Lietuvos 
TSR Dailininkų sąjungos pir
mininkas J. Kuzminskis, kul
tūros ministras L. Šepetys ir 
kiti.

Iškilmingas jubiliejinis va
karas Maskvoje įvyks šių 
metų spalio mėnesį TSRS 
Didžiajame teatre.

Paminėtas poeto 70-metis
Tarybų Lietuvos rašytojai, 

Vilniaus literatūrinė visuo
menė iškilmingai paminėjo 
poeto Antano Miškinio sep
tyniasdešimtmetį. Apie jubi
liato kūrybinį kelią susirin
kusiems kalbėjo poetas A. 
Baltakis ir filologijos mokslų 
daktaras V. Galinis. Sukak
tuvininką nuoširdžiai pasvei
kino LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko pavaduotojas J. Kuz
minskis, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pavedimu įteikęs jam 
Garbės raštą.

Rašytojas A. Miškinis susi
tiko taip pat su Kauno litera
tūrine visuomene.

Sėkmingos gastrolės 
šalies sostinėje

Trims koncertams į Mask
vą buvo išvykęs Lietuvos 
kamerinis orkestras, vado
vaujamas respublikos liau
dies artisto S. Sondeckio.

Pirmasis vakaras, kuris 
įvyko Kompozitorių namuo
se, buvo ištisai paskirtas lie
tuvių kompozitorių muzikai. 
Koncertą įrašė spalvotoji te
levizija. Jis įeis į ciklą laidų 
"Tarybinės muzikos vakarai” 
ir bus transliuojamas kovo 
mėnesį.

Tarybų Lietuvos atlikėjai 
taip pat koncertavo Tarptau
tinio branduolinių tyrimų in
stituto mokslininkų miestely
je - Dubnoje. Orkestro diri
gentas S. Sondeckis papasa
kojo mokslininkams apie Ta
rybų Lietuvos koncertinį gy
venimą, apie kamerinio or
kestro veiklą.

Italų muzikai buvo skirtas 
trečiasis kamerinio orkestro 
koncertas, įvykęs maskviečių 
plačiai žinomoje P. Čaikov
skio konservatorijos Mažojo
je koncertų salėje.

Parodų salėse Vilniuje
Dailės parodų rūmuose nie

kad netrūksta lankytojų. Ta
čiau jų ypač gausu šią žiemą.

Daugiau kaip 400 darbų 
eksponuojama respublikinėje 
parodoje ‘‘Mūsų kaimas”. 
Juos pastaraisiais metais su
kūrė lietuvių tapytojai, grafi
kai, skulptoriai, dekoratyvi
nės dailės meistrai. Daugelis 
kūrinių gimė kūrybinėse dai
lininkų stovyklose, veikusio
se Kėdainių rajono "Rytų 
aušros”, Radviliškio rajono 
"Draugo” kolūkiuose. Auto
riai pavaizdavo juose naujus 
reiškinius ,Tarybų Lietuvos 
kaime, kolūkinio darbo pir
mūnus.

Didelį lankytojų susidomė
jimą taip pat sukėlė žinomo 
taikomosios ir pramoninės 
dailės specialisto, Lietuvos 
TSR nusipelniusio meno vei
kėjo Felikso Daukanto kūry

bos paroda. Didžiausią jos 
dalį sudaro gintaro dirbiniai - 
medalionai, apyrankės, aus
karai, kaklo papuošalai.

Lietuvos TSR ateizmo mu
ziejuje atidaryta respublikos 
liaudies dailininko K. Šimo
nio darbų paroda - “Legendų 
ir pasakų šalyje”. Dalį daili
ninko eksponuojamų paveiks
lų žiūrovai mato pirmą kartą. 
Parodą muziejaus darbuoto
jams padėjo surengti visuo
menė. Dauguma kūrinių gau
ta iš asmeninių kolekcijų.

Svečias iš laisvės salos
* Pas Lietuvos kompozito
rius viešėjo Kubos kompozi
torius nacionalinės kultūros 
tarybos narys Karlas Farin- 
jas. Svečias, muziką studija
vęs savo tėvynėje, Maskvoje 
ir JAV, yra sukūręs nemaža 
kūrinių, aukštai vertinamų 
ne tik Kuboje, bet ir už jos 
ribų. K. Farinjas ir jo žmona, 
muzikos dėstytoja, domėjosi 
Tarybų Lietuvos muzikiniu ir 
kultūriniu gyvenimu.

Vilniuje, Kompozitorių na
muose, įvyko Kubos kompo
zitorių kamerinių kūrinių 
koncertas, kuriame dalyvavo 
LTSR Valstybinio akademi
nio operos ir baleto teatro 
solistai, LTSR Valstybinės 
filharmonijos simfoninis or
kestras. Svečio prašomas, 
kubiečių kompozitorių kūri
nius po koncerto aptarė aka
demikas J. Gaudrimas.

