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A. BIMBA
Visur kapitalistinio pasau

lio žmonės klausia: Kodėl 
socialistiniuose kraštuose nė
ra nei infliacijos, nei nedarbo, 
nei dipresijos, o pas mus 
tikra velniava? Antai tokioje 
galingoje Amerikoje mies
tuose kas dešimtas darbinin
kas vaikštinėja be darbo. Ir 
tai jis daro ne iš savo valios, 
ne iš apsileidimo bei nepaisy
mo, bet iš bėdos, todėl, kad 
įmonėje bei raštinėje jam 
nebėra darbo!

Žmonės klausia ir lygina 
vieną santvarką prie kitos. Ir 
tai yra geriausia propaganda 
už socializmą.

Savo paskutinėje konferen
cijoje su reporteriais prez. 
Fordas dar kartą storiausiai 
pabrėžė, kad pirma turi naftą 
vartojančios kapitalistinės 
šalys susitarti ir sudaryti 
bendrą frontą, ir tiktai tuo
met stoti ir derėtis dėl ge
riausių sąlygų su naftą gami
nančiomis (daugiausia arabiš
komis) šalimis.

Bet tokiai konfrontacijai, 
atrodo, nenori pritarti Pran
cūzija, Vakarų Vokietija ir 
Anglija. Jų interesai nepilnai 
supuola su Amerikos intere
sais. Jos mano, kad atskirai 
jos gali išsiderėti geresnes 
sąlygas naftai gauti. Jos bijo, 
kad jos tokiame bendrame 
fronte turės šokti pagal Ame
rikos muziką, turės klausyti 
jos padiktavimo.

Reakcinėje lietuvių spau
doje tiesiog nesitveriama 

k džiaugsmu, kad kai kuriems 
“vaduotojams” pavykę pasi
matyti su prezidentu Fordu 
ir gauti jo pasižadėjimą, kad 
jis vieną kurią gražią dieną 
mūsų mieląją Lietuvėlę ant 
lėkštės atnešęs jiems ati
duos. Tiktai jūs būkite to
kiais asilais ir juo pasitikėki
te. 0 jie nepagalvoja, kad 
lygiai tokiais pažadais juos 
maitino ir Truman as, ir 
Eisenhoweris, ir Johnsonas, 
ir Nixonas.

Anais laikais savo nelai
mingiems pasekėjams žadėjo 
“vaduotojai” Lietuvą jiems 
laimėti Amerikos atominės 
bombos pagalba. Dabar, gir
di, užteks prezidento Fordo 
smarkaus pagrūmojimo “ru
sams”. Tik nešykštėkite savo 
dolerių mūsų “vadavimo” biz
niui. . . 0 jų reikia daug, be 
galo daug, ir kasmet vis 
daugiau. Juk kad ir šis jų 
suskridimas pas poną prezi
dentą kaštavo ne vieną šim
telį. . .

Paskutiniame “Tiesos” nu
meryje ir pirmajame pusla
pyje redaktoriaus Siurbos, ir 
angliškajame skyriuj prezi
dento Servit J. Gugo prime
nama LDS nariams, kad su 
birželio 1 diena bus energin
gai pradėtas naujų narių įra
šymui vajus. Prez. Gugas 
kreipia narių dėmesį ir į tai, 
kad šiemet LDS sukanka ly
giai 45 metai, todėl šis vajus 
bus jubiliejinis. Jis turi būti 
sėkmingas, ir, žinoma, bus 
sėkmingas, jeigu visi nariai ir 
visos kuopos jame energingai 
dalyvausime.

Neabejoju, kad nariai ir 
kuopos šį paraginimą sutiks 
ir priims su dideliu entuziaz- 

j mu.

Atrodo, kad jau nelabai 
tolimoje ateityje šios šalies
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Liaudies jėgų dideli 
laimėjimai Indokinijoje

Priežiūros namai suvogė
400 milijonų doleriųII

Pranešimai iš Saigono ir 
Phnom Penh kalba apie dide
lius Kambodijos ir Pietų 
Vietnamo liaudies jėgų laimė
jimus. Kambodijos sostinė 
Phnom Penh jau apsupta. 
Kaip ilgai Don Nol fašistinis 
režimas dar atsilaikys, tai 
spėjama, kad tiktai laiko 
klausimas. Maistą į Phnom 
Penh pristato Amerikos lėk
tuvais Amerikos lakūnai. 
Nors Phnom Penh aerodro
mas yra iš patrankų apšaudo
mas, bet nekalbama apie 
Amerikos lėktuvų nukirti
mus.

Pietų Vietname taip pat 
liaudies jėgos paima vieną 
strategini punktą po kito 
Central Highlands srityje. 
Liaudies armijos taipgi jau 
apšaudo Saigono aerodro
mus. Saigono režimo diktato
rius Thieu ir jo pagalbininkai 
esą desperatiškai susirūpinę 
savo likimu.

Žymus Amerikos 
Kompartijos vadas

HENRY WINSTON

Tai Amerikos Komunistų 
Partijos pirmininkas. Anais 
metais, didžiosios reakcijos 
siautėjimo laikais, jisai su 
kitais partijos vadais buvo 
pasodintas į kalėjimą. Ten 
nesuteikus jam medicininės 
pagalbos, jis visiškai neteko 
regėjimo, tai yra visiškai 
apako. Tai buvo dar jaunas 
vyras.

Bet net šitas baisus jam 
smūgis neišmušė jo iš kovoto
jų gretų. Jis pasiliko ištiki
mas savo idėjoms. Ir šiandien 
jis tebėra atsakingame parti
jos vadovybės poste.

valdančioji klasė savo globon 
laimės dar porą “mūsų drau
gų”. Jais bus diktatoriai Sai
gono Thieu ir Phnom Penh 
Lon Nol. Prezidentas Fordas 
ir vėl prieš keletą dienų mus 
užtikrino, kad tiktai “mūsų 
draugais” Kambodijoje ir 
Pietų Vietname yra šie su
tvėrimai , kad jiems duotą 
žodį jų kailį gelbėti mes turi
me visomis jėgomis ištesėti, 
skubinant jiems militarinę 
pagalbą ir t. t.

Per daug, daug metų mūsų 
prezidentų tokiais pat nepa
vaduojamais “mūsų drau
gais” buvo laikomi Chinijos 
Chiang Kai-šekas ir Kubos 
Batista. Šiandien jie jau fak- 
tinai pamiršti. Šiandien jau 
peršami “mūsų draugais”, 
reikalingais mūsų globos, 
doleriais ir gyvybėmis, Lon 
Nol ir Thieu.

Bėda, didžiausia bėda, 
neapsakomai iškaštinga bė
da, kad mūsų prezidentai 
nieko nepasimoko iš klaidų.
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SAKO, KAMBODIJOS 
REŽIMO NEBEGALIMA 
IŠGELBĖTI

Phnom Penh. - Jungtinių 
Valstijų Ambasados Kambo
dijoje darbuotojai nebemato 
jokios galimybės fašistinį Lon 
Nol režimą išgelbėti prieš 
liaudies jėgas. Tos jėgos jau 
turi Phnom Penh apsupusios 
ir bile dieną sostinė gali joms 
pasiduoti. Kas liečia šalies 
teritoriją, tai liaudiečių jėgos 
jau kontroliuoja jos 85 pro
centus.

Militaristai ir Fordas 
laimi Kongrese!

Washingtonas. - Senato 
Užsienio Reikalų pokomitetis 
4 balsias prieš 3 nutarė leisti 
prezidentui skubiai siųsti 
Kambodijon militarinės pa
galbos už $125,000,000. Gali
mas daiktas, kad ir visas 
Senatas su šia suma sutiks.

Atstovų Buto Užsienio Rei
kalų pokomitetis tuo klausi
mu pasidalijo pusiau - 3 balsai 
už, ir 3 prieš.

Prezidentas su šia “kom
promisine” suma sutinka ir 
tik ragina visą Kongresą ją 
užgirti, kad jis galėtų skubin
tis išgelbėti Kambodijos dik
tatoriaus Lon Nol fašistinį 
režimą.

Tai laikoma dideliu prezi
dento ir Pentagono militaris- 
tu laimėjimu.

Cape Cod, Mass. - Čia 
randasi garsiosios Cape Cod 
National Seashore maudy
nės. Laukiama iš Washingto- 
no įsakymo griežtai uždrausti 
jose nuogiems maudytis. Iki 
šiol tai buvo viena iš atrakci
jų turistams, norintiems nuo
giems pasimaudyti.

Jam padeda 
plieno savininkai

Pittsburgh, Pa. - Jungtinė 
Amerikos Plieno Darbininkų 
Unija yra viena iš didžiausių 
darbo unijų šioje šalyje. Jos 
prezidentu jau gerokas laikas 
yra I. W. Abel. Pernai jis 
pasirašė su plieno kompanijo
mis sutartį, kurioje draudžia
ma darbininkams iki 1980 
metų panaudoti streiką kovai 
už algų pakėlimą ir darbo 
sąlygų pagerinimą.

Prieš šitą Abelio politiką 
vystosi platus eilinių unijos 
narių judėjimas. Yra galimy
bių jam pralaimėti rinkimus. 
Ir štai prasideda plieno pra
monės savininku ir jų kontro
liuojamos kapitalistinės spau
dos Abelio vadovybės unijoje

L W. Abel
kėlimas į. padanges. Antai 
didžiulės National Steel Cor
poration prezidentas George 
Stinson atvirai labai giria 
Abelį ir jo politiką. Tiktai 
dėka Abelio, girdi, šiandien 
plieno pramonėje viešpatauja 
ramybė.

OZONE PARK, N. ¥.

Amerikos militarizmo nasrai neprisotinami. Paskelbta, kad 
Amerikos militaristai ne tik ginkluoja 34 kapitalistinius 
kraštus, bet jiems išlavina ir paruošias ginkluotas jėgas.

Čia parodama dalis kareivių iš Saudi Arabijos. Jie karinio 
muštro lavinami San Diego, Cal., Naval Training Center. 
Gruodžio 18 d. jų pribuvo 102. O pirmiau buvo pribuvusios^ 
dvi grupės po 76 kareivius kiekviena.

Šis lavinimas ir paruošimas armijų svetimiems kraštams 
mums, Amerikos žmonėms, kasmet atsieina bilijonus 
dolerių. Tuo tarpu federalinės valdžios ižde mažinamos lėšos 
net viešųjų mokyklų biednuomenės moksleivius aprūpinti 
šiltais pietais. . . Šeši milijonai jų paliekami alkanais.

Demokratai siūlo sumažinti 
mokesčius 35 bil. dolerių

Washingtonas. - Kongreso 
Bendrajame Ekonominiame 
Komitete demokratai nariai 
siūlo federalinius mokesčius 
numušti nuo 32 iki 35 bil. 
dolerių, jeigu, girdi, norime 
šioje šalyje nedarbą atvaryti 
žemiau 7% pabaigoj ateinan
čių metų. Kaip žinoma, dabar 
nedarbas jau yra pasiekęs 8.2 
proc. visų . darbininkų. Jie 
taipgi tvirtina, kad jeigu 
Kongresas užgirtų preziden
to Fordo programą, kurioje 
jis siūlo mokesčius sumažinti 
tiktai 16 bilijonų dolerių, tai 
nedarbas ateinančiais nebus 
žemiau 9.5 procento. Jeigu 
tas dvi programas palyginsi
me žmonėmis, tai yra, bedar

Washingtonas. - Jau ir se
natorius Hugh Scott, republi- 
konų frakcijos lyderis Sena
te, ragina prezidentą Fordą 
neberemti Kambodijos fašis
tinio režimo. Jis sako, kad 
prez. Fordas turi reikalauti 
diktatoriaus Lon Nol rezigna
cijos.

•
Tel Aviu. - Vėl Vidurio 

Rytuose lankosi JAV valsty
bės sekretorius Kissingeris. 
Beveik kasdien kursuoja tarp 
Izraelio ir Egipto sostinių. Jis 
deda didžiausias pastangas 
Egiptą atskirti nuo kitų ara
biškų kraštų ir sutaikyti su 
Izraeliu. Kol kas nieko nesa
koma apie šių pastangų pasi
sekimą.

Saigonas. - Pranešama, 
kad visoje eilėje Pietų Viet
namo rajonų eina aštrūs susi
kirtimai tarp Thieu valdžios 
ir Laikinosios Revoliucinės 
Liaudies Vyriausybės gink
luotų jėgų.

•
Ankara. - Amerikos valsty

bės sekretorius Henry Kis
singeris buvo atsilankęs į 
Turkijos sostinę ir tarėsi su 
Turkijos vyriausybe dėl pa
dėties Kipro saloje. Pasitari
mų rezultatai neskelbiami. 

bių skaičiumi, tai skirtumas 
bus nuo 2 iki 2.5 milijono. 
Vadinasi, demokratų progra
ma suteiktų darbo daugiau 
negu dviems milijonams be
darbių.

Iš kitos pusės, pagal demo
kratų siūlomą programą, val
džios ižde deficitas per šiuos 
ir ateinančius metus pasiektų 
apie 119 bilijonų dolerių, tuo 
tarpu pagal prezidento pro
gramą jis tebūtų apie 87 bil. 
dolerių.

Dabar, turint du skirtingus 
pasiūlymus kovai su nedar
bu, gal greitu laiku Kongrese 
prasidės jų aptarimas. Iki šiol 
buvo delsiama.

tam
Colorado Springs. - Dar 

vienas aukso medalis atiteko 
tarybiniams čiaužytojams. Jį 
laimėjo duetas Irina Moisee
va ir Andrei Minenkov. Tai 
trečias aukso medalis tarybi
niams sportininkams šiose 
rungtynėse. Jie yra pralenkę 
visų kitų šalių sportininkus.•

Indianapolis, Ind. - India
nos valstijos seimelis 27 bal
sais prieš 21 atmetė pasiūly
mą ratifikuoti (užgirti) Lygių 
Teisių Pataisymą prie Kons
titucijos. To buvo nesitikėta.

•
Phnom Penh. - Plinta gan

dai, kad Lon Nol vadovauja
ma valdžia rengiasi pasiduoti 
liaudiečių jėgoms.

Phnom Penh. - Kambodijos 
diktatorius Lon Nol perorga
nizavo savo kabinetą, atsta
tydamas iš pareigų jo gink
luotų jėgų vadą gen. S. Fer
nandez. Bet ta pati fašistinė 
klika pasilieka galioje.•

Palestinos Išsilaisvinimo 
Organizacijos vadas Yasir 
Arafatas sako, kad Egipto 
prezidentas Sadatas apsigau
na pats ir apgaudinėja ara
bus, pasitikėdamas Amerikos 
Valstybės sekretoriaus Kis- 
singerio pažadais.

New Yorkas. - New Yorko 
valstijos seimelio narys An
drew Stein viešai teigia, kad 
šioje vienoje valstijoje 1958- 
1974 m. laikotarpyje privatiš- 
kų Priežiūros Namų (Nursing 
Homes) savininkai neteisin
gu, apgavingu būdu iš valsti
jos iždo “nukniaukė” net ke
turis šimtus milijonų dolerių! 
Jie tai padarė, išpūsdami, 
nesvietiškai padidindami už 
visokius patarnavimus kainą. 
Kai kurie savininkai net tapo 
dideliais turčiais, taip api- 
plėšdami valstijos iždą.

Asemblimanas Andrew 
Stein savo kaltinimus namų 
savininkams paremia valsti
jos Sveikatos Departmento 
pravestais tyrinėjimais.