Rašytojų susitikimai
Dvi dienas Rokiškio rajone 

vyko literatūros žiemos šven
tė. Poetai ir prozininkai susi
tiko su Juodupės "Nemuno” 
vilninių audinių fabriko dar
bininkais. Žiobiškio kolūkio ir* 
Onuškio tarybinio ūkio žem
dirbiais, moksleiviais. Čia 
įvyko platūs pokalbiai apie 
rašytojų kūrybą, rajono dar
bo žmonių kultūrinį gyveni
mą.

Didelis literatūros vakaras 
buvo surengtas Rokiškio Ta
rybų rūmuose. Rašytojų są
jungos pirmininkas Alf. Bie
liauskas ir literatūros kriti
kas P. Bražėnas papasakojo 
susirinkusiems apie Rašytojų 
sąjungos veiklą, lietuvių ra
šytojų kūrinius, apie augantį 
lietuviškos knygos populiaru
mą Tarybų šalyje ir užsieny
je. Savo kūrybą skaitė poetai 
A. Bernotas, P. Raščius, pro-' 
zininkas R. Šavelis, rokiškė
nai literatai.

Literatūros žiemos šventė 
Lietuvos kaime surengta jau 
trečią kartą.

Kompozitorius
J. Juzeliūnas - Birmoje

Meno mokslų daktaras, 
profesorius Julius Juzeliūnas 
domisi senąja pasaulio muzi
kine kultūra. Prieš kurį laiką 
jam teko dalyvauti Nigerijoje 
įvykusiame Afrikos šalių me
no festivalyje ir Junesko su
ruoštame Afrikos muzikinės 
kultūros simpoziume.

Vasario pradžioje kompozi
torius J. Juzeliūnas išvyko į 
Birmą. Dviejų savaičių vieš
nagės Birmoje metu prof. J. 
Juzeliūnas susitiks su te
nykščiais kompozitoriais, ar
timiau susipažins su šios Azi
jos šalies senaisiais muziki
nės kultūros klodais ir jos 
šiuolaikine muzika.

V. Petkevičienė

Providence, R.l.
Šių metų vasario 7 d. čia 

mirė ilgametis ‘‘Laisvės” 
skaitytojas Adomas J. Si
korskis, sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Jis sirgo tik vieną 
dieną ir mirė ligoninėje., Si
korskis gimė Lietuvoje. At
vykęs į Ameriką, jis išgyveno 
Hudson, Mass., 30 metų, 
Brocktone 10 metų, o Provi
dence 4 metus.

Liko nuliūdę žmona Jennie, 
du sūnūs - Stanley, kuris 
gyvena Pembroke, Mass., ir 
Francis, kuris gyvena Wood
bridge, Va. Taipgi liko viena 
duktė Helen Bernard, gyve
nanti Marlboro, Mass., sep
tyni anūkai ir trys proanū
kiai.

Adomas buvo palaidotas 
vasario 10 d. Melrose kapinė
je, Brocktone. B. S.

Vasario 9 d. oras pusėtinai 
atšalo ir prisnigo. Tempera
tūra nupuolė iki 10 laipsnių 
žemiau nulio, o kai kuriose 
vietovėse Cleveland© apylin
kėje net siekė 26 laips. že
miau nulio. Sniego buvo abel- 
nai 8 coliai, bet vietose net iki 
18. Važiuotė buvo kebli, taip
gi ir pėstininkams buvo sun
ku. Tuo pačiu metu trūko 
kuro apsišildymui. Negana 
to, kuro kaina taipgi labai 
pakilo.

Energijos stoka taipgi ap
sunkino dirbtuves. Kai ku
rios jau net grąsina apleisti 
Ohio ir kraustytis ten, kur 
kuro yra užtektinai.

♦ * *
■y

Su mėnesio pradžia turėjo
me virš 40 šautuvo aukų - 
beveik dvigubai, kiek buvo 
praeitais metais. Pagaliau su
sirūpino ir politikieriai tokia 
padėtimi. Valstijos seimelis 
jau pradėjo planus uždrausti 
rankinius ginklus ir neleisti 
parduoti amuniciją. Gera 
pradžia, bet trūksta logikos, 
nes juk valstija ir miestai turi 
teisę ir galią suvaldyti tuos 
šaudymus ir be naujų įstaty
mų. Tik reikia pareikalauti, 
kad teisėjai ir teismai nepa
leistų ginklų nešiotojus be 
jokių ceremonijų.