Kodėl valstijos valdžia, 
valstijos gubernatoriai tokią 
korupciją toleravo per šešio
lika metų? Aišku, kad tie 
savininkai galėjo nuo patrau
kimo atsakomybėn už vagys
tes išsisukti tiktai su valdžios 
aukštų viršininkų žinia. Bet, 
žinoma, Stein pirštu į juos 
neparodo ir prieš keltinimo 
neiškelia.

Pekinas. - Ir Kinijos vy
riausybė ragina Jungtines 
Valstijas neteikti militarinės 
pagalbos Lon Nol valdžiai. Ji 
ragina prez. Fordą nustoti 
kištis į Kambodijos vidinius 
reikalus.

Washingtonas. - Republi- 
konų partijos viršininkų gru
pė išleido pareiškimą, kuria
me jie pažada ištikimybę pre
zidentui Fordui ir jo politikai.

ČIA buvo apsiėmus 
nužudyti Kubos 
vadą Castro

Washingtonas. - Du aukšti 
buvusio valstijos prokuroro 
Robert Kennedy pagalbinin
kai teigia, kad Kennedy 
jiems 1967 metais sakęs, kad 
šios šalies Centrinės Žvalgy
bos Agentūra (C.LA.) buvo 
jau susitarusi su Mafijos 
žmogžudžiais nužudyti Kubos 
liaudies vadą Fidel Castro. 
Tais prokuroro pagalbinin
kais buvo advokatai Adam 
Walinsky ir Peter B. Edel
man.

Castro nužudymas buvo su
planuotas 1961 pirmais, prieš 
taip vadinamą “Bay of Pigs” 
invaziją. Bet taip sąlygos su
siklostė, kad planas nepavy
ko.

Kaip žinia, prezidentas 
Kennedy buvo nužudytas 
1963 metais. Taipgi kaltina
ma C.LA. už atlikimą tos 
baisios žmogžudystės.

Senator James L. Buckley
Repubtikonų partijos konser
vatorių frakcijos vadas atsi
sako pasižadėti 1976 mėty 
rinkimuose remti savo parti
jos kandidatus Fordą ir 
Rockefellerį. Kaip žinia, kon
servatoriai galvoja apie kūri
mą atskiros partijos.

METAI 64-IEJI

Washingtonas. - Rockefel- 
lerio vadovaujama komisija 
tyrinėjimui Centrinės Žval
gybos Agentūros (ČIA) veik
los esanti nusprendus ištirti, 
kokį agentūros agentai vaidi
no vaidmenį nužudyme prezi
dento Kennedy. Toks kaltini
mas žvalgybai jau viešai iš
keltas.

Irgi diskriminacija 
prieš moterį

Somers, Conn. - Miss Ju
dith M. Quist, 27 metų, dirbo 
valgykloje už patarnautoją. 
Vieną dieną savininkas įsako, 
kad atleidžiama iš darbo. Dėl 
ko ir už ką? Tik todėl, kad 
neskuta savo kojų!

Dabar Miss Quist savininką 
traukia teisman. Kaltina jį 
vykdyme diskriminacijos 
prieš moteris. Ji sako: Kodėl 
vyrams su neskustomis kojo
mis leidžiama dirbti, o mote
rims negalima?

NEGALI APSIGINTI
POLITINIŲ! “SPAUDIMU”

United InlVrneHonel

Gov. Ella T. Grasso
Hartford, Conn. - Connecti

cut valstijos gubernatorė El
la T. Grasso skundžiasi, kad 
jai labai sunku su parinkimu 
ir paskyrimu įvairių viršinin
kų įvairiems valdžios depar
tamentams. Esą labai sunku 
atsilaikyti prieš visokių spe
cialių interesų spaudimą, į 
aukštas pareigas paskirti 
jiems ištikimus žmones.

PRADĖTA KONSTRUKCI
JA NAFTAI PERDUOTI 
RINOS ŠALTOJE 
ALASKOJE

Sheep Kreek Camp, Alas
ka. - Po šešių metų vilkinimo 
ir atidėliojimo, susieto su 
aštriais ginčais, pagaliau pra
sidėjo tiesiamos rymos naftos 
perdavimui į Jungtinių Val
stijų sužemį. Prie šio didžiu
lio projekto jau pradėjo dirbti 
apie 10,000 darbininkų. Dar
bas galėsiąs būti baigtas per 
30 mėnesiu ir kaštuosiąs 
apie šešis bilijonus dolerių.

Alaskoje po užšąlusio storo 
žemės klodo esą milžiniški 
naftos šaltiniai. Rinos pagal
ba perduota nafta po visus 
šios šalies kampus pagelbė
sianti beveik pilnai per tūlą 
'laiką išspręsti energijos pro- 
plemą.

Žinoma, projektą vykdo di
džiulės privatiškos kompani
jos, kurios iš jo pasidarys sau 
labai didelius pelnus. 0 galė
jo valdžia paimti konstrukciją 
į savo rankas ir sutaupyti 
porą bilijonų dolerių pilie
čiams mokesčių.
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Didelis žingsnis į gerąją pusę
Turime dar vieną detentės politikos ir pasaulinės taikos 

gražų laimėjimą. Tai Anglijos premjero H. Wilsono apsilan
kymas Tarybų Sąjungos sostinėje ir pasitarimuose su 
tarybine vadovybe padaryta sutartis dėl konsultacijos. Tai 
bene naujas dalykas santykiuose tarpe dviejų didelių kraštų 
su skirtingomis socialinėmis santvarkomis.

Apie šią svarbią sutarti paskelbtame bendrame komuni
kate, kurį pasirašė už Tarybų Sąjunga Leonidas Brežnevas, 
o už Angliją Herald Wilsonas, sakoma:

1. Tarybų Sąjunga ir Jungtinė Karalystė plės ir gilins 
politines konsultacijas dėl svarbių abi šalis dominančių 
tarptautinių problemų, taip pat dvišalių santykių klausi
mais.

2. Konsultacijos lies:
— tarptautinius klausimus, keliančius įtempimą įvairiuo

se pasaulio rajonuose;
— priemones taikai ir saugumui Europoje stiprinti ir 

Europos žemyno šalių bendradarbiavimui vystyti;
— ginklavimosi apribojimo ir nusiginklavimo problemas, 

taip pat priemonės, įgalinančias visu mastu įgyvendinti 
branduolinio ginklo neplatinimo sutartį;

— abi šalis dominančias problemas, kurios yra svarstymo 
tarptautiniuose forumuose, taip pat Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijoje objektas;

— politinio, ekonominio ir kultūrinio pobūdžio klausimus, 
aplinkos apsaugos ir kitus klausimus, liečiančius abiejų šalių 
santykius;

— bet kuriuos kitus klausimus, dėl kurių, šalių nuomone, 
gali būti naudinga pasikeisti nuomonėmis.

3. Susidarius situacijai, kuri, abiejų šalių nuomone, 
pavojinga taikai, gali pažeisti taiką arba sukelia tarptautinį 
įtempimą, Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ir 
Jungtinės Karalystės vyriausybės nedelsdamos užmegs 
viena su kita kontaktą, kad pasikeistų nuomonėmis dėl to, 
ko gali būti imtasi padėčiai pagerinti.

4. Nuostatai, išdėstyti 1, 2 ir 3 punktuose, neliečia šalių 
ankstesnių įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus, 
kuriuose jos dalyvauja, ir nenukreipti prieš jokią trečiąją 
valstybę.

5. Tokiomis Tarybų Sąjungos ir Jungtinės Karalystės 
konsulatcijomis siekiama ne tik prisidėti prie jų tautų 
gerovės ir plėtoti jų santykius, bet ir padėti gerinti visų 
šalių savitarpio santykius.

6. Konsultacijos vyks savitarpiškumo pagrindu visais 
atitinkamais lygiais ir reguliariai.

Turėtų būti galas ČIA terorui
Vis daugiau ir daugiau Centrinės Žvalgybos Agentūros 

(C.I.A.) šunybių prieš Amerikos žmones iškyla aikštėn. 
Pasirodo, kad vargiai bus visoje šalyje toks šiek tiek 
pažangesnis arba liberališkesnis žmogus, kuris nebūtų 
žvalgybos įtrauktas į “neištikimųjų” sąrašą ir jos agentų 
sekiojamas. Tai dabar paaiški per Kongreso Atstovų Buto 
vedamą šios agentūros veiklos tyrinėjimą.

Paimkime dabartinę niujorkietę Atstovų Buto narę Mrs. 
Bella S. Abzug. Prieš keletą metų ji mažai kam buvo 
žinoma. Bet, matyt, kaip nors kurs nors ji buvo žodį kitą 
prasitarus, kuris kam nors nepatiko. To ir užteko, kad prieš 
ją būtų paleistas darbas C.I.A. ^teroras. Paaiški, kad jau 
prieš dvidešimt metų jinai buvo pradėta sekioti. Jos visi net 
gryniausiai privatiško pobūdžio laiškai buvo atidarinėjama 
ir juose ieškoma “neištikimybės” šiam mūsų kraštui. 
Vadinasi, net paštas buvo panaudojamas jos terorizavimui. 
0 įstatymai labai baudžia už laiškų atidarinėjimą. Bet, 
matote, jokie įstatymai nieko nereiškia C.I.A. agentams.

Gerai, kad nors dabar C.I.A. šunybės iškeliamos aikštėn. 
Kai jau šimtai tūkstančių žmonių yra C.I.A. teroro aukomis, 
gal gi Kongresas ir imsis žygių tam terorui padaryti galą. 
Juk dabar aišku, kad gal dauguma ir Kongreso narių yra 
C.I.A. neištikimųjų sąraše ir bet kuris ir bet kurią dieną gali 
būti viešai terorizuojamas.

Sena apgavinga melodija
Kovo šeštą dieną sostinėje prezidentas Gerald Fordas 

turėjo dar vieną taip vadinamą “spaudos konferenciją”. 
Laikraščių korespondentus bei radijo ir televizijos reporte
rius jisai panaudojo paspaudimui Kongreso, kad jis kuo 
greičiausiai leistų jam tuojau pasiųsti didžiulės militarinės 
paramos Kambodijos ir P. Vietnamo režimams. Gąsdino 
Kongresą ir visus Amerikos žmones pavojingiausiomis 
pasėkomis, jeigu tuose kraštuose pralaimės “mūsų draugai” 
(Lon Nol ir Thieu), o laimės jų liaudis. Ypatingai karštai ir 
užsispyrusiai jis reikalavo skubintis su militarine pagalba 
net už 222 milijonus dolerių Kambodijos valdžiai, kurios, 
matyt, dienos jau suskaitytos. Ypatingai tame krašte 
mūsų prezidentas nori prailginti civilinį karą ir neleisti 
liaudžiai laimėti.

Prezidentas vėl ir vėl kartojo tą pačią nudėvėtą melodiją, 
kad mes neturime apleisti savo draugų, kad mes turime 
pildyti jiems savo pasižadėjimus ir juos gelbėti, nors čia ir 
kažinkas, nors tas iš mūsų pareikalautų labai daug. Kitaip, 
girdi, mes neteksime mūsų pažadams pasitikėjimo visame 
pasaulyje. Tai ta pati melodija, kuria per metų metus mus 
maitino prezidentai Johnsonas ir Nixonas. Tai melodija, 
kurios vardan ši šalis paaukojo tūkstančius ir tūkstančius 
jaunų amerikiečių gyvybių ir nesuskaitomus bilijonus 
dolerių, jau nekalbant apie tai, kiek toje Indokinijoje mūsų 
Amerikos ginklais ir kareiviais buvo išskersta vietos 
gyventojų, kurie niekuo Amerikai nebuvo nusikaltę.

Būtų didžiausia tragedija, jeigu Kongresas šitai melodijai 
paklustų ir užgirtų prezidento reikalavimą siųsti naują 
militarinę pagalbą Saigono ir Phnom Penh režimams.

Washingtonas. - Preziden
to žmonai Betty Ford dar 
nespėjus pilnai susveikti po 
nuėmimo krūties, jai prisime-

tusi kokia ten nauja liga - 
pradėję skaudėti vieną kaklo 
pusę. Gydytojai ieško prie
žasties.

SIAURUS DARBO IR 
DARBININKO 
ĮŽEIDIMAS

Kunigų “Draugo” redakto
rius gailiai ašaroja dėl buvu
sios smetoninės Lietuvos po
nijos “liūdno” likimo. Prašo
me:

“. . .Su pagarba minime 
buvusius aukštus mūsų val
stybės pareigūnus - ministe- 
rius, profesorius, mokslinin
kus, generolus, aukštus ka
riškius ir kitus, kurių didžiu
ma gal niekada nebuvo sun
kaus fizinio darbo dirbę. O 
tačiau svetur jie nepabūgo 
dirbti sunkiausią, juodžiausią 
darbą, kuris greitai išsekin
davo jų jėgas. Savo laiku 
turėję daugybę pavaldinių 
bei tarnų, jie svetur patys 
tapo tarnais. Jų žmonos, 
samdžiusios po ne vieną tar
naitę, pačios virto tarnaitė
mis. Tokia staigi žmogaus 
degradacija nelengvai perne
šama. Jų rankos būdavo pa
juodusios. (“D”, vas. 26 d.).

Vadinasi, užsidirbimas sau 
duonos fiziniu darbu reiškia 
žmogui “degradaciją” - įžeidi
mą, pažeminimą ir t. t. 
“Draugo” redaktorius įžei
džia didelę, didelę daugumą 
Amerikos lietuvių, kurie juk 
atvykę į šią šalį dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą tiktai 
fizinį darbą dirbo fabrikuose 
bei anglies kasyklose. Jie 
nesijautė degraduotais, jie 
nebuvo degraduoti. Joks tei
singas darbas - fizinis ar 
protinis - nepažemina žmo
gaus. Kaip tik priešingai - 
darbas žmogų pakelia, pada
ro jį naudingu visuomenės 
nariu.

Labai galimas daiktas, kad 
“Draugo” redaktorius, kuris 
rašė tą vedamąjį, Lietuvoje 
buvo koks nors smetoninis 
parazitas, tai jam iš tikrųjų 
fizinis darbas, jeigu jis būtų 
priverstas jį dirbti, atrodytų 
sunkiai pernešama degrada
cija.

SUPYKO, KAD NEGAVO 
RANKĄ PABUČIUOTI

Ilgoką laiką mums ne visai 
buvo aišku, kodėl su tokiu 
įdūkimu Chicagos menševikų 
“N.” redaktorius Martynas 
Gudelis niekina ir plūsta 
Amerikon atvykusį Vilniaus 
vyskupijos valdytoją prelatą 
Česlovą Krivaitį. Dabar jis 
pats tą didelę paslaptį atiden
gė. Iš jo laikraščio kovo 3 
dienos vedamojo sužinome, 
kad jis į New Yorką buvo 
atsiuntęs “Naujienų atstovą 
Gaidį, kuris bandė su prel. 
Krivaičiu pasikalbėti, bet pa
starasis neturėjo laiko su 
spaudos atstovais kalbėtis?

Ar begalima įsivaizduoti di
desnį įžeidimą M. Gudeliui? 
Prelatas Krivaitis jo atstovo 
nė iš tolo neprisileido! Dabar 
“N.” redaktorius ne tik prela
tui, bet visai Tarybų Lietuvai 
niekados nedovanos.

PRIMINIMAS 
LITERATŪROS 
DRAUGIJOS NARIAMS

Chicagos “Vilnies” (vas. 27 
d.) vedamasis “Prisiminkime, 
jog šiemet LLD jubiliejiniai 
metai”, yra puikus mums 
visiems Draugijos nariams 
priminimas. Suminėjus di
džiulius Draugijos atliktus 
darbus apšvietai ir pažangai, 
Redakcija sako:

“Minint draugijos 60 metų 
jubiliejų ne vienam reiktų 
pagalvoti, kaip ir kuo jai 
atsilyginti, kaip parodyti 
meilę draugijai, kaip paminė
ti šį jubiliejų. Daug yra Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
narių, atidavusių šimtus ir 
gal tūkstančius savo atlieka
mų ir nuo poilsio nutrauktų 
valandų draugijos reikalui, 
kovojusių už draugijos išliki
mą, dariusių viską, kad drau
gija gyvuotų, klestėtų jos 
kuopos. Rasime dar labai 
daug draugų, priklausančių 
draugijai nuo jos įsikūrimo ar 
nuo įsikūrimo kuopos, kuriai 
priklauso. Tai draugijos vete
ranai darbuotojai ir nariai, 
neapleidę draugijos sunkio
mis jai dienomis kaip depresi
jos metais, draugijos viduje 
keltų suiručių metais, makar- 

tizmo puolimo metais. Vėliau 
į draugiją įstojusieji prieš 
šiuos veteranus turėtumėm 
pagarbiai lenkti savo galvas 
ir tarti ačiū, didelį ačiū jiems.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos CK jubiliejinius draugi
jos metus atžymi organizuo
damas net tris draugijos na
riams ekskursijas į Lietuvą. 
Be to, žada išleisti draugijos 
gyvavimo apžvalgos knygą. 
Dideli dalykai, bet vien tik 
tuo neturėtumėm pasitenkin
ti. Kuopos irgi neturėtų atsi
likti nuo Centro Komiteto. 
Turėtų savo ruožtu irgi ruoš
ti minėjimus banketais, gau
sesniais narių susirinkimais, 
suorganizavimu paskaitų, pa
gerbimu organizacijos vete
ranų, darbuotojų, nedideliais 
finansiniais draugijai vajais, 
naujų narių gavimui vajais, 
ar, paprasčiausia, nors na
muose vaišėmis prisiminti 
draugiją.”
BUTĄ LABAI
SUSIRŪPINUSIU

Brooklyno klerikalų “Dar
bininke” (kovo 7 d.) vedema- 
jame “Sveteliai išvažiavo”, 
paminėjus, kad tarybinių 
dvasininkų delegacija jau grį
žo į namus, sakoma:

“Gerokai prieš jų atvažiavi
mą skubios akcijos ėmėsi 
Liet. Kat. Sielovados tarny
ba, kuriai vadovauja kun. K. 
Pugevičius. Jis tuoj informa
vo žinių agentūras, katalikiš
ką spaudą, kas ta misija, ko ji 
čia atvyksta. Informavo ir 
protestantų Bažnyčias. Infor
macijas skleidė ir Katalikų 
Žinių Tarnyba Washingto
ne”.

Bet “Darbininkas” savo 
skaitytojus ramina, kad nei 
prelatas Krivaitis, nei kiti 
svečiai, čia jokios revoliucijos 
nepagimdė. Girdi:

“Delegacija lietuviškų 
sluoksnių nepalietė. Mūsų 
gyvenimo nesudrumstė. Lai
kytasi ramiai, išdidžiai, ko
rektiškai. Ir ateityje, kai at
vyks panašūs svečiai, reikia 
laikytis tvirtai, kad nepajėg
tų mūsų gyvenimo ardyti. 
Gęra buvo, kad reikiamos 
tarnybos ėmėsi žygių ir tuoj 
informavo atitinkamas ame
rikiečių institucijas”.
JUK PATYS SAVE 
PLIEKIA

Vienas klerikalų laikraštis 
pateikė labai plačius apdūmo
jimus apie keliones į Lietuvą 
ir bendrai tarybinio turizmo 
klausimais. Nurodęs, kaip la
bai tie tarybiniai vadai (“ru
sai”, žinoma) pasiilgę ir iš
troškę turizmo plėtimo keliu 
prisipinigauti dolerių, svarų, 
bei markių ir frankų iš atvy
kusių užsieiniečių, keikia 
juos, kad jie “Lietuvos lanky
mą riboja penkiomis nakti
mis”. Net, girdi, nė dienų 
jiems neduoda, nes “jie yra 
nakties paukščiai”.

Laikraščio redaktorius, 
matyt, nepagalvojo, kad šita 
tirada jis pats sau kailį išva- 
noja. Juk jau jeigu taip, pav., 
tų Amerikos dolerių mūsų 
Lietuvos “rusai” būtų ištroš
kę, tai juk jie lankymosi 
Lietuvoje turistams iš Ame
rikos laiko neribotų. Juk juo 
ilgiau Amerikos lietuvis savo 
gimtajame krašte paviešės ir 
pagyvens, tuo daugiau tų 
dolerių išleis. Juk aišku kaip 
diena. Juk reikia paskutinio 
bukapročio to nesuprasti.
DAINŲ ŠVENTEI 
ENERGINGAI 
RUOŠIAMASI

“Valstiečių Laikraštis” (ko
vo 1 d.) įdėjo “Eltos” praneši
mą, kuriame kalbama apie 
ruošimąsi didžiajai ’ dainų 
šventei. Įvykęs Lietuvos 
1975 metų dainų šventės or
ganizacinio komiteto susirin
kimas, kuriame buvę aptarti 
kaimo meno saviveiklos ap
žiūros rezultatai ir tolimesni 
uždaviniai, ruošiantis dainų 
šventei. Toliau sakoma:

“Apžiūra parodė, kad dau
gelyje rajonų plėtojama me
no saviveikla, siekiama jos 
masiškumo ir aukšto meninio 
lygio. Šioje apžiūroje dalyva
vo 16,668 saviveiklininkai, 
atstovaujantys 614 kolekty 

vų. Ypač gerų rezultatų ap
žiūroje pasiekė Trakų, Kau
no, Kapsuko, Alytaus, Kė- 
dainiųj Plungės ir kai kurių 
kitų rajonų saviveiklos kolek
tyvai.

Tačiau apžiūra atskleidė ir 
nemaža trūkumų, parodė, 
kad ne visuose rajonuose at
sakingai ir kūrybiškai ruošia
masi Respublikinei dainų 
šventei. Kelmės, Ignalinos, 
Ukmergės, Joniškio, Vilniaus 
rajonų organizacinės komisi
jos neįvykdė įsipareigojimų 
apžiūroje pasirodė daug ma
žiau kolektyvų, negu buvo 
nurodyta paraiškose, o ir pa- 
sirodžiusieji nepakankamai 
mokėjo šventinį repertuarą.

Posėdyje plačiai išnagrinė
tos meno saviveiklos atsiliki
mo priežastys, numatytos 
priemonės, kaip dar labiau 
suaktyvinti pasiruošimą Dar- 
nų^ventei”.
ŠTOKU NET TIKĖTI

Chicagos kunigų “Draugo” 
(kovo 1 d.) priede “Mokslas, 
menas, literatūra” K. Žo- 
romskis savo straipsnį “Gy
voji gamta Čiurlionio tapybo
je” pradeda:

“Neseniai Vilniuje išleistas 
dar vienas M. K. Čiurlionio 
tapybinės kūrybos aplankas, 
visais atžvilgiais atkreipęs 
meno mylėtojų dėmesį. Čia 
sutalpinta tikroji tapyba, ku
rios daug kas dar visai nebu
vo matę. Tai “Žiema”, “Pava
saris” ir “Vasara”. Trys cik
lai. Mano išmanymu, čia labai 
geras aplankas, nes jame 
randami darbai labai tikrai 
nusako M. K. Čiurlionio tar- 
pybinius sugebėjimus. Tai M. 
K. Čiurlionio tiesioginis kon
taktas su gamta: jo tėviškės - 
Druskininkų apylinkės - gam
ta. Taip, kaip jis ją matė, 
mylėjo ir suprato”.

Ir visoje gana ilgoje leidinio 
apžvalgoje autorius neplūsta 
Tarybų Lietuvos ir jos veikė
jų. Juk tai prieštarauja šio 
reakcinio klerikalų organo 
pačiai prigimčiai tokį be iš
plūdimo straipsnį atspausdin
ti.

Tame pačiame “Draugo” 
numeryje randame ir kitą 
keistenybę. Kaip žinome, vi
sa “vaduotojų” spauda ne tik 
visaip iškaneveikė į Ameriką 
atvykusį Vilniaus vyskupijos 
valdytoją prelatą Česlovą 
Krivaitį, paskelbė jį baisiai 
pavojingu “Maskvos agentu” 
ir uždraudė visam Amerikos 
lietuviškam pasauliui net iš 
tolo jį pamatyti, o jeigu kur 
jis pasimaišytų ir norėtų į 
stubą ar į salę eiti, tai jokiu 
būdu neįsileisti. Betgi prela
tui su kitais, dvasininkų dele
gacijos nariais pasirodžius 
Washingtone, jį pasitikti ir 
jam ranką pabučiuoti nusi
skubino ne tik dienraščio ko
respondentas, bet su juo ir 
kunigai Kazimieras Pugevi
čius ir Tomas Žiūraitis.

Bet gal čia nieko naujo. 
Argi kunigai nemoko savo 
parapijonų: “Nežiūrėkite ką 
mes darome, bet tik klausy
kite, ką mes jums sakome?”
JUK MES TĄ SENIAI 
SAKOME

Kalbėdamas apie save ir 
savo dipukiškus kolegas Bro
nys Raila dejuoja:

“. . . mūsų išeivijos daugu
mos intelektinė ir emocininė 
struktūra vėliausiais laikais 
jau telkšo labai aštrios krizės 
ir tikro chaoso pelkyne. Savo 
energijų išteklius mes čia 
kasdien absurdiškiau niekais 
naudojam, pamišėliškai 
švaistom”. (“D.”, vas. 1 d.).

Iš tikrųjų, tiktai paskuti
niai intelektiniai pamišėliai 
gali visą savo energiją pra- 
švaistyti niekinimui, šmeiži
mui ir plūdimui savo gimtojo 
krašto ir jo žmonių, kaip 
šiandien daro dipukiški laik
raščių “Draugas”, “Naujie
nos”, “Keleivis”, “Dirva”, 
“Darbininkas” redaktoriai ir 
jų bendradarbiai. Deja, šioje 
“profesijoje” ir pats Bronys 
nuo jų nė per colį neatsilieka.

Prisipažinimas prie šio pa
mišėliškumo yra gera kelio 
pradžia į gydymasį. Nesaky
sime, kad visiems lengvai 
galima išsigydyti, per tiek 
daug metų savo sielas ir 
širdis nuodijus nuodais prieš 
Tarybų Lietuvą, bet bent jau 
kai kuriems būtų galima išsi-

C.I.A. misteriškas ir labai pavojingas Amerikos žmonių 
interesams paukštis.

MUSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

TULŽIES PŪSLĖS LIGOS
Vis labiau plinta tulžies ( 

pūslės ir tulžies takų ligos. 
Kai kurių autorių duomeni
mis, Vakarų Europoje tulžies 
pūslės ir tulžies takų ligomis 
serga kas 10-tas vyras Lietu
voj. Tokie ligoniai sudaro 
ligoninėse apie 10% visų ligo
nių, o terapiniuose kabine
tuose - net 15%. Iš tų ligų 
dažniausios yra šios: lėtinis 
tulžies pūslės uždegimas, tul
žies pūslės akmenligė, funk
cinės tulžies pūslės ir takų 
ligos, vadinamos diskinezijo
mis.

Tulžies pūslė yra kriaušės 
pavidalo maišelis kepenų 
apačioje. Tulžies takais ji 
sujungta su kepenimis ir dvy
likapiršte žarna. Joje telpa 
apie 50-70 ml tulžies. Kepe
nys per parą pagamina nuo 
700 iki 1200 ml tulžies, kuri 
reikalinga maistui virškinti, 
ypač riebalams. Tulžis suak
tyvina kasos ir žarnyno virš
kinimo sulčių veiklą. EmuL 
guodama iš maisto riebalų 
pagamintas riebiąsias rūgš
tis, tulžis padeda joms leng
viau iš žarnyno patekti į 
kraują. Dalis tulžies patenka 
į dvylikapirštę žarną, dalis - 2 
tulžies pūslę, kurioje ji su
koncentruojama (10-20 kar
tų). Koncentruota tulžis taip 
pat išskiriama į žarnyną, kai 
apvirškintas maistas iš 
skrandžio patenka į dvylika
pirštę žarną. Kad tulžies pūs
lė gerai veiktų, reikia valgyti 
tuo pačiu laiku 3-4 kartus per 
dieną.

Po psichinių traumų, išgy
venimų, įvairių nervų siste
mos ligų arba sutrikus skran
džio, kasos, žarnyno veiklai, 
taip pat moterims menstrua
cijų, nėštumo bei klimakso 
laikotarpiu dažnai sutrinka 
tulžies ištekėjimas iš pūslės 
ir normalus jos nutekėjimas. 
Atsiranda tulžies takų diski
nezijos. Tokiais atvejais tul
žis išsiskiria, kai dvylikapirš
tė žarna yra visai tuščia arba, 
maistui patekus į žarnyną, 
tulžis iš pūslės neišvaroma. 
Susilaikiusi pūslėje, tulžis ga
li sudaryti sąlygas infekcijai 
patekti į tulžies takus bei 
pūslę ir sukelti uždegimą. 
Infekcija į tulžies takus ir 
pūslę gali patekti po įvairių 
ligų: vidurių šiltinės, plaučių 
uždegimo, anginos, dizenteri
jos, apendicito ir kt. Neretai 
uždegimas tulžies pūslėje at
siranda po infekcinio hepati
to. Tur būt, dažniausia chole-. 
cistiko priežastis - netvarkin
gas maitinimasis.

Cholecistitai būna ūminiai 
ir lėtiniai. Ūminis cholecisti- 
tas dažniausiai prasideda 
staiga. Jaučiami stiprūs 
skausmai dešiniame šone po

gydyti, jeigu, paties Bronio' 
žodžiais, jie “šią viziją pasi
stengs įgauti nepasivėlinda
mi”. Gražiausia būtų, jeigu 
savo kolegoms pavyzdį duotų 
pats Bronys, nepasivėlinda- 
mas.

šonkauliais, pykina, verčia 
vemti, atsiranda aukšta tem
peratūra ir bendrų intoksika
cijos reiškinių, krečia šaltis. 
Tokių ligonių būklė paprastai 
būna sunki, neapsieinama be 
greitosios pagalbos ir ligoni
nės. Lėtiniams cholecistitams 
būdinga ilga, monotoniška 
eiga su įvairaus dažnumo paū 
aiga su įvairaus dažnumo 
paūmėjimais. Iš pradžių ta 
liga gali mažai varginti ligonį, 
todėl jis ilgai nesikreipia į 
gydytoją. Tačiau ilgainiui at
siranda ryškesni ir sunkesni 
simptomai. Beveik pastoviai 
jaučiamas bukas maudžiantis 
skausmas dešiniajame šone 
po šonkauliais, kuris gali eiti į 
dešinę mentę, kaklo, širdies 
sritU Skausmai smarkesni po 
valgio, ypač riebaus.