JOHN DEAN 
CLEVELANDE

Watergate konspiratorius 
John Dean kalbėjo Cleveland 
State Universitete ir užsidir
bo $2,500 už 85 minučių kal
bą. Sako, jis maršrūtuoja su 
prakalbomis todėl, kad trūks
ta pinigų. O kam jų netrūks
ta?

Man keistas visas šis daly
kas. Ypač keistas CAU Teisių 
fakulteto užmačios pasikvies
ti ir dar tokius pinigus mokėt 
kad žmonės išgirstų pakarto
jimus iš Watergate teismo 
eigos. Pažangieji studentai 
pikietavo jo prakalbas, bet 
nedaug kas paisė - publika 
“žavėjosi” šio Watergate kal
tininko kalba.

Kalbėtojas savo kalboje ap
kaltino visą grupę savo drau

LIVONIA, MICH.

Vieša padėka
Mūsų mamytė Kazimiera Vasaris mirė Livonia, Mich., bet 

buvo parvežta į Brockton, Mass., nes ten išgyveno ilgiausia. 
Ji buvo pašarvota Yakavonio koplyčioje.

Širdingai dėkojame visiems, kurie atėjo atsisveikinti su 
mūsų motina ir išleisti ją į jos paskutinę kelionę; dėkojame 
už gėles, kurios puošė jos karstą; S. Rainardui už pasakytą 
atsisveikinimo kalbą koplyčioje ir kapinėse.

Jos prisiminimui aukojame $20 “Laisvės” išlaikymui, 
laikraščiui, kurį jį skaitė ir mylėjo.

ANTHONY VASARIS — sūnus 
MILDRED VASARIS - marti 

ALLAN ir E. GAY VASARIS - anūkai

Mirus

Pranui Stulpinui,
'M'

Žemaitijoje
Reiškiame giliausią užuojautą jo sesutei Bertai 

Vaitonienei Lietuvoje ir broliui Povilui Ventai Ameri
koje, taipgi jų šeimoms ir visiems kitiems artimie- 
siems.

BRONĖ ir WALTERIS KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

Mirus

Pranui Stulpinui 
Žemaitijoje, Lietuvoje

Reiškiame giliausią užuojautą mūsų Choro nariams 
velionio broliui Povilui ir Nelei Ventams.

AIDO CHORAS
Ozone Park, N.Y.

Mirus

Pranui Stulpinui, 
Lietuvoje

Reiškiu gilią užuojautą broliui Povilui Ventai, 
sesutei Bertai Vaitonienei ir jų šeimoms bei artimie
siems.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

gų ir “bosą” Richard Nixoną. 
Sakė, kad jie turėjo “do it 
yourself’ padėtį. Na, ir jie 
darė, beveik ką tik norėjo. 
Jis taipgi pabrėžė, kad prie
žastis buvo “varžytinės už • • _jėgą .

IŠ MŪSŲ VEIKLOS
LDS kuopa turės susirinki

mą kovo 6 d. 1 vai. po pietų 
ICA svetainėje, 15901 St. 
Clair Ave. Kuopos valdyba 
pageidauja, kad nariai atsi
lankytų ir padėtų jai kuopos 
veiklą pagerinti. Kuopa nori 
sudaryti sportininkų grupę 
dalyvauti LDS Bowling tur- 
namente ir t. t.

Moterų Klubas, kuris ne
veikia žiemos metu, pradės 
savo veiklą su pietumis ir 
muzikale programa, kurią pa
ruoš drg. Stasys Kuzmickas. 
Parengimas įvyks balandžio 
10 d., 1 vai. popiet. Mes visi 
dėkingi, kad drg. Kuzmickas 
pradėjo darbuotis. Jo dalyva
vimas pakels ūpą tarpe mūsų 
visų.

PLANAS MIESTUI 
MODERNIZUOTI

Atvykęs Clevelandan Ohio 
valstijos gubernatorius 
Rhodes atidengė planą sumo- 
dernizavimui “downtown”. 
Pagal jo planą, miesto centre 
būtų pastatytas sporto sta
dionas, padidintas Cleveland 
State Universitetas, pastaty
ta garažas ir pasaulinės pra
monės centras, padidinta 
auditorija ir suvažiavimų 

' centras ir t. t. Viso būtų 
išleista nuo 364 iki 500 milijo
nų dolerių. Ir visa tai būtų 
galima padaryti, jeigu pilie
čiai sutiktų pasikelti “sales 
tax” nuo 4.50 procento iki 5.2 
proc. Priemiesčiams tektų 
apie 230 milijonų dolerių jų 
reikalams. Tie taksai būtų 
galioje per 30 metų! J. P.