Ilgai užtrukęs lėtinis chole- 
cistitas gali įtraukti į patolo
ginį procesą ir kitus virškini
mo sistemos organus. Tada 
ligonių savijauta ir būklė dar 
labiau pablogėja'.

Kita dažnokai pasitaikanti 
tulžies pūslės liga yra akmen
ligė. Akmenys tulžies pūslėje 
atsiranda dėl medžiagų apy
kaitos sutrikimų, stazės ir 
infekcijos.

5-10% suaugusių žmonių 
savo tulžies pūslėje nešioja 
akmenis, moterys 5 kartus 
dažniau, negu vyrai. Litera
tūroje yra net prigijusi “3F” 
taisyklė (fair - “šviesiaplau
kė”, fat - “nutukusi” ir forty - 
“40 metų”). Svarbiausias šios 
ligos simptomas yra stiprus 
skausmų priepuolis, gydyto
jų vadinamas kepenų kolika. 
Jis atsiranda labai staigiai ir 
gali sukelti rimtų komplikaci
jų. Tipingam kepenų kolikos 
priepuoliui būdingas skaus
mas, gelta, padidėjusi tulžies 
pūslė, temperatūra, vėmi
mas. Priepuolis dažniausiai 
prasideda po 3-4 vai. paval
gius, ypač riebiai, arba išgė
rus alkoholinių gėrimų. Ak
muo, išstumtas iš tulžies pūs
lės tulžies takus, gali užblo
kuoti tulžies nutekėjimą į 
žarnyną. Jei tokia padėtis 
ilgai užtrunka, gali prireikti 
chirurgo pagalbos. Skausmų 
priepuolis gali trukti keletą 
valandų ir paskui staiga 
praeiti.

Tulžies pūslės ligas nusta
tyti yra nelengva, nes dauge
lis iš jų turi panašius simpto
mus, o kiekvienu konkrečiu 
atveju gydymas skiriasi, to
dėl ligoniui, įtarus šią ligą, 
reikia kreiptis į gydytoją spe
cialistą, kuris po kruopštaus 
ištyrimo nustatys diagnozę ir 
paskirs tinkamą gydymą.

Gyd. O. Naujokaitienė
med. m.k. A. Pliuškys

Seoul. - Penki Amerikos 
kareiviai čionai žuvo elikop- 
terio nelaimėje. J u gyvybės 
paaukotos be reikalo. Jie .ne
turėjo iš viso Pietų Korėjoje 
būti. Juos į tolimą kraštą 
nuvežė valdžia, jų valios nesi
klausus.
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MANO PAŽINUS SU DR. A. PETRIKĄ

Dialogas laiškų puslapiuose

Paskutinė (Ir. A. Petrikos nuotrauka, daryta 1974 m. 
rugsėjo 3 d.

Mano pažintis su Dr. A. 
Petriką prasidėjo prieš 50 
metų Brooklyne. Kaip ir aš, 
Petriką gimė ir augo Vilka
viškio rajone, Lietuvoje. Jo 
tėvynė buvo Paežeriuose, o 
mano - Gižai, Dapkiškių kai
mas, bet senoje tėvynėje mu
dviem neteko susitikti.

Amerikoje A. Petriką įsigi
jo odontologijos daktaro pro
fesiją. Dar jaunatvėje jis įsi
liejo į pažangiąją lietuvių kul
tūrinę veiklą. Petriką, kaip 
žmogus - buvo jaunuoliškas, 
atletiškas, mylėjo sueigas, 
sportą, bet ir visur jį matyda
vau su knyga po pažaste.

Pirmoji, nedidelio formato, 
Petrikos rašyta knyga buvo 
“Atmosfera”. Tuo metu 
mums, emigravusiems iš caro 
valdomos Lietuvos, ta knyga 
buvo ir pirmas vadovėlis į 
gamtos mokslą.

Tačiau šio mano straipsne
lio tema, ne Petrikos biogra
fija, ne jo knygų bei straips
nių apžvalga, o jau vėlesnis 
dialogas. Man apsigyvenus 
Floridoje - mūs pokalbiai pra
sidėjo laiškais. Savo archyve 
dar turiu Petrikos mašinėle 
rašytų laiškų apie 37 pusla
pius. Kalbėjome laiškuose 
apie viską - pradedant nuo 
“Laisvės”, “Šviesos” techni
kų ir redaktorių reikalų iki 
literatūros, poezijos, istorijos 
ir pasaulinių įvykių.

Petriką informuodavo ma
ne, ką jis skaito > ir rašo. 
Laiške, 1968 m. gegužės 25- 
tą, jis rašė: “Jūsų sugestija 
parašyti straipsnį apie taria
mą “kitokią” negrų anatomi
ją, gera. Kiek atpuolęs nuo 
ūmesnių darbų, bandysiu tuo 
klausimu parašyti”. Ir netru
kus jis parašė straipsnį, ku
riame davė mokslišką atkirtį 
rasizmo “teoretikams”. Tuo 
pačiu jis pasakė: “Parašiau 
porą ilgokų straipsnių iš LSS 
istorijos”. Tie straipsniai bu
vo spausdinami “šviesoje”. O 
birželio mėnesio laiške Petri
ką mini parašytus straips
nius: “Apie alkoholizmą”, 
apie “Inkviziciją ir žydų per
sekiojimą Portugalijoje”. Tuo 
pačiu jis skaito Mykolaičio- 
Putino romaną “Sukilėliai”.

Kiek vėliau, 1968 metų lie
pos 31 dieną rašytame laiške 
Dr. Petriką rašo: “Apie My
kolaičio “Sukilėlius” parašiau 
recenziją ir atidaviau “Lais
vės” redakcijai. Žinau, kai 
kam nepatiks, bet tokia jau 
mano nuomonė ir jos neatsi
sakau”. Jis kritikuoja poetus, 
kurie “iškyla ir lieka padan
gėse”. Apie Mykolaičio-Puti
no poezijos rinkinį “Langas”, 
Petriką komentavo: “Per
daug juose simbolikos ir per
daug pesimistiški motyvai”.

Kitame laiške (1968, rugsė
jo 5) Petriką reiškia mintį, 
kad ir mūsų spaudoje vertin
ga komentuoti tą nevaisingą 
poezijos derlių. Į skaitytas 
jauno dramaturgo Vytauto 
Sajos pjeses, Petriką reaguo
ja: “Įdomios, bet, man rodos, 
kaip tai neišbaigtos, palieka 
skaitytoją dausose”. Ten pat 
rašo apie A. Barkausko vei
kalą “Kaimas. kultūra, bui- 

Į lis”, kuriame esama “daug 
geros medžiagos, teks ją pa- 
recenzuoti".

Bet Petriką reiškė pažan
gią mintį ir politinėmis, pa
saulinėmis temomis. Jis mini 
parašytus straipsnius: “Ink
vizicija Vokietijoje”, “Apie 
Kovingą tautą - Baskus (Bas- 
quie”. Jis smerkė tuo metu 
“liberalinį” sąjūdį Čekoslova
kijoje ir Pietų Vietnamo 
“laisvinimo” karą, kurį orga
nizavo ir vykdė JAV imperia
lizmas.

Žinoma, daugiausia dėme
sio A. Petriką skyrė literatū
rai, kultūrinei veiklai. Tame 
pat laiške Dr. Petriką rašo, 
kad jis skaito Vilniuje lietu
vių kalba išleistą rašytojo 
Hemingvėjaus veikalą “Turėt 
ir neturėt” (“To have and to 
have not”) - lygina vertimą su 
originalu. Taip pat jis rašo 
apie vertimą į lietuvių kalbą 
James Joyco knygos “Ulisis” 
(“Ulysses”). O B. Gaidžiūno 
veikalą “Pakeliui į mirtį”, 
Petriką vertina kaip “per
daug subjektyvų viso reikalo 
traktavimą”.

Antanas Petriką ir konkre
čiai talkavo Lietuvos kultū
rai. Jis rinko Amerikoje pa
sklidusias knygas ir kitus 
raštus ir siuntė į savo gimtojo 
Paežerių krašto biblioteką to
kių autorių, kaip Dr. V. Ku
dirka, V. Pietaris, Kriščiu- 
kaitis - Aišbė, Kaukas ir kt. 
Petrikos paragintas, pats 
jam pasiunčiau “Naujos ga
dynės” komplektus ir Kudir
kos raštus, kuriuos turėjau. 
Petriką daugelį veikėjų pra
lenkė savo darbštumu litera
tūroje ir kultūroje. Jis anksti 
išėjęs iš profesijos į pensiją 
1958 metais - visą “pensinin
ko” laiką atidavė pažangiai 
lietuvių kultūrinei veiklai.

Pradžioje 1969 metų, ba
landžius 11-tą datuotas A. 
Petrikos laiškas skamba, 
kaip brandus straipsnis laik
raštyje. Jis patenkintas, kad 
Miamyje kovo mėnesį laikyti 
LMS suvažiavimas ir festiva
lis sėkmingai įvykinti. Duoda 
žinių mūsų spaudos reikalais. 
Ir tuo metu Petriką skaito ir 
recenzuoja knygas: K. Kor
sako eilėraščių rinkinys - 
“Pjūtis”, J. Baltušio - “Par
duotos vasaros”, G. Petkevi
čaitės-Bitės - “Raštų VI to
mas”, II. S. Salsburio - “The 
900 Days” (Leningrado blo
kada). Tame laiške A. Petri
ką kritiškai pasisako prieš 
madingą “modernizmą” dailė
je ir literatūroje. Jo many
mu, tie “modernizmai dailėje 
ar literatūroje - tai tik menas 
menui imitacija”. Jis rašo: 
“Poezijoje irgi tariamas “mo
dernizmas”, sumaišytas su 
atgyventu simbolizmu ar 
simbolizmu, nieko bendro ne
turi su socialistinio realizmo 
praktika”. Bet pagarbiai jis 
vertina poetus: K. Donelaitį, 
A. Baranauską, Maironį, Pu
tiną, S. Nėrį ir kt. Žinoma, 
buvo momentai, kai A. Petri
kos kritinė mintis kiek skyrė
si nuo kitų draugų.

Taip į mūsų pokalbį atėjo iš 
“Kultūros barų” (1969, Nr. 4) 

ir diskusija apie kitų kalbų 
vardų lietuvinimą (tariamą 
fonetizavimą). Straipsnio 
autorius Vytautas Ambrazas 
rašė: “Daug abejonių, svyra
vimų ir susierzinimo kyla dėl 
nesunorminto kitų kalbų kil
mės vardų rašymo”. Auto
rius nurodo, jog nėra tikros 
taisyklės, kaip rašyti tokias 
ir kitokias pavardes: “Lesky- 
nas, Leskinas ar Leskienas”. 
Dar blogiau, kai rašytojai 
nuo kitos kalbos kilmės pa
vardžių nubraukia pirmąsias 
raides ir fonetiškai žargonuo- 
ja: “Džordžas”, “Džonas”, 
“Džonsonas”, “Džeksonas”, 
“Holas” ir kt. Žinoma, taip 
“sufonetizuotų vardų jau ne
rasi istorijos bei enciklopedi
jos puslapiuose ar kituose 
informacijos dokumentuose. 
Dar pusė bėdos, kai tarmiš
kai rašomi pasauliniai žinomi 
miestų vardai. Tačiau bėda 
pasilieka, kai reikia atpažinti 
tarmiškai rašytas mažąsias 
geografines vietoves. Išrodo, 
būtų daug geriau rašyti tik 
ruosius žmonių ir vietovių 
vardus taip, kaip jie rašomi 
originalo kalboje.

Petriką buvo nuomonės, 
kad tos kalbinės problemos 
priklauso Tarybų Lietuvos 
filologams ir bus ištaisytos. 
Dabartinė lietuvių rašytinė 
kalba tiek išsivysčius, kad 
gali apsieiti be daugelio žo
džių iš tarptautinio žodyno. 
Mes amerikiečiai nesistebi
me, kai mūs prieaugliai pasa
ko: “Jis nuvokino į štorą”, 
bet kiek juokinga, kai taip 
“amerikonuoja” Tarybų Lie
tuvos spauda. Dažnai skaito
me: “startas”, “finišas”, kuo
met galima pasakyti - pradė
jimas, baigimas.

Pradžioje 1970 metų Petri
ką dar nieko nerašo apie savo 
sveikatą. Jis daug skaito lie
tuviškos ir angliškos literatū
ros. Jis perskaitė Vaišganto 
romaną “Dėdės ir dėdienės”, 
V. Ramono veikalą “Kryžius” 
vertina kaip “klerikalinės ir 
antitarybinės ideologijos kū
rinį”. Tų metų birželio 12-tos 
laiške Petriką rašo, kad jis 
“jau įkinkytas” į “Laisvės” 
jubiliejinio albumo redakcinį 
darbą. Jam teko redaguoti 
eilinių skaitytojų taip vadina
mi albume “įsiamžinimai”, 
kurių dauguma reikėjo perra
šinėti. Petriką davė ir man 
“įsakymą” kai ką parašyti 
albumui apie Lietuvių meno 
sąjungos veiklą ir bendravi
mą su “Laisve”.

“Laisvės” albumas pasiekė

BRONIUS RIBOKAS

Priartėjimas
O iš dirvos tavo plaukai
Auga kiekvieną pavasarį 
Tavo kaulai — balti akmenynai, 
Išbarstyti po saule.

Sėkla pavirtai. Šlamėjai
Medžiu — aukščiausiu topoliu. 
Skrodė vėją tavo liemuo 
Kaip laivo stiebas.

Slyva nokal. Žydėjai 
Apdulkėjusia rože prie kelio. 
Ugnim tapai. Saulėlydžiai 
Taškėsi tavimi.

Save išauginai kaip šauksmą 
Iš sausros nukamuotos žemės. 
Dangui atsivėrei — jis niekingai 
Apsiverkė žvaigždėmis.

Vakaras
Jau sutemoj rausva gėlė pražydo. 
Ir nuovargis, ir nuovargis saldus po 

darbo, 
Lyg paukščio snapas, tiksintis Į stiklą, 
Į širdį beldžiasi: atidaryk!..

Jau sutemoj rausva gėlė pražydo, 
Kaip kibirkštis rausva, — ar įsidegs ji 

vėjyje?
Į vingrų raštą susivijo, susipynė 
Prabėgusios dienos nublukę reginiai.

Ir tavo lūpos — gruzdančios žarijos —< 
Sukepusios — manęs sutikti skrenda.
,. .Ant aukšto kalno šviečia lyg stebuklas, 
Lyg pienės pūkas — moteris balta.

skaitytojus pradžioje 1971 j 
metų - jo formos ir turinio 
klausimu pasikeitėme nuo
monėmis. Bet Petriką dar 
nesiskiria su knyga. Jis skai
to ir komentuoja lietuvių ir Į 
anglų kalba knygas: A. Lau- Į 
rinčiuko - “Juodasis kraujas”, I 
A. Bimbos - “Molly Ma
guire”, John Reedo - “Ten 
Days That Shook the World”. 
Tuo pačiu Petriką man rašo, 
kad Mizariefiė ir Gasiūnas 
išvyksta Lietuvon, todėl jis 
dar sutiko talkauti “Laisvės” 
ir “Šviesos” redakcijai. Bet 
mano klausiamas, apie savo 
sveikatą parašė:

“Sulaukus aštunto X, pasi
rodo visokie nedatekliai. Esu 
ir dabar gydytojo priežiūro
je. Reumatas kankina visus 
sąnarius, ypatingai kojų, ran
kų, pirštų. Rankos sutinę, 
pirštai iškrypę, nelinksta, 
tad sunku ir rašyti. Nakčia 
negaliu miegoti, didžiuosius 
kaulus gelia. Eisiu vėl pas 
gydytoją rytoj, gal duos kito
kių piliulių”.

Tačiau nepasiduoda ligai. 
Jis rašo: “norėčiau atlankyti 
Lietuvą savo gimtadienio 
proga - rugsėjo 3 d.” Po 
gerokos paauzės, 1972 metų 
birželio mėnesio laiške, Pet
riką mane informuoja: “Žinai 
ką, drauge, aš sumaniau į 
senatvę “susitvarkyti”: nuta
riau vykti į Lietuvą pasižval
gyti. Taigi, šio rudenio pabai
goje, gal tai bus mano pasku
tinė kelionė, bet ką padarysi. 
Grįžti manau už mėnesio”. 
Tai buvo tiesa, tą paskutinę 
kelionę į Lietuvą Dr. A. 
Petriką įvykdė. Bet ir ta 
kelionė jau nebuvo tokia, ko
kios jis tikėjosi. Bet jau ir 
apie raštus daktaras sako: 
“dar reikės palaukti”.

Ta žiaurioji liga ilgokai pa
kankino Antaną Petriką. Pa
skutinį jo laišką gavau jau 
1974 metų rugpiučio 19 dieną 
rašytą. Jo rašysena jau kiek 
kitokia, tačiau jis atsiliepė į 
mano straipsnelį, rašytą poe
tės Salomėjos Nėries 70-to 
gimtadienio paminėjimui. 
Dar bandė cituoti poetės gar
sųjį eilėraštį: “Dainuok, šir
die, gyvenimą”, bet jau tiks
liai pasakė: “tegul rašo tie, 
kurie gali”.

Savo laiškuose Petriką vi
suomet siųsdavo nuo savęs ir 
Margaritos linkėjimus mums 
visiems Floridoje. O tų pačių 
1974 metų lapkričio 8 dieną 
Dr. A. Petriką baigė dosnų 
gyvenimą.

V. Bovinas

70 DIENŲ PO LOTYNŲ AMERIKĄ

„PAMATYSITE NIKARAGVOJ...“
VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

Viena pagrindinių Panamos gatvių, knr vyko kauniečių gastrolės. AUTORIAUS nuotr.

tesnis prezidentas FigeresasCentrinė Amerika - savo
tiška sąsmauka tarp Atlanto 
ir Ramiojo vandenynų, jun
gianti Šiaurės ir Pietų Ame
rikos žemynus, - užima dau
giau kaip 700 tūkstančių kva
dratinių kilometrų. Centrinę 
Ameriką istoriškai ir praktiš
kai sudaro penkios valstybės, 
esančios maždaug pusės mili
jono kvadratinių kilometrų 
plote: Gvatemala, Honduras, 
Salvadoras, Nikaragva ir 
Kosta Rika. Jų kūrimosi spe
cifika sąlygojo ne tik kai 
kuriuos skirtumus Lotynų 
Amerikos istorijoje, bet ir 
dabarties problematiką,

. . .Kosta Rikoje mes turė
jome progos ne vien pamatyti 
šią nedidelę valstybę, bet ir 
pažinti ją iš arčiau.

51 tūkstančio kvadratinių 
kilometrų plote gyvena apie 
1,800,000 žmonių, kurių trys 
ketvirtadaliai įsikūrę kalnuo
toje centrinėje dalyje. Čia 
išaugo Kosta Rikos sostinė 
Sanchosė, su priemiesčiais 
turinti apie 450 tūkstančių 
gyventojų. Pačiame mieste 
tegyvena apie 200 tūkstančių 
žmonių. Greta, mažiau negu 
už dviejų dešimčių, kilomet
rų, išsidėstė net trijų kitų 
provincijų centrai,- Alachuela; 
28 tūkst. gyv. - 1970 m.), 

Kartagas (20 tūkst. gyv.) 
(juose kauniečiams taip pat 
teko vaidinti) ir Eredija. Tai
gi net keturi iš šešių didžiau
sių Kosta Rikos miestų susi
grūdę vienoje vietoje. Kiti du 
—• prie vandenynų, sujungti 
su sostine vienu geležinkeliu: 
Puntareno kurortas prie Ra
miojo vandenyno ir Limono 
uostas - prie Atlanto. Ir tik 
septintosios provincijos cent
ras įsikūręs toliau, šiaurės 
rytuose. . .

Kosta Rika - žemės ūkio 
kraštas. Ji garsi savo ekspor
tuojamais bananais, kava, 
kakava, šalyje auga cukra
nendrės, daug miškų (apie 75 
proc. teritorijos).

Mums, vaikštant palei val
džios rūmus, visą laiką norį 
kutena aštriai salstelėjęs 
kvapas. Jis sklinda nuo čia 
pat, anapus gatvės - trečio
sios avenidos, - Stovinčio like
rio fabriko. Beje, tai - vienin
telis industrinis objektas, iš
skirtas smulkiame miesto 
plane! Užtat tame plane - šeši 
stambūs bankai. Kraštas, 
išauginantis įvairiausių vai
sių, net neturi savo nacionali
nės vaisiniij gėrimų pramo
nės. . .

Aštrių likerio gamyklos 
kvapų Kosta Rikos vadovai, 
tur būt, nė nejaučia. Jiems 
pakanka problemų dėl krašto 
ekonomikos, kurioje ilgus 
metus viešpatavo JAV mono
polijų kapitalas ir kurio ne
žmonišką plėšrumą įkūnijo 
garsioji “Junaited frut” kom
panija (ar skaitėte lietuviškai 
K. Faljaso “Mamita Junai” 
arba Ch. Gutjereso “Puertas 
Limonas”?). Jiems tenka sun
kus socialinių problemų pali
kimas - ir šio krašto neaplen
kė įvairūs diktatoriukai, ku
riuos taip mėgsta ir saugo 
vien apie laisvę šnekantys 
Šiaurės Amerikos veikė
jai. . >. Neatsitiktinai anks- 

parašė knygą labai išraiškin
gu pavadinimu - “Nacijos 
skurdas”. Kaip ir visi Lotynų 
Amerikos miestai, Sanchosė - 
prekių ir daiktų (ištisai im
portinių), parduotuvių ir res
toranų, vitrinų ir reklamos 
miestas, bet juk tai nenusako 
krašto gyvenimo lygio ir pa
žangos laipsnio, nepanaikina 
socialinio atsilikimo.

O juk Kosta Rika - pažan
giausia ir demokratiškiausia 
šiandien Centrinės Amerikos 
valstybė. Kitus keturis kraš
tus valdo JAV monopolijų 
remiamos parsidavėliškos 
reakcinės diktatūros, garsė
jančios žiaurumu ir savanau
diškumu, įvairūs generolai, 
kai Kosta Rika net neturi 
kariuomenės. Tik Kosta Rika 
pralaužė Centrinės Amerikos 
karantino žiedą, kurį prote
gavo JAV monopolijos: ne
paisydama kaimynų nepasi
tenkinimo, ji 1971 metais pir
moji Centrinėje Amerikoje 
užmezgė diplomatinius ryšius 
su Tarybų Sąjunga.

. . .Buvo paskutinės vieš
nagės Kosta Rikoje dienos. 
Buvome susitarę dar sykį 
susitikti su žymiuoju Kosta 
Rikos ir Čilės rašytoju Chua- 
kinu Gutjeresu (apie pirmą 
pasimatymą su juo “Tiesai” 
jau esu rašęs). Jis tuo metu 
buvo labai užimtas: organiza
vo Kosta Rikoje mitingus 
prieš Čilės chuntos nusikalti
mus. Drauge su vertėja R. 
Diktoraite jį aplankiau “Kos
ta Rikos” knygų leidykloje, 
kur išgirdome įdomų ir dra
matišką pasakojimą, kaip ra
šytojas komunistas ir jo šei
ma, Santjage užklupti reakci
nio perversmo, išsigelbėjo 
būtent Kosta Rikos pasiunti
nybės rūpesčiu. Kaip jis sako 
— “per stebuklą”. Kosta Ri
kos valdžia tuo būdu padėjo 
savo pažangiems tautie
čiams.

Aišku, tokia Kosta Rikos 
politika - šis kraštas, beje, 
vienintelis iš šešių Centrinės 
Amerikos valstybių, kur yra 
legali marksistinė partija - 
gali būti krislas valdančiųjų 
reakcionierių akyse. Kaip 
matėme, nesnaudžia vietinės 
reakcinės jėgos. Ir mūsų nau
ji bičiuliai, padėję organizuoti 
teatro gastroles, su nerimu 
kalbėjo apie savo krašto atei
tį. Kai kas kėlė ir tokį klausi
mą: gyvenimas gali vėl pri
versti stoti ginti demokrati
jos ir liaudies interesų su 
ginklu. . .

Tačiau šiuo metu kostari- 
kiečiai palyginti su kaimynais 
turi kuo didžiuotis - demokra
tija, kad ir ribota, teikia 
jiems akivaizdžių pranašumų 
socialiniuose santykiuose, 
kultūroje ir kitur. Ir labai 
pagrįstai Sanchosės spauda 
mūsų viešnagės dienomis sie
jo didelį liaudies skurdą ir 
socialinį atsilikimą kaimyni
nėje Nikaragvoje būtent su 
reakciniu režimu.

Kosta Rikos dėmesys Nika
ragvai, kaip ir kitiems Cent
rinės Amerikos kraštams, 
nėra epizodinis ar vienkarti
nis.

Tai primena vieną pagrin-

dinių specifinių Centrinės
Amerikos problemų - susivie
nijimą. Centrinei Amerikai 
vieningos nacijos ir valstybės 
klausimas tikrai natūralus, 
žadinąs pastovų interesą ir 
turįs gilias istorines šaknis.

Ispanų kolonistai visoje da
bartinių penkių valstybių te
ritorijoje buvo sukūrę vieną 
administracinę formaciją - 
Gvatemalos generalkapito- 
nystę. Kai 1821 m. spalio 15 
d. toji teritorija išsivadavo iš 
kolonijinio jungo, nauja val
stybė pasivadino Federacine 
Centrinės Amerikos respub
lika. Bet kai tik valdžia pate
ko į pažangesnes, liberales
nes rankas, prieš ją sukilo 
bažnytiniai ir dvarininkijos 
sluoksniai, staiga tapę sepa
ratistais. Vieninga respubli
ka suskilo (1838-1839 m.), 
pašalinant unionizmo judėji
mo didvyrį, respublikos pre
zidentą Fr. Morosaną, vietos 
reakciją aktyviai remiant 
JAV ir Anglijos kapitalis
tams. Visa 150 metų Centri
nės Amerikos istorija - kovos 
už susivienijimą istorija, iš
kėlusi žymių nacionalinių did
vyrių ir drauge sudaranti 
valdančių sluoksnių išdavys
čių antipatriotinę grandį. 
Unionistinė idėja masėse taip 
išpopuliarėjo, kkd ji neturi 
atvirų priešų.

Kai paklausiau vieną pa
žangų kostarikiečių inteli
gentą, kodėl vis dėlto neįgy
vendinama susivienijimo idė
ja, jis, lyg išsisukdamas nuo 
tiesioginio atsakymo, pasakė:

— Pamatysite Nikarag
voj. . . '

Nikaragvos taip ir nepama
čiau. Bet ir šitoks atsakymas 
kai ką paaiškino. Nesuintere
suotos turėti reikalą su vie
ninga Centrinės. Amerikos 
respublika kaip tik JAV mo
nopolijos: su viena Kosta Ri
ka juk lengviau būtų susi
tvarkyti (ir dargi žemės oli
garchijos bei karinės-biuro- 
kratinės viršūnės valdomų 
kaimynų rankomis), negu su 
didesniu kraštu, jeigu jame 
nugalėtų pažangios, antimo
nopolinės tendencijos. Todėl 
monopolijoms reikalinga 
reakcininkų vienybė prieš na
cionalinio ir socialinio išsiva
davimo jėgas, prieš susivieni
jimą pažangiu pagrindu, už 
kurį kovoja ir komunistai.

Jėzuitai smunka
Roma. - Net tris mėnesius 

tęsusi Jėzuitų Orderio kon
ferencija baigė savo sesijas. 
Konferencijoje buvę smarkiai 
ginčijamasi dėl ordeno atei
ties. Buvęs labai aštrus pasi 
dalijimas tarp “konsetvato 
rių” ir “liberalų”, tačiau atvi
ro skilimo išvengta. Matyt, 
popiežius Povilas VI privertė 
vieni kitiems nusileisti.

Dabar Jėzuitų Ordenas, ar
ba Jėzaus Draugija turi 
29,600 narių, išsimėčiusių pc 
visą pasaulį. Konferencijoje 
paaiškėjo, kad Jėzuitų Drau 
gija yra smarkiai sumažėjus 
ne tik įtaka, bet ir nariais. 
Pranešta, ji per paskutinius 
dešimt metų neteko 6,000 
narių.
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Vaizdingame Vilniaus pakraštyje, apsuptas kalvų ir pušynėlių, praėjusiais metais išaugo 
naujas miestelis. Naujųjų metų išvakarėse jame įsikūrė Vilniaus profesinės technikos 
mokyklos Nr. 30 auklėtiniai.

Busimųjų darbininkų miestelį sudaro mokomieji ir gamybiniai korpusai, ištaigingas 
dvylikaaukštis bendrabutis, sportinis kompleksas, valgykla, aktų salė ir kiti kultūriniai 
bei buitiniai pastatai. Jame bus ruošiami darbininkai Vilniaus TSRS 50-mečio kuro 
aparatūros gamyklai.

Kuro aparatūros gamykla - viena didžiausių šios rūšies įmonių Tarybų Sąjungoje. 
Kiekvienas trečias šalyje pagamintas traktorius naudoja šios gamyklos kuro siurblius. 
Gamykla jauna, ji stojo rikiuotėn tiktai praėjusį penkmetį, tačiau kiekvienais metais vis 
plečiasi. Jai reikalingos jaunos ir darbščios rankos.

Pagrindinis papildymas į gamyklą ateina iš proftechmokyklos Nr. 30. Kasmet į 
darbininkų gretas įsilieja apie 300 mokyklos auklėtinių - šaltkalviai, derintojai, 
frezuotojai. Gamyklos kolektyvas pastoviai šefuoja mokyklą. Įmonės specialistai dėsto 
mokykloje teorines disciplinas, labiausiai patyrę gamybos meistrai vadovauja mokslei
vių praktikos darbams.

Nuotraukoje: Vilniaus profesines technikos mokyklos Nr. 30 miestelis. Pirmame plane 
— kultūrinis buitinis kompleksas.

A. Palionio nuotrauka

Atsakymas į šimtą mįslių
Daugiau kaip šimtą specialybių galima įsigyti Lietuvos 

profesinėse technikos mokyklose. Bet žmogui reikalinga tik 
viena. Vadinasi, tenka rinktis. Kaip, ką, kada rinktis?

Apie darbininkų klasės pamainos ugdymo problemas, 
mokymosi ir gyvenimo sąlygas papasakojo “Moksleivio” 
žurnalo redakcijai Lietuvos TSR Ministrų Tarybos profesi
nio techninio mokymo komiteto pirmininkas Vaclovas 
Morkūnas. Pasikalbėjimą spausdiname sutrumpintą.