Washingtonas. - Valstybės 
sekretoriaus Kissingerio ke
lionės į užsienius pasidarė 
labai iškaštingos. Praeitais 
metais mums, mokesčių mo
kėtojams, kaštavo $500,000.
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lAIISWS MOI
Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo sausio 30 d. iki 

vasario 21 d.
Lietuvių Liter. Draugijos 75 kuopa, Miami, Fla.,

Jim ir Helen Umarai, Detroit, Mich........................ 50.00
Stella K. Raubo, pagerbimui mirusio vyro Bennie,

Cleveland, Ohio......................................... 50.00
Elzbieta Klimienė, Manchester, Conn., prisimini

mui mirusio vyro ir jo draugų. 50.00
Stanley Kuzmickas, Cleveland, Ohio..................... 26.00
Frank Witkus, Livingston, N. J., prisiminimui mi

rusios motinos Mary................................. 20.00
Antanas Vasaris ir šeima, Livonia, Mich., per S. 

Rainard, pagerbimui mirusios motinos 
Kazimieros............... .....   . 20.00

A. P. Gabrėnas, Miami, Fla...................................... 17.00
Teofilė Dulkienė, per S. Bimbienę, Hawthorne,

N. J., prisiminimui vyro Jono, mirusio 
1974 m. vasario 23 d. ......................... 15.00

A. Bel, Brooklyn, N. Y.............................................. 11.00
J. Papartis, Bellville, N.J........................................ 11.00
P. Gavin, Tillinsburg, Ont., Canada ........................ 10.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.................... 7.00
J. J. Pupis, Pasadena, Cal........................  6.00
Lucy Pukelevičius, W. Wyoming, Pa...................... 6.00
Antonette Buivydas, Riviera Beach, Fla................ 6.00
Walteris ir Marytė Railai, Whittier, Cal................. 6.00
Pauline Kolendo, Massapequa, N. Y....................... 6.00
Mary Waitkus, Ocala, Fla. ................................. 6.00
Bronė Ostapuk, Newark, New Jersey, per Artūrą

Petrick....................................................... 5.00
A. Karch, Brooklyn, N.Y......................................... 4,00
M. B. Lukshes, Woodhaven, N. Y............................ 3.00
Draugai iš Long Island............................................. 2.00
K. Grygalonis, No. Attleboro, Mass......................... 2.00
Po $1.00: Adam Kapchun, Brockton, Mass.; Eva

Naujokas, Auburn, Me.; M. Kamasaus- 
kienė, Grand Rapids, Mich.; Viola 
Vance, Brooklyn, N. Y.; Anna Noreika, 
Brooklyn, N. Y.; Politas Kuliackas, 
Gardner, Mass. 

* * *
Širdingai dėkojame visiems.

Administracija

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopos nariai prade
da rengtis prie Moters Die
nos minėjimo ir Draugijos 60 
metų sukakties atžymėjimo.

Parengimas, pietūs, įvyks 
kovo 16 d. Svetainėje, 48 
Green St.

Arthur R. Petricka iš New 
Yorko pasižadėjo atvažiuoti 
pas mus ir parodyti naujus 
filmus iš Lietuvos. Turėsime 
ir kalbėtojas, kurios atvyks 
su Petricka. Tai bus draugė 
K. Petrikienė ir drg. Ieva 
Mizarienė. Jos pasakys kal
bas apie šių dienų moterų 
padėtį ir apie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 60 metų 
sukaktį.

Per 60 metų Lietuvių Lite
ratūros Draugija yra labai 
daug nuveikusi. Yra išleidusi 
daug knygų ir leidžia žurnalą,

Trečioji TSRS dvasininkų
viešnagė Amerikoje

Dvasininkų delegacija. Iš kairės į dešinę penktas Česlovas
Krivaitis. S. Narkeliūnaitės nuotr.

New York . - Vasario 18 d. 
čionai atvyko iš dvidešimties 
narių Tarybų Sąjungos dva
sininkų delegacija. Jos sąsta
te yra ir Vilniaus arkivysku
pijos reikalų tvarkytojas pre
latas V. Krivaitis. Delegaciją 
pakvietė Amerikos Naciona
linė Bažnyčių Taryba. Svečiai 
čia išbusią apie tris savaites. 
Per tą laiką jie žada apsilan
kyti Bostone, St. Petersbur- 
ge, Chicagoje, Atlantoje ir 
kitose keliose vietose.

Svečiai pareiškė:
“Mes tikime, kad mūsų vi

zitas padidins susipratimą ir 
draugiškumą tarp bažnyčių ir 
mūsų kraštų. Šis vizitas 
įvyksta tuo laiku, kai santy
kiai tarpe mūsų kraštų yra 
daug pagerėję. Mes tikime, 
kad vizitas prisidės prie toli
mesnio tarp šių kraštų santy

“Šviesą” ir mes išgirsime iš 
kalbėtojų apie tuos nuveiktus 
darbus.