— Redakcija

“Moksleivis”. Pirmasis 
klausimas tradicinis: kokias 
specialybes galima įsigyti 
miesto ir kaimo profesinėse - 
techninėse mokyklose, kur 
labiausiai laukiami aštunto
kai ir abiturientai? Gal šįmet 
atsidarys naujų mokyklų, bus 
naujų specialybių?

V. Morkūnas. Šimtinė spe
cialybių. Liaudyje šimtine 
vadinamas solidus skaičius. 
Profesinės technikos mokyk
los iš tiesų solidžiai atstovau
ja darbininkiškoms specialy
bėms - tai beveik visos, kurių 
reikia respublikos liaudies 
ūkiui. Jau parengta daugiau 

'kaip 200 tūkstančių kvalifi
kuotų pramonės ir žemės 
ūkio darbininkų. Tikslesnės 
statistikos mėgėjams pridur
siu: vien praėjusiais metais 
kelialapius į gyvenimą gavo 
beveik 19 tūkstančių mokslei
vių. Darbininkų klasės pa
maina, jos rezervas. Tai jau
ni, žvalūs ir energingi vaiki
nai ir merginos. Bet dar 
negrūdinti gyvenimo žaizdre, 
dar neįvaldę darbo įgūdžių.

Visi darbai, kurių galima 
išmokti profesinėse technikos 
mokyklose, reikalingi liau
dies ūkiui. Vis daugiau maši
nų ir įvairios technikos gauna 
kaimas. Todėl nuolat mecha
nizatorių reikia daugiau. Me
chanizatoriaus darbas - vyriš
kas, todėl šią specialybę dau
giausia renkasi vaikinai. Bet 
neretai sumaniai ir gerai su 
technika dirba ir merginos. 
Technikos amžius, ir mums 
puikiai suprantamas dailio
sios lyties potraukis prie 
technikos. Bet štai kodėl, 
pavyzdžiui, merginos noriau 
stoja į traktorininko specialy
bę, negu į mechaninio melži
mo meistro? Gal traktorinin
ke skamba gražiau, negu me
chaninio melžimo meistrė? Be 
abejo, esmė ne žodžių skam
bėjime, o pačiame darbe. Ir, 
manau, neįžeisime merginų ir 
moterų pasakę, kad jas malo
niau matyti dirbančias su 
baltais chalatais pieno fermo
se, negu vairuojančias trak
torius.

Stikliniai pieno linijų vamz
džiai, blizgantys indai, šva
rios pieno šaldymo ir kitos 
fermų patalpos, rodos, tik 
moterims ten ir suktis. Tad 
kodėl į šią specialybę stoja 
nepakankamai merginų? Ma
tyt, prastai pažįsta fermą, 
melžėjos darbą ir bijo rizi
kuoti. Tiesa, vieno dalyko čia 
reikia: mylėti gyvulius. Tada 
galima drąsiai stoti į Viešvi

lės 9-ąją (Jurbarko raj.) kai
mo profesinę technikos mo
kyklą ir tapti mechaninio 
melžimo meistre. Pagaliau ir 
melžėjos uždarbis gana ge
ras, todėl neatsitiktinai me
chaninio melžimo meistrais 
dirba ir nemaža vyrų. Ir vis 
dėlto norėtume, kad tiek į 
šią, tiek į kitas specialybes 
ateitų merginos ir vaikinai 
jau turintys tam tikrą supra
timą apie būsimą specialybę.

Kur dar laukiami aštunto
kai ir abiturientai? Iš tiesų 
yra specialybių, pvz., radio
technikos, braižytojo kon
struktoriaus ir kitos, į kurias 
atsirastų stojančiųjų dvigu
bai ar trigubai. Bet priimama 
tiek, kiek reikia. Todėl ir 
šįmet ne visi norintieji pateks 
į “išaukštintas” specialybes. 
Ir labai protingai pasielgs tie, 
kurie užims tuščius suolus 
statybos mokyklose, kurie 
pasiryš tapti mūrininkais, 
šaltkalviais montuotojais, 
šaltkalviais ventiliacininkais, 
metalinių modelių modeliuo
tojais ir medinių modelių mo
deliuotojais. Laivo motoristo 
specialybė įdomi ir romantiš
ka, bet į ją stojama negau
siai. Kodėl, vaikinai?

Šįmet naujų mokyklų ne
bus atidaryta, o specialybių 
ratas plečiasi. Viena jų - 
elektrovežių mašinistų padė
jėjai (Vilniaus 26-oji techni
kos mokykla). Čia bus ruošia
mi specialistai elektrifikuo
tam Vilniaus geležinkelio 
mazgui. Sostinės 21-oje tech
nikos mokykloje irgi nauja 
specialybė: ryšių kabelinin- 
kas - lituotojas. Šiaip dauge
lis mokyklų pradėjo ruošti 
naujų specialybių darbinin
kus chemijos, staklių, prie
taisų, elektronikos ir kitoms 
pramonės šakoms.

“Moksleivis”. Į profesines - 
technines mokyklas mokslei
viai priimami be egzaminų. 
Prašom papasakoti, kokios 
dar teikiamos lengvatos.

V. Morkūnas. Pradėkime 
nuo aprangos, kurią gauna ir 
miesto, ir kaimo mokyklų 
moksleiviai. Ir toliau ją gaus 
kaip gavę; artimiausiu laiku 
mūsų mokyklų auklėtiniai pa
sipuoš nauja uniforma. Ji 
madinga, gražesnė už senąją.

Miesto mokyklų mokslei
viai dar gauna maistą, aprū
pinami bendrabučiais, ku
riuose gyvena apie 80 procen
tu vaikinų ir merginų.

Kaimo mokyklų auklėtiniai 
greta aprangos ir maisto dar 
gauna stipendiją. Čia nemaža 

mokosi moksleivių su ūkių 
siuntimais. Pastarųjų stipen
dijos žymiai didesnės, nes jos 
skaičiuojamos nuo gauto atly
ginimo kolūkyje ar valstybi
niame ūkyje.

Moksleiviams mokamos sti
pendijos, kurios padidinamos 
už gerą mokymąsi, aktyvų 
kūrybinį darbą ir visuomeni
nę veiklą. Visų tipu mokyk
lose našlaičiams mokama pa
šalpa, duodama papildoma 
apranga. Visi moksleiviai 
gauna trečdalį praktikos me
tu uždirbtų pinigų.

Šių mokyklų moksleiviai - 
profsąjungos nariai. Todėl 
jiems ir profsąjunginės pa
slaugos - gydomieji, poilsiniai 
ir turistiniai kelialapiai, ne
mokamos turistinės išvykos, 
kinas, teatras ir t. t. %

“Moksleivis.” Kaip per
tvarkomos mokymo įstaigos, 
kuriose ruošiama darbininkų 
klasės pamaina, priėmus nu
tarimą dėl visuotinio viduri
nio mokslo galutinio įvedimo 
ir tolesnio bendrojo lavinimo 
mokyklos vystymo?

V. Morkūnas. Čia, tur būt,

VIDAS MARCINKEVIČIUS

Prie mūrų, suverstų dėžių, 
Prie šukių žvilgesio sutemus 
Pridėsim šviesą, pamažu 
Lengvai priglustančią prie žemės, •—

Tai vakaras dabar sūdrus.
Tirštėja nukamuotas oias, 
Ir mūsų pojūčius kantrius 
Aplanko iškilmingas choras.

Atgauname iš atminties
Užgniaužtą klausą ir aštrumą 
Akių — ar galime pratęst 
Pasaulį, žvelgiantį iš rūko.

Kaip dera virpuliai žolėms!
Troškimai — žvilgsny vers į plėnis 
Jau viską viską. Sukės lėks, 
Ir muzikoj minkštės vėl plienas...

Apgausim tamsą. Aketė.
Dangų/ prie mėnesienos rato.
Gal būt, lengvai paims kiti,
Ką sunkiai mūsų sielos rado.

Saulės sugrįžimas Į nekantrų vyzdį. 
Atšvaitai ant veido — tylantis lietus. 
Perima gailus arimų kvapas viską, 
Mūsų pėdas, mūsų dylančius metus.

Dyla naktyje delčia viršum rugienų.
Lyg žuvis prieš srovę, vėjyje judi.
Skambų vandenį, laukų šviesplaukę 

giedrą
Uždangstys šešėliai, stropūs ir juodi.

I

Mes ilgai gyvensim, mes giedrai 
galvosim,

Mes, nuėję kelią, augsime žole.
Švilpaus mažas vaikas, įsikandęs tošį. 
Tai dangaus, tai žemės, tai lietaus valia.

LAISVĖ
sunku išsiversti be statisti
kos. Štai ką ji byloja: penk
mečio pradžioje turėjome 
vienuolika vidurinių profesi
nių technikos mokyklų, dabar 
— dvidešimt penkias. Šiais 
metais prisidės dar penkios, 
o devintojo penkmečio pabai
goje respublikoje jau bus 
trisdešimt trys vidurinės 
profesinės technikos mokyk
los, kuriose mokysis 16000 
moksleivių - žymiai daugiau, 
negu buvo planuota.

Iš sykio noriu atsakyti 
tiems, kurie gali suabejoti, ar 
įmanoma įsigyti vidurinį 
mokslą “seno tipo” profesinė
je-techninėje mokykloje. 
Drąsiai stokite į bet kurią 
mūsų mokyklą, nes joje bus 
sudarytos sąlygos tęsti moks
lą vakarinėje mokykloje.

“Moksleivis.” Profesinio 
techninio mokymo sistemos 
atstovai ragina moksleivius, 
baigusius aštuonias klases, 
įsigyti specialybę. Kokie čia 
motyvai, kam verta ir kam 
neverta anksti rinktis specia
lybę?

V. Morkūnas. Motyvų 
daug. Visų čia neįmanoma 
aptarti. Imkim tokį faktą: 
kasmet į pramonės įmones, 
statybas, transporto ir kitas 
organizacijas ateina dirbti 
apie šešis tūkstančius paau
glių. Jie nepasiruošę darbui 
nei praktiškai, nei psicholo
giškai. Todėl natūralu, kad 
jie blaškosi, ieškodami sau 
vietos ir lengvesnio darbo bei 
didesnio uždarbio. 0 turėtų 
specialybę? Iš sykio, kaip 
jūreiviai sako, nuleistų inka
rą. Būtų didesnė nauda ir 
visuomenei, ir pačiam paau
gliui. Tiems šešiems tūkstan
čiams ir visiems aštunto
kams, kurie svajoja apie spe
cialybę, norėčiau pridurti štai 
dar ką. Yra specialybių, ku
rias reikia rinktis kaip tik 
jauname amžiuje. Pavyz
džiui, siuvėjas. Mes į šią 
specialybę priimame jaunuo
lius su aštuonmečiu ir viduri
niu išsilavinimu. Pirmieji mo
kosi trejis metus, antrieji - 
metus. Ir kas paaiškėjo? Abi
turientai tampa prastesniais 
siuvėjais, o aštuntokai žymiai 
geriau įsisavina siuvimo me
ną. Vadinasi, čia atidėlioji
mas, neryžtingumas neša tik 
žalą, nes vėliau gali būti 
sunkiau atrasti ir įgyvendinti 
savo pašaukimą. Anksti rink
damasis gali apsirikti? Bet

nuo klaidos ir vėliau niekas 
nebus apdraustas. Todėl spe
cialybę drąsiai galima rinktis 
jau aštuntoje klasėje, nes iš 
praktikos žinome, kad dauge
lis gerų specialistų su savo 
darbu susipažino vaikystėje.

Kas renkasi mūsų mokyk
las? Daugiausia tie, kurie 
aštuonmetėje mėgo braižybą, 
darbelius, fizinės kultūros 
pamokas ir fizinį darbą. Ga
biausieji moksleiviai kasmet 
dalyvauja vidurinių profesi-' 
nių technikos mokyklų jaunų
jų matematikų, fizikų ir che
mikų olimpiadose, literatai 
bando jėgas įvairių rašinių 
konkursuose.

“Moksleivis”. Jūsų siste
mos mokyklos - gamybinio ir 
teorinio apmokymo mokyk
los. Prašau trumpai jas cha
rakterizuoti.

V. Morkūnas. Teisingai: 
mūsų mokykloje gamybinis 
mokymas derinamas su teori
ja. Teorinių užsiėmimų metu 
dėstomos techninės discipli
nos - darbų technologija, me
džiagų mokslas, techninė 
braižyba, techninė mechani
ka, elektronika ir jos pramo
niniai pagrindai, techniniai 
matavimai, visuomenės 
mokslas, estetinis auklėji
mas, o vidurinėse profesinėse 
technikos mokyklose - ir 
bendrojo laivinimo dalykai. 
Gamybiniame mokyme laiko
masi nuoseklumo: pirma iš
mokstama atlikti atskiras 
operacijas ir tik po to, jas 
jungiant vieną su kita, atlie
kami kompleksiniai darbai. 
Teorinis mokymas su gamy
biniu derinamas taip, kad 
moksleiviai įgytas teorines 
žinias tuoj galėtų pritaikyti 
praktiškai. Baigę mokyklą, 
vaikinai ir merginos maždaug 
pusmetį atlieka gamybinę 
praktiką fabrikuose ir įmonė
se, kur paprastai pasilieka 
dirbti.

“Moksleivis”. O mokymosi 
sąlygos - ar užtenka klasių ir 
kabinetų, sporto salių ir pa
talpų meno saviveiklai, bend
rabučių? Kiek respublikoje 
reikalavimus atitinkančių 
mokyklų ir kiek jų dar reikia?

V. Morkūnas. Šešiolika 
miesto ir šešios kaimo mo
kyklos pastatytos pagal tipi
nius projektus. Vadinasi, jos 
visos atitinka dabartinius rei
kalavimus. Reikia statyti 
kompleksus arba rekonstruo
ti mieste -15 mokyklų, kaime 
— 16. Tai numatoma padary
ti jau dešimtajame penkme
tyje, galutinai profesinėse 
techninėse mokyklose įve
dant vidurinį mokymą.

“Moksleivis.” Kuo didžiuo
jasi respublikos mokyklos: 
technine kūryba, sportu, me
no saviveikla?

V. Morkūnas. Manau, 
“Moksleivio” skaitytojai jau 
ne kartą girdėjo apie mūsų 
mokyklų techninės kūrybos 
atstovus. Ir neatsitiktinai: 
juk mokyklose yra per tris 
šimtus techninės kūrybos bū
relių, kuriuose lavinasi maž
daug kas 4 ar 5 moksleivis. 
Su auksarankių darbais ne 
kartą turėjo progos susipa
žinti didžiųjų respublikos 
miestų ir zoninių centrų tech
ninės ir meno kūrybos paro
dų lankytojai.

Kiekvienoje mokykloje yra 
kūno kultūros ir sporto ko
lektyvas. Fizkultūra užsiimi
nėja beveik visi moskleiviai, 
masiškai dalyvauja žiemos ir 
vasaros sporto šakų sparta
kiadose, o geriausi kolektyvų 
sportininkai rungiasi respub
likinėje spartakiadoje. Iš mū
sų mokyklų auklėtinių tarpo 
iškilo žinomas boksininkas ir 
treneris Algirdas Šocikas, 
olimpinis čempionas Danas 
Pozniakas, Tarybų Sąjungos 
čempionas Vytautas Bingelis, 
tenisininkės Roma.

Kasmet rengiamos ir meno 
saviveiklos apžiūros, o atei
nančiais metais geriausi mū
sų saviveiklininkai dalyvaus 
Respublikinėje jubiliejinėje 
dainų šventėje.

Tel Aviv. - Valstybės sekr. 
Kissingeris sugrįžo iš Turki
jos ir Kipro. Jis sako, kad 
jam pavyko pažengti pirmyn 
linkui Vidurio Rytuose pasie
kimo taikos. Turkijai jis pa
žadėjęs vėl pradėti teikti 
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“VERBUOKITE VISUS,” 
SAKO PREZIDENTAS
REPUBLIKONAMS

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pasirodo labai su
sirūpinęs jo partijos likimu. 
Jis išleido į Republikonų par
tijos vadus ir aktyvistus atsi
šaukiu, kuriame jis dar kartą 
pareiškia, kad 1936 metų rin
kimuose jis tikrai kandida
tuosiąs į prezidentus, ir ragi
na partijos duris atidaryti 
“visiems, kam tik rūpi Jung
tinės Valstijos”. Tuo tarpu 
taip vadinami konservatoriai, 
kuriems vadovauja senato
rius Buckley ir kiti kraštuti
niai reakcininkai, pareiškė, 
kad dar jie apsvarstys, ar 
jpasiliks Republikonų partijo
je. Jiems prezidentas Fordas 
ir jo šalininkai yra pavirtę 
“beveik radikalais”. Gal jie 
sukursią naują partiją.
KAMBODIJOS LIAUDIS 
VIS TIEK LAIMĖS

Kambodijos liaudies sukili
mo vadas Sihanouk sako, kad 
sukilimas bus laimėtas prieš 
fašistinį režimą. Amerikos 
pasiuntimas militarinės pa
galbos šiam režimui jo ne
beišgelbės, tiktai prailgins ir 
pasunkins kovą, tiktai padi
dins aukas gyvybėmis abiejo
se pusėse.

BENT JAU IŠVIETĖS
TURI BŪTI
NEMOKAMOS

Rep. John Whitmire
Houston, Texas. - Valstijos 

seimelio narys John Whit
mire siūlo įstatymą uždrausti 
apmokamas išvietes geležin
kelių bei busų stotyse. Jis, 
pajuokdamas įvestas apmo
kamas išvietes, sako: “Jeigu 
sutvertojas būtų planavęs 
apmokamas išvietes (toile- 
tus), jis būtų žmogų pagim
dęs su dešimtuku arba kvo- 
deriu rankoje”. Kartais kelei
viui reikia skubintis į išvietę, 
o jis neturi smulkių apmokėti 
už įėjimą. Didelis neparanku
mas.
SLAPTAI TARIASI SU 
CHIANG KAY-ŠEKU?

Maskva. - Čia gaunami pra
nešimai rodo, kad Kinijos 
vadovybė esanti pasiuntus į 
Taiwaną agentą tartis su 
Chiang Kai-šeku. Esą norima 
susitarti, kad Chiang Kai- 
šekas sutiktų “geruoju” Tai- 
waną pavesti Kinijai ir salą 
padaryti Kinijos provincija. 
0 Chiang Kai-šekas pasiliktų 
salos vadovu.
“TIKTAI PRAILGINTŲ 
KENTĖJIMĄ”

Washingtonas. - Senato
rius Humphrey pasidarė vie
nas iš žymiausių vadų kovoje 
prieš prezidento Fordo už
mojį iš naujo šią šalį įvelti į 
avantiūrą Indokinijoje. Ir vėl 
jis pasisakė prieš prezidento 
reikalavimą suteikti greitos 
militarinės pagalbos Phnom 
Penh fašistiniam Lon Nol 
režimui. Jis sako, kad tokia 
pagalba tiktai prailgintų 
Kambodijos žmonių kentėji
mą, nes to režimo dienos vis 
tiek jau yra suskaitytos. 
!

Kaunas. - “Drobės” susi
vienijimo ekonomikos pagrin
dų ir komunistinio darbo mo
kyklose žinių semiasi daugiau 
kaip tūkstantis darbuotojų. 
Daugelis klausytojų pateikia 
vertingų racionalizatorinių 
pasiūlymų. Vien pernai šios 
naujovės davė daugiau kaip 
87 tūkstančius rublių santau-
PH.

NACIŲ LYDERIS
V. VOKIETIJOJE

Franz-Josef Strauss
Nė valandėlei nereikia pa

miršti, kad naciškosios jėgos 
Vakarų Vokietijoje tebėra la
bai gyvos. Franz Josef 
Strauss yra vienas iš jų žy
miausių vadų. Labai galimas 
daiktas, kad jeigu iš socialde
mokratų rankų valdžios vai
ras būtų atimtas, vietoje 
Schmidto premjeru taptų 
Strauss. O tai gali atsitikti 
netolimoje ateityje, nes ne
trūksta žymių ženklų, kad 
socialidemokratų įtaka žmo
nėse yra smarkiai nukritusi.

Long Beach, Cal. - Gautas 
pranešimas, kad didžiajam 
Amerikos ledlaužiui “Gla
cier” pavyko prasimušti per 
Pietinio Poliaus ledyną. Jis 
ten išbuvo “sukaustytas” de
vynias dienas. Dabar sėkmin
gai grįžta namo.
GYNYBOS SEKRETORIUS 
GĄSDINĄ

Jungtinių Valstijų Gynybos 
sekretorius James R. Schle
singer pasikalbėjime su leidi
nio “Newsweek” reporteriu 
smarkiai užsipuolė ant Ame 
rikos žmones su gąsdinimu. 
Jie esą pavojingai palinkę 
prie mažinimo Amerikos ka
rinių jėgų. Jeigu tokios ten 
dencijos būsiančios ir ateity 
je, tai šis kraštas būsiąs 
Tarybų Sąjungos pralenktas 
apsiginklavime.

Šis gąsdinimas taikomas 
Kongresui, kad jis nemažintų 
paskyrimų ginklavimosi rei
kalams.

VISO ŽUVO 18 ŽMONIŲ
Tel Aviv. - Rasti dar penki 

lavonai griuvėsiuose turisti
nio viešbučio, kurį kovo 5 d. 
arabai “gorilos” buvo užėmę 
ir su kuriais Izraelio armija 
atsisakė derėtis ir jėga iš jų 
atėmė, užmušant juos ir ne
tenkant savo kelių kareivių. 
Iš rastų lavonų du yra iš 
Švedijos turistų, du iš Vaka
rų Vokietijos ir vienas iš 
Samalijos.

Kalbama, kad Izraelio ar
mija imsis atkeršijimo žygių 
prieš arabus, gal vėl įsiverž- 
dama į Lebanoną.

SUSIRŪPINT AKLAIS 
PILIEČIAIS

Salem, Ore. - Oregono val
stijos seimelis pradėjo rūpin
tis savo 6,000 aklųjų piliečių 
informavimu apie kandidatus 
per rinkimus. Jie skaityti 
negali, todėl siūlomas įstaty
mas, kad kandidatai būtų 
priversti savo pareiškimus 
įkalbėti į juosteles. O radijas 
ir televizija turi tas juosteles 
panaudoti, kad aklieji balsuo
tojai galėtų jų pasiklausyti.

Parsiduoda namas
Cape 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.

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

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

I
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Afrikiečiai menininkai Lietuvoje

1974 m. gruodžio 2 d. Vilniuje, Filharmonijos salėje, koncer
tavo Zambijos nacionalinis ansamblis. I. Fišerio nuotr.

St. Petersburg, Fla.
Vasario 8 d. LSC klubas 

nuosavoje salėje turėjo gražų 
pobūvi. Klubo ir LLD - jos 
nariai šeštadienį susirinko į 
salę. Svečiams pietaujant, 
Aldona Alknienė pasveikino 
svečius ir paprašė susipažinti 
su mūsų publika. V. Bunkus 
taip pat pasveikino pobūvio 
dalyvius, dėkojo už skaitlingą 
atsilankymą, kvietė atsilan
kyti pas mumis dažniau, mū
sų pobūviai įvyksta kiekvie
ną šeštadienį.

O svečių iš plačios Ameri
kos į St. Petersburga atvyks
ta gausiai ir į mūsų parengi
mus atsilanko. Be kitu sve
čiu, Šį kartą turėjome senus 
pažįstamus iš Woodhaven, N. 
Y., J. J. Pluščauskas. Su jais 
kartu atvyko ir Onutė Juozė- 
nienė iš Jamaica, N. Y. Jie 
čia viešėjo apie tris savaites. 
Jie atvykdavo į mūsų paren
gimus. Čia sutiko daug pažįs
tamų. Išvykdami sakė, kad 
jiems labai patiko mūsų žmo
nių draugiškumas. Pažadėjo 
ir vėl kuomet nors apsilanky
ti.

Keletas žodžių apie Onutę 
Juozėnas. Ji taipgi sakė, kad 
jei čia viskas patinka. Ji 
mano dažniau čia atvažiuoti. 
Ji tapo klubo garbės nare su 
$100. Taipgi užsiprenumera
vo “Laisvę” ir “Vilnį”, ir dar 
per mane įteikė “Laisvei” $5. 
Širdingas ačiū Onutei.

Atsisveikinom su mielais 
svečiais iki sekančio pasima
tymo.

Kuopos veikla
Kovo 1 d. LSC klubo salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Jį pradėjo kuo
pos pirmininkė Adelė Pakal
niškienė, pravedė J. Šarkiū- 

,nas. Pirmiausia tylos minutę 
buvo pagerbti kuopos mirė 
nariai Mary Terres ir John 
Shtukas.

Sekė valdybos raportai. 
Protokolų sekr. Al. Aleknie
nė perskaitė praėjusio susi
rinkimo tarimus. Kuopos pir
mininkė A. Pakalniškienė 
kalbėjo apie Dainos Mylėtojų 
Choro pavykusį jubiliejinį 
koncertą, įvykusi vasario 15 
d. Publikos turėjome daug, 
koncertas buvo gražus, įspū
dingas. Taipgi pranešė, kad į 
kuopą įsirašė du nauji nariai, 
o vienas persikėlė.

Pranešė, kad kuopos posė
dyje valdyba nutarė, kad 
balandžio 19 d. bus atžymė
tas LLD - jos 60 metų gyvavi
mo jubilėjus. Apdiskusuotas 
spaudos klausimas. Nutarta 
iš kuopos iždo pasiųsti LLD - 
jos centrui $300 paramos. 
Taipgi susirinkimas nutarė, 
kad atžymint Draugijos 60 
metų jubiliejų pajamos būtų 
paskirtos spaudos reikalams.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
raportą. Iždininkas P. Alek
na sutiko su sekr. raportu.

Iš parengimų raportą pa
teikė p. Mockapetris ir P. 
Alekna. Raportai buvo priim
ti vienbalsiai.

Aldonai Aleknienei pavesta 
susisiekti su Miamio meninin

kais dėl klubo koncerto, kuris 
įvyks kovo 29 d. Mikasė 
Rutkauskienė per laišką dė
kojo kuopos nariams už pa
reikštą jai užuojautą, mirus 
jos vyrui.

Susirinkimą pabaigus, Šei
mininkės pateikė pietus. Po 
pietų buvo atžymėta Tarp
tautine Moters Diena.

Pirmininkavo Adelė Pakal
niškienė. Adelė pasveikino 
moteris su tarptautine Mo
ters Diena. Po to pristatė 
Tillę Lukienę.

Tille kalbėjo angliškai. 
Tarptautinių Moterų Metų 
idėja gimė 1971 metų lapkri
čio mėnesį. Tarptautinė De
mokratinė Moterų Federacija 
nutarė savo posėdyje pasiū
lyti Jungtinėms Tautoms re
zoliuciją, kurioje sakoma, 
kad jau laikas pripažinti mo
terų lygiateisiškumą. Jų pa
siūlymas tapo priimtas. Taigi 
dėkui TOMF organizacijai, 
kuri gyvuoja 30 metų ir ku
riai priklauso 110 nacijonali- 
nių organizacijų iš 97 šalių, 
kad Jungtinės Tautos paskel
bė šiuos 1975 metus tarptau
tiniais Moterų Metais.

Jungtinės Tautos atšvęs 
Tarptautinius Moterų Metus 
Meksikos mieste, kur įvyks 
plati konferencija. Prasidės 
birželio 23 diena ir tęsis iki 
liepos 4 dienos. Jungtinių 
Tautų generalinio sekreto
riaus padėjėja Helvi Sipila 
išrinkta Tarptautinių Moterų 
Metų sekretore. Ji išsireišku
si, kad būtu gražu, kad ir 
vyrai dalyvautu šioje konfe
rencijoje.

Po Tillės kalbos,’ kalbėjo 
lietuviškai Julė Andriulienė. 
Ji sakė: Gerbiamos moterys, 
sveikinu jumis su Tarptauti
niais Moterų Metais. Mes 
šiandien susirinkom atžymėti 
Tarptautinius Moterų Metus. 
Moterų kova už lygiateisišku
mą jau seniai prasidėjo. Kovo 
8-toji įsikūrė 1910 metais Da
nijoje - Kopenhagoje. Ir nuo 
to laiko moterys kovoja už 
pilną jų dalyvavimą ekonomi
niame, socialiniame ir politi
niame šalių gyvenime. Jos 
kovoja už moterų teises ir 
sutvirtinimą taikos, už panai
kinimą skurdo ir visokių dis
kriminacijų.

Reikia pripažinti, kad mo
terys per savo kovas yra 
atsiekusios palyginus tai tik 
mažą dalelę mūsų šalyje, ta
čiau yra moterų - senatorių, 
kongresmenių, teisėjų, go- 
bernatorių, ir kitose aukšto
se valstybės pareigose.

Moterų kovos dar nebaig
tos. Yra pasaulyje šalių, kur 
moterys dar neturi jokių tei
sių. Jos yra vyru vergės. Mes 
privalom kovoti už pilnas mo
terų teises visame pasaulyje!

Po kalbų Dainos Mylėtojų 
Choras, vadovybėje Adelės 
Pakalniškienės, padainavo 
šias dainas: “Giminės daina”, 
“Padainuok motulei”, “Ver
kiančioji smuiką” ir viena 
angliškai - "I’d Like to Teach 
the World to Sing”. Po to 
popietė prabėgo su šokiais ir 
draugiškais pasikalbėjimais.

St. Petersburge atostogau
ja mano gera pažįstama drau
ge iš Chicagos Stella Zaks. Ji 
įteikė “Laisvei” $5. Taipgi, 
kanadietis Valiaus Švogeris.i 
Kazys Milevičius aukojo $5.' 
Ačiū jiems.

Pranešimas
Kovo 15 d. 45 kp. parengi

mas, pietūs 12 vai.
Kovo 22 d. klubo parengi

mas, pietus 12 vai.
Kovo 29 d. klubo koncer

tas.
Vieta: 314-15th Avė. 

South.
Prašom visus dalyvauti.

Mūsų mirusieji
Vasario 20 d. savo namuose 

mirė Jonas Shtukas. Buvo 86 
metu amžiaus. Paliko liūdin
čius žmoną Antanete, sūnų 
Joną ir jo šeimą, gyvenančius 
Seminole, Fla. Broli Petrą su 
šeima, gyvenančius Cape 
Erai, Fla. Lietuvoje tris bro
lius ir seserį.

Vasario 24 d. prisirinko 
pilna J. Douglas Baird šer
meninė atiduoti velioniui pa
skutinį patarnavimą. Jonas 
Mileris pasakė atsisveikinimo 
kalbą, plačiai apibudino velio
nio nueitą gyvenimo kelią.