Taipgi bus paruošti skanūs 
pietūs už prieinamą kainą, ir 
bus duodami 1 vai. dieną.

Kviečiame visus draugus 
vietinius ir iš apylinkės atsi
lankyti pas mus ir praleisti 
laiką su pažįstamais, kurių 
tikime turėti nemažai.

* * *
Draugė Mary Ulozienė bu

vo ligoninėje, turėjo catarak- 
tą ant akies ir pergyveno 
skaudžią operacija sausio 10 
d. Dabar jau gydosi namie po 
daktaro priežiūra. Sako; kad 
akis taisosi.

Aš linkiu draugei Ulozienei 
greitai pasveikti, kad vėl ga
lėtų dalyvauti su mumis.

M. Svinkūnienė

kių pagerinimo”.
Delegaciją pasitiko, tarp 

kitų aukštų šios šalies dvasi
ninkų, Jungtinių Valstijų-Ta- 
rybų Sąjungos Draugiškumo 
Tarybos pirmininkas Rev. 
Richard Morford, kuris jau 
daug metų energingai dar
buojasi už santykių pagerini
mą.

Šis vizitas yra jau trečias 
Tarybų Sąjungos dvasininkų. 
Pirmasis įvyko 1956 m., o 
antrasis - 1963 m.

Prieš svečius buvo suruoš
tas pikietas. Saujalė nepatai
somų reakcininkų su kun. 
Carl McIntire priešakyje su
sirinkę staugė ir plūdo Na
cionalinę Bažnyčių Tarybą už 
tarybinių dvasininkų pakvie
timą. Tačiau mažai kas at
kreipė dėmesį į šiuos triukš
madarius.

Minėkime Moters Dieną su Niujorko Lietu
vių Moterų Klubo narėmis kovo 9 d., 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y., 2 vai. po pietų. Aido Choras, 
vadovybėje Mildred Stensler, duos meninę 
programą. Turėsime gražių būrį svečių iš 
Lietuvos. Po programos apie 4 vai. bus 
duodami pietūs. Įėjimo auka $4.

(VAIRIOS ŽINIOS
KIEKVIENAS 
AMERIKIETIS 
TURĖS PASSPORT A

Washingtonas. ■ Pasportų 
Departamento direktorius 
Mr. G. Knight sako, kad 
kiekvienas amerikietis turėtų 
turėti ir su savimi nešiotis 
pilną aidentifikacijos kortą su 
pirštų antspaudu. Jo suprati
mu, tas būtinai reikalinga 
sėkmingai kovai su apgavys
tėmis ir kitomis kriminalys- 
tėmis.

Tai būtų tam tikra pasų 
sistema. Atrodo, kad ji su 
laiku bus įvesta.

VATIKANAS PRIEŠ VISAS 
ABORCIJAS

Roma. - Kadangi Italijos 
konstitucinis teismas patvar
kė, kad parlamento priimtas 
įstatymas, draudžiantis abor- 
cijas, yra priešingas šalies 
konstitucijai, tai Katalikų 
Bažnyčios vadovybė pareiš
kė, kad ji atmeta ir pasmer
kia visas aborcijas ir, žinoma, 
draudžia tikintiems katali
kams jas praktikuoti. Tačiau 
sakoma, kad daug Italijos 
katalikių moterų su Vatikano 
uždraudimu nesiskaito. Itali
joje aborcijos yra plačiai 
praktikuojamos.

GAZOLINO KAINA BUS 
PAKELTA 15 CENTŲ

Washingtonas. - Tai nėra 
keno nors išmislytas pagrū
mojimas, bet Federalinės 
Energijos Administratoriaus 
Frank G. Zarb pareiškimas. 
Jis gi kalba visos vyriausybės 
vardu. Jis sako, kad gazoli
no kaina bus pakelta net 15 
centais ant galiono. Tai tokio 
dusyk gazolino pabranginimo 
dar nėra šioje šalyje buvę.

SAKO, VALSTYBĖS SEKR. 
KISSINGERIS RUOŠIASI 
PASITRAUKTI

Washingtonas. - Sostinėje 
jau plačiai kalbama, kad ne
susipratimai tarp Kissingerio 
ir Kongreso dėl jo politikos 
darosi vis aštresni. Sekreto
rius rimtai galvojąs ne už ilgo 
pasitraukti. Ypač Kissingeris 
susilaukia kritikos iš Kongre
so demokratų dėl jo manevrų 
Vidurio Rytuose. Jis per 
daug nuolankaująs Izraeliui 
prieš arabus. Bet kol kas apie 
jo pasitraukimą tiktai gandai. 
Jis pats dar nėra niekam 
pasisakęs, kad ruošiasi rezig
nuoti.
PAGERBTAS DIDVYRIO 
ATMINIMAS

Vilnius, II. 18.
Šiandien įžymaus tarybinio 
karvedžio, armijos generolo, 
dukart Tarybų Sąjungos Did
vyrio L Černiachovskio pa
minklo papėdė pasipuošė gė
lėmis ir vainikais. Pagerbti 
Tarybų Lietuvos vaduotojo, 
kuris prieš trisdešimt metų 
žuvo nuo klastingos priešo 
rankos, atminimo atėjo res
publikos sostinės visuomenės 
atstovai. Didžiojo Tėvynės 
karo dalyviai, moksleiviai.

Gėlių prie paminklo padėjo 
į Vilnių atvykusi karvedžio 
žmona A. Cerniachovskaja.

Augustas Iešmantą 

sveiksta
Po sunkios operacijos, bet 

sėkmingos, Augustas Ieš
mantą eina sveikyn ir jau 
galvoja apie vykimą į namus. 
Jam buvo išimtas inkstas.

Šią džiuginančią žinią 
mums perdavė telefonu L 
Chalkis. Linkime mielam 
Augustui greit sustiprėt.

Ieva

Iš Niujorko Moterų 
Klubo veiklos

Vasario 19 d. dar prieš 
antrą vai. po pietų klubietės 
jau pradėjo rinktis į susirin
kimą, veik kiekviena su pun
deliais rankose, viena su gar
dumynais, kita su gėrimais, 
kad po susirinkimo pasivai
šintų. Rodosi, kad jos ateina į 
kokį šeimynišką pobūvį. Klu
bietės jaučiasi kaip viena šei
ma, jos pasivaišina draugiš
kai, pasikalba. Žinoma, per 
daug metų veikiant kartu, 
suartėja. Todėl Moterų Klu
bas ir yra veikliausia, turtin
giausia ir daugiausia auko
janti darbininkiškiems reika
lams organizacija. Bravo, 
Klubietės!

Klubo pirmininkė Ieva Mi
zarienė atidarė susirinkimą. 
Šiam susirinkimui pravesti 
tvarką išrinkta Elena Siau- 
rienė. Valdybos ir komisijų 
raportai ėjo sklandžiai.

Klubo pirmininkė, kaip ir 
visada, padarė veiklos ap
žvalgą. Šį kartą kalbėjo apie 
Tarptautinę Moters Dieną, 
apie tai, kad šie metai yra 
Tarptautiniai Moterų Metai.

Daugiausia šiame susirinki
me paskirta laiko aptarti Klu
bo rengiamą Moters Dienos 
minėjimą, kuris įvyks kovo 9 
d., Laisvės salėje. Bus meni
nė programa, turėsime sve
čių iš Lietuvos, ir po progra
mos bus duodami pietūs. Klu
bo pirmininkė sakė, kad mes 
turime pasirodyti šauniai, o

LIETUVOS ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI 
TELEGRAFU “TIESAI” IŠ NEW YORKO

SNIEGO ATAKOS

Iki šiol Niujorkas buvo tie
siog vasariškai plikas. Vėjas 
gatvėmis ir aveniu sklaistė 
tik dulkes ir popiergalius. 
Retos snaigės, primenančios, 
kad dabar vis dėlto žiema, 
kaip mat tirpdavo po praeivių 
batais ir mašinų ratais.

Kai vasario 12 radijas pra
nešė artėjant sniego laviną, 
įspėdamas, kad, gal būt, teks 
uždaryti mokyklas, tiesiog 
nesinorėjo tuo patikėti. Ma
tyt, įtaką darė ir grynai 
vilnietiškas skepticizmas oro 
prognozėms. Tačiau labai 
greit teko užmokėti už šias 
dvejones: per kokias šešias 
valandas Niujorke prisnigo 
kone pusmetrį. Judėjimas 
mieste beveik sustojo.

Netikėta sniego ataka di
džiuliam miestui padarė daug 
bėdos. Sniego valymo maši
nos į gatves iššliaužė pavėla
vusios: pūga prasidėjo anks
čiau, negu buvo laukta, ir 
buvo daug stipresnė. Dar 
antrą valandą po pietų iš 
sniego valymo darbams mo
bilizuotų dviejų tūkstančių 
žmonių dirbo tik tūkstantis 
du šimtai. Dalis jų dėl sniego 
tiesiog negalėjo patekti į dar
bavietes. Gatvėse iš karto 
susitelkė daugybė bejėgių 
automobilių. Tai šen, tai ten 
jie susirėmė nosimis ar šo
nais.

taip ir bus, nes mūsų klubie
tės pasižadėjo paruošti ska
numynų bei maisto - tai kuge
lio, košelienos, pyragų, ir t. 
t. Atrodo, turėsime užtenka
mai namie gaminto maisto 
pavaišinti ir prisotinti visus 
svečius, nepaisant kiek sueis.

Iš raportų apie sergančias 
nares sužinojome, kad mūsų 
gabioji korespondentė Elena 
Feiferienė, tiek daug jautriai 
rašius apie sergančias nares, 
pati pergyveno skaudžią ope
raciją, bet smagu, kad jau 
randasi namie ir sveiksta. 
Nellie Skubliskienė yra suim
ta stipraus “flu”. Anna Cibul- 
sky prieš keletą mėnesių bu
vo ištikta paralyžiaus, dar vis 
randasi ligoninėje be sąmo
nės. Klubo vardu reiškiu di
delę užuojautą sergančioms 
draugėms.

Šiam susirinkimui maisto 
atnešė Albina Vaznienė, 
Marcelė Šukaitienė, Julija 
Lazauskienė. Aukų gavome 
nuo Domicėlės Galinauskie- 
nės $10 Moters Dienai, nes ji 
pati dar negalinti lankyti nei 
pramogų, nei Klubo susirin
kimų,E. Liepienė aukojo $5, 
O. K. $5 ir F. Mažilienė $3. 
A. Malinauskienė-Malin at
nešė labai vertingą dovaną. 
Ačiū visoms draugėms už 
aukas.

Vaišes šiam susirinkimui 
paruošė Ona Čepulienė, 
aukodama pyragą ir kavą.

Adelė Rainienė

Gamtos išdaiga, kuri ma
žesniame žmonių susitelkime 
sukeltų tik vaikų ir slidinėji
mo mėgėjų džiaugsmą, čia 
pridarė daug nelaimių, mate
rialinių nuostolių. Niujorkie 
čiai, kurie į darbą atvyko iš 
priemiesčių (o tokių - labai 
daug), - pateko į baltuosius 
spąstus: jie valandų valandas 
laukia, kol galės grįžti namo. 
Automobiliai, be kurių čia 
žmogus jaučiasi blogiau, nei 
be kojų, šį kartą negelbėjo. 
Kelių priežiūros tarnyba pa
taria be būtino reikalo nesės
ti prie vairo.

Aerouostai, išskyrus nepil
nu pajėgumu galėjusį dirbti 
Kenedžio, kurį laiką neveikė. 
O ką tai reiškia, nesunku 
įsivaizduoti priminus, kad 
net normaliomis sąlygomis 
Kenedžio aerouoste kas mi
nutę kyla ir leidžiasi lėktu
vas.

Tačiau, kad ir kaip keista, 
labiausiai nukentėjo po pas
toge buvę žmonės: prekybi
ninkai. Pūga užklupo buvusio 
prezidento Linkolno gimimo 
dieną, kada nemaža įstaigų 
savo tarnautojams duoda 
poilsio dieną ir kada skelbia
mi specialūs išpardavimai, 
bene patys didžiausi per vi
sus metus. Sniegas pareika
lavo ir žmonių aukų. Niujor
ko vargingame priemiestyje 
Ringvude užsidegė šimtmeti
nis medinis namas, ir liepsno
je žuvo šeši vaikai: gaisrinin
kai per sniego pūgą važiavo 
du kartus lėčiau, negu pa
prastai. Tai toli gražu ne 
vienintelės sniego atakos 
aukos. Nuostoliai, dideli ir 
maži, dar skaičiuojami.

. . .Dabar, nežiūrint pri
mygtinų persergėjimų, teks 
sėsti mašinon ir vykti į tele
grafą, viliantis, kad Niujorke 
sudaužytų mašinų skaičius 
nepadidės dar viena.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Šio miesto biednuomenei 

naujas skaudus smūgis. Fe
deralinė valdžia iš Washing- 
tono patvarkė, kad per pir
muosius tris šių metų mėne
sius didmiestis gaus pašal
poms 27 milijonus dolerių 
mažiau. Tie, kurie iš pašalpų 
gyvena, turės mažiau valgy
ti. . . •

Bronxe suareštuoti ketu
riolika vyrų. Jie kaltinami 
išprievartavime dviejų mote
rų, kurių viena yra tiktai 21 
metų motina. Dar ieškoma 
šešių. Sakoma, kad tame 
biauriame darbe dalyvavo 20 
vyrų. •

Mieste per automobilių 
avarijas (nelaimes) 1974 m. 
žuvo 820 žmonių, arba 14 
proc. mažiau negu 1973 im 
Betgi avarijose sužeidimai 
sumažėjo tiktai 4 proc., tai 
yra nuo 75.146 nukrito iki 
72.269. Avarijų skaičius 
paaugo nuo 154,030 iki 
166,728.

Šiemet mieste jau buvo 
užpulti ir nušauti arba peiliu 
nudurti 14 žmonių. Vėliausias 
nužudymas įvyko Brooklyne. 
Du vyrai kriminaliniame teis
me kaltino vienas kitą, kad jį 
jis norėjęs peiliu nudurti. 
Teisėjas, išklausęs jų istori
jas, abudu paleido. Bet išėjus 
iš teismo, vienas kaltinama
sis kitą nudūrė peiliu!

•
Prieš kelias dienas įvykęs 

angliško pažangaus laikraščio 
“Daily World” rėmėjų susi
rinkimas nusitarė iki birželio 
mėnesio sukelti laikraščiui 
$115,000 finansinės paramos. 
Taip pat nusitarta gauti 1,000 
naujų skaitytojų. Susirinki
mas buvo labai entuziastiš
kas. Visi supranta “Daily 
World” vaidmens svarbą.

. .
Šią savaitę užsidarė Singer 

Knitting Machines fabrikas ir 
darbo neteko 120 darbinin
kai.

Metropolitan Transporta
tion Authority pirmininkas 
Junich sako, kad su balandžio 
1 d. fėras bus pakeltas iki 40 
centų, o su pabaiga šių metų 
gali pasiekti net 60 centų. 
Žinoma, nuo to išgelbėtų di
delė valstijos finansinė pagal
ba.

Washingtonas. - Vyriausy
bė praneša, kad ji panaikina 
embargo (uždraudimą) teikti 
ginklų Pakistanui. Uždraudi
mas egzistavo per paskuti
nius 10 metų.

Don’t turn your back to a child

Help him!
One of the ugliest crimes 

anybody can commit is to 
abuse a child. It’s unbelieva
ble how some parents mis
treat their children. There 
have been cases when a 
child’s hands were burned on 
an open flame, and often they 
have been beaten to uncon
sciousness.

With the present unem
ployment child abuse has 
risen. Parents take their 
frustrations out on the inno
cent victims - their small 
children.

Each year at least 700 
American children are killed 
by their parents. In New 
York city alone, there were 
22,000 reported incidents of 
child abuse during 1974, a 
rise of 16°/o over 1973.

The following was in the 
Long Island Press with an 
article about child abuse:

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.

Keistas atsitikimas 
su katalikų kunigu

Katalikų kunigas Baltazar 
vieną naktį praleido kalėjime 
ir atsidūrė teisme. Jis sako, 
kad vasario 11 d. naktį jis, 
eidamas gatve, pamatė vos 
ant kojų pastovintį žmogų ir 
priėjęs prie jo norėjo jam pa
dėti. Kadangi žmogus nė kal
bėti nebegalėjo, tai jis iš jo , 
kišenės išėmė piniginę ir ieš
kojo dokumentų, kurie paro
dytų, kas jis per vienas ir kur 
jis gyvena.

Tuo tarpu, girdi, “ligonis” 
staiga atkuto ir išsitraukęs 
revolverį jam pradėjo grūmo
ti, kad jis norįs jį apiplėšti, o 
ne padėti jam nelaimėje. Ku
nigą jis suareštavo ir nuvedė 
į kalėjimą pernakvoti.

Pasirodė, kad tas sergantis 
vyras buvo nudavęs polici
ninkas Harold Hard. Tai po
licijos vartojamas būdas plė
šikus pagauti.

Teisme policistas Hard 
tvirtino, kad Baltazaras iš 
tikrųjų yra plėšikas, kad jis jį 
parmušė, pagrobė jo piniginę 
ir bandė pabėgti.

Baltazaro laimė, kad teisė
jas patikėjo juomi, o ne poli- 
cistu Hard, ir jį paleido be 
bausmės.

Pasitaiko ir tokių keistų 
prajovų.

Dearborn, Mich. - Fordo 
kompanija skundžiasi, kad- 
jos pelnai paskutiniame 1974 
ketvirtyje nukritę 60 proc. 
Per tuos tris mėnesius 
“vargšė“ vos pasidariusi 
$361,000,000!

“Do you have reason to 
believe that someone next 
door, across the street, with
in your own family, or within 
the school community is abu
sing or neglecting a child. 
Then call the 24-hour child 
abuse hotlines available to 
residents of New York City, 
Nassau and Suffolk Counties.

The registries follow 
through on all reports of 
suspected mistreatment, in
cluding anonymous tips. If 
you were wrong, no harm is' 

’done. But if you put it off, 
because you’re unsure, it. 
may be too late.

The save-a-child number 
for residents of New York 
City’s five boroughs is 431- 
4680. The statewide toll-free 
number available to resi
dents of Nassau and Suffolk 
Counties is 1-800-342-3720.”

Use