Shtukas buvo pažangus 
žmogus, buvo LLD narys 45 
kuopos ir LSC klubo.

Taipgi pranešė, kad jo kū
nas bus sudegintas ir pelenai 
su urna bus patalpinti kapi
niu salėje.

Visi palydovai buvo pa
kviesti pietums į LSC salę.

Dainos Mylėtoju Choras, 
vadovybėje Adelės Pakalniš
kienės, padainavo momentui 
pritaikintas dainas. Palydo
vams praeinant pro karstą, 
Adelė Pakalniškienė dainavo 
solo “Toli Toli”.

Antonetė Shtukienė, pa
gerbdama savo mirusį vyrą, 
įteikė “Laisvei” $20 paramos.

Reiškiu gilią užuojautą ve
lionio artimiesiems.

Vasario£6 d. Metropolitan 
ligoninėje mirė Mary Terres. 
Paliko liūdinčiu sūnų Stasį,

Seserį Oną Sturmienę Chi- 
cagoje, draugus bei pažįsta
mus Floridoje.

Kovo 2 d. rytą susirinko 
pilna J. Douglas Baird šer
meninė atiduoti velionei pa
skutinį patarnavimą. Atsi
sveikinimo kalba pasakė Al
dona Alekniene. Plačiai pa
kalbėjo apie velionės gyveni
mą Mary Terres Buvo laisvu 
pažiūru, nuoširdi, draugiška. 
Buvo 45 kuopos narė ir LSC ' 
klubo garbės narė.

Pabaigus kalbą, Alona pa
skaitė S. Neries eilėraštį 
“Kaip numirsiu”. Po to šei
mos vardu pakvietė visus 
palydovus pietums į LSC klu
bo salę.

Dainos mylėtojų choras pa
dainavo momentui pritaiky
tas dainas. Vadovavo A. Pa
kalniškienė.

Palydovams atsisveikinant 
su velione, Adelė dainavo 

į solo “Skamba vienišas varpe
lis”.

Reiškiu gilią užuojautą ve
lionės artimiesiems.

V. Bunkienė

PASAULIO ČEMPIONAS

Sergei Volkov ant ledo

Colorado Springs, Col. Ta
rybinis čiaužytojas Sergei 
Volkov tapo pasauliniu čem
pionu. Nepaisant, kad iš va
karo per praktikas jaunas 
sportininkas buvo susižeidęs

LIUDO GIROS GIMIMO 90-OSIQMS METINĖMS

Poetas internacionalistas
Paskelbęs pirmuosius eilė

raščius 1903 metais, L. Gira 
nuėjo sudėtingą gyvenimo ir 
kūrybos kelią, nužymėtą ir 
prieštaravimais, ir nenuosek
lumais. Tačiau, nepaisant 
idėjinių to kelio vingių, poe
tui visada buvo būdinga tole
rancija visų tautų ir visų 
žmonių atžvilgiu. Ši aplinky
bė, matyt, ir sąlygojo tai, kad 
L. Giros poezijoje tokią ryš
kią vietą užėmė posmai apie 
tautų draugystę. Ši tema 
ypač plačiai buvo vystoma 
poeto kūryboje Didžiojo Tė
vynės karo metais.

Tautų draugystės idėjas L. 
Gira dažnai įkūnija lietuvių ir 
slavų liaudies kovos su vokiš
kaisiais grobikais vaizduose. 
Poemoje “Žalgirio Lietuva” 
poetas iškelia tuos praeities 
epizodus, kai lietuviai ir sla
vai kartu kovojo prieš kry
žiuočius.

Ieškodamas tautų draugys
tės pavyzdžių istorijoje, dau
giausia jų tačiau poetas su
randa dabartyje. Todėl daž
niausiai L. Gira ir apdainuoja 
bendrą tarybinių tautų kovą 
su hitleriniais grobikais Di
džiojo Tėvynės karo metais. 
Nebaigtoje poemoje “Politru- 
kas Kločkovas” vaizduojami 
įvairių tautybių kariai - vie
nos darnios tarybinės šeimos 
nariai, ryžtingai ginantieji 
savo Tėvynę, jos sostinę nuo 
hitlerinių užpuolikų.

Tautų draugystės idėjos 
pasireiškė ne tik karinės, bet 
ir kitokios tematikos kūri
niuose. Pirmiausia čia pami
nėtini poeto eilėraščiai, ap
dainuojantieji įvairias Tary
bų Sąjungos vietas. Šiems 
kūriniams atsirastą neabejoti
nos reikšmės turėjo poeto 
glaudus bendradarbiavimas 
su kitų tautų žmonėmis Di
džiojo Tėvynės karo metais, 
“Aš nuoširdžiai džiaugiuosi, - 
sakė L. Gira, - kad mūsų 
tauta, ypač per sunkųjį Tėvy
nės karo laikotarpį, arčiau 
pažino ir susidraugavo su 
didžiąja rusų tauta, su'Ukrai
niečiais, baltarusiais, kirgi
zais ir kitomis broliškomis 
tautomis” (Taurūs liaudies 
poeto priesakai. - “Literatūra 
ir menas”, 1949, Nr. 25).

Poetas nuoširdžiai džiaugė
si, kada “lietuvių tauta pasi
rinko artimiausiuoju draugu 
ir vyresniuoju broliu tarybi
nių tautų šeimoje rusų tau
tą”, kuri “milijonus taurių 
žmonių paaukojo kovos lauke 
už mūsų gimtąją žemę - už 
Tarybų Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę”. Eilėraščio 
“Volgos upei” lyrinis herojus 
dėkoja rusų tautai už brolišką 
pagalbą Tėvynės karo me
tais.

Nuoširdžios padėkos, mei
lės Rusijos žemei jausmo per
sunktas ir eilėraštis “Pa- 
maskvių žolynėliai”. Vienas 
pagrindinių jo motyvų - tary
binių tautų draugystė, kurios 
svarbiausias pagrindas - so
cialistinė santvarka. Ji išlais- 

kairįjį kelį, rungtinėse nuga
lėjo visus savo oponentus.

Taip pat porinėse rungty
nėse laimėjo Tarybų Sąjun
gos čiaužytojai Irina Dodmi- 
na ir Aleksandra Zaitsev. 

vino tautas, prikėlė jas di
diems darbams, klestėjimui, 
kūrybai. Tarybinio gyvenimo 
“didi galinga saulė. . . vi
siems vienodai šildo” ir jun
gia visus į vieną darnią šei
mą. Socialistinė santvarka 
suartino lietuvių ir rusų tau
tas, sutvirtino jų draugystę.

Ryški tautų draugystės 
idėja ir tuose L. Giros eilė
raščiuose, kurie poeto buvo 
dedikuoti Ukrainai. Auto
riaus simpatijos šitam kraš
tui nebuvo atsitiktinės. Dar 
savo kūrybinio darbo pra
džioje L. Gira gyvai domėjosi 
ukrainiečių literatūra, ypač 
Taraso Ševčenkos poezija. 
Poetas ne tik pats mokėsi iš 
didžiojo dainiaus, bet stengė
si supažindinti su jo kūryba ir 
lietuvių visuomenę. Šiam 
tikslui tarnavo ir L. Giros 
vertimai, ir straipsniai, iške- 
liantieji didžiulę T. Ševčen
kos poezijos reikšmę, pabrė- 
žiantieji jos artimumą lietu
vių tautai.

Daug bendro poetas matė 
ir šių dviejų (lietuvių ir ukrai
niečių) tautų istorijoje. Štai 
J. Skliutausko prisiminimuo
se pateiktas toks L. Giros 
pasisakymas: “Aš daug gal
vojau apie didvyriškai kovo
jančią ukrainiečių tautą, apie 
lietuvių ir ukrainiečių tautų 
istorinio kelio bendrumus, 
apie dvi vokiečių okupacijas 
vienodu laiku, ir, turiu pasa
kyti, su dideliu pakilimu ra
šiau savo eilėraščius, skirtus 
Ukrainos išvadavimui iš hit
lerininkų”. Šia proga parašy
tas L. Giros eilėraštis “Ukrai
nai” iš tikrųjų skamba kaip 
pakili daina, sveikinanti iš
laisvintą “žemę Ševčenkos” ir 
linkinti jai šviesios ateities: 
Ukraina, šauni Ukraina, 
Zaporožės, senosios šalie, 
Nūn tau šimtmečiai skolą

grąžina, 
Po vargų - tavo džiaugsmui 

eilė!
Tavo sūnūs nuo Dono lig 

Sano
Ir Karpatų pakalnių žalių 
Nūn po vienu jau stogu

gyvena 
Ir nuo šiol žengs vienu jau

keliu.

Ukraina, žavi Ukraina, 
Vyšnių sodais žydėk vis mum 

tu!
Laukuose, kur tau kviečius 

augina,
Tebūnie visados tau platu!

Gilią simpatiją L. Gira visa
da jautė baltarusių tautai - 
pačiai artimiausiai lietuvių 
kaimynei. Galima sakyti, per 
visą savo kūrybinio darbo 
laikotarpį poetas palaikė 
glaudžią draugystę su balta
rusių rašytojais (ypač su Jan
ka Kupala), vertė jų kūri
nius, kurie, L. Giros žodžiais 
tariant, buvo labai artimi 
lietuvio dvasiai. Didelius 
bendrumus poetas įžiūrėjo 
lietuvių ir baltarusių liąudies 
dainose, jos buityje, net liki
me. Kartu L. Gira stengėsi 
pabrėžti šių tautų panašumą 
liaudies mene, dainose.

Ilgametę lietuvių ir balta
rusių tautų draugystę poetas 
buvo užsimojęs pavaizduoti ir 
savo kūryboje. Paskutiniais 
gyvenimo metais L. Gira rašė 
poemą “Kaimas palei pasie
nio upę”. Šitą savo kūrinį 
poetas taip charakterizavo: 
“Tai eiliuota poema, kuri turi 
parodyti tautų draugystę. 
Neatsitiktinai aš pirmąjį šio 
eiliuoto kūrinio tomą pavadi
nau “kaip prasidėjo draugys
tė”. Tai bus himnas tauriajai 
ir kilniajai tarybinei idėjai - 
tautų draugystei”. Tačiau 
sunki liga, o vėliau mirtis 
sutrukdė poetui įgyvendinti 
savo sumanymą, užbaigti mi
nėtą kūrinį. Nepaisant to, 
poemoje “Kaimas palei pasie
nio upę” daug ryškiau ir 
plačiau, negu kituose poeto 
kūriniuose, atsispindi tautų 
draugystė. Pagrindinis poe
mos veikėjas baltarusis Jan
ka, patekęs į lietuvišką kai
mą, suranda tėvišką prie
globstį valstiečio Galinio šei
moje. Ši istorija, atsklei
džianti draugiškus lietuvių ir 
baltarusių santykius, ir suda-

r lro pirmųjų poemos fragmen
tų, kuriuos suspėjo parašyti
L. Gira, turinį.

Kai kuriuose poeto kūri
niuose tautų draugystės 
problema sprendžiama ne tik 
tarybinėje, bet ir žymiai pla
tesnėje plotmėje. Ryškus pa
vyzdys - poema “Adomas 
Mickevičius Pavolgy” (1942), 
liečianti lietuvių, lenkų ir 
rusų tautų santykius. L. Gi
ra, kaip pastebėjo K. Korsa
kas, pirmą kartą lietuvių lite
ratūroje su tokiu plačiu poeti
niu užmoju deklaravo litera
tūrų draugystę rašytojų kū
rybos reikšmę tautų taikin
gam bendravimui. L. Giros 
poemoje vaizduojamas poe
tas Adomas Mickevičius buvo 
lenkas, tačiau jis mylėjo ir 
Lietuvą, buvo ir rusų tautos 
nuoširdus draugas.

Draugiško tautų sugyveni
mo ir bendradarbiavimo pro
pagavimas ir charakterizuoja 
L. Girą kaip poetą internacio
nalistą.

Vytautas Svetulaitis
VVPI docentas

Pašto darbininkai 
ruošiasi kovai

Washingtonas. - Šioje šaly
je turime 700,000 pašto dar
bininkų. Šiandien jų vidutinė 
metinė alga yra apie $12,000. 
Jie tuo nepasitenkinę. Da
bartinis jų kontraktas su val
džia baigsis su liepos mėne
siu. Jie organizuoti į penkias 
darbo unijas. Unijos nutarė 
reikalauti, kad derybos dėl 
naujos kontrakto būtų pradė
tos balandžio 1 d.

Prezidentas Fordas yra pa
siūlęs pašto darbininkams pa
kelti algas 5 procentais. Bet 
darbininkai su tuo nesutinka. 
Jie nori gerai didesnio algų 
pakėlimo ir darbo sąlygų pa
gerinimo. Jie mobilizuojasi 
visuotiniam streikui.

Mirus

Broliui Pranui, Žemaitijoje
Reiškiame giliausią užuojautą broliui Povilui ir Nelei 

Ventams, sesutei Bertai Vaitonienei, jų šeimoms bei 
artimiesiems.

NATALIE ir AUGUSTAS IEŠMANTAI
Fort Lauderdale, Fla.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Matt Zoubra
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Mary, jos 

sesutei ir švogeriui Amelia ir Walter Juškevičiams, 
visiems Uitiems artimiesiems bei draugams.

Karen Benton
E. N. Jeskevičiūtė
Amelia Young
John Siurba
Ieva Mizarienė
A. L Bimbai
Juozas Weiss

ST. PETERSBURG, FLORIDA

mirus

Mary Terres
Reiškiame giliausią užuojautą sūnui Stanley Mack (Ross, 

Ind.), seserei Anna Sturmas (Chicago, Ill.) ir kitiems 
giminėms bei artimiesiems.

P. ir A. Aleknai
J. ir T. Lukai
J. Keller
P. Keller
B. Casper
V. Casper
W. Phillips
C. Phillips
J. Martin
O. Martin
T. Chebat
S. Chebat
A. Pakalniškienė 
W. ir M. Žukai 
J. Vilkaitis
C. ir M. Puishis
J. ir A. Statman
J. ir P. Stančikai
J. ir H. Sharkey 
J. ir M. Kriščiūnai 
F. ir M. Smilgis 
W. ir K. Kelley 
J. ir M. Krasnickas 
A. ir P. Lukai
J. ir M. Miller
J. ir S. White
V. ir M. Repečkai

F. ir V. Budroniai 
F. ir A. Bunkai 
P. Semėnas 
N. Petronis 
M. Lahanko 
A. Grina
L. Tvaska 
E. Galvan 
J. Stančikas 
V. Lapatta 
A. Petkūnas
M. Cheplis
E. Shnerpūnas
J. Yovis 
V. Macienė
V. Paulauskas
K. Milevičius 
J. Gendrėnas 
A. Straukas 
J. Puishis
W. Puishis
V. Smalstienė
A. Bruwer 
R. Zaluba 
M. Krasnis 
P; Steponaitis
B. Jankauskas

San Francisco, Cal.

Vasario 22 d. vaikščiodami 
po miesto krautuves su pažįs
tamu kalbamės lietuviškai. Ir 
staiga pasigirsta keistas bal
sas: “Per daug metų negirdė
jau lietuvių kalbos”. Žmogus 
kalba lietuviškai. Mudu su 
draugu jį pasveikiname, iš
tiesdami jam ranką.'

Aš jam sakau: “Labai įdo
mu jus pažinti”. Besikalbant 
jis sakė, kad “Lietuvos nebė
ra”. Jis prisipažino, kad Lie
tuvoje jis tarnavęs Hitlerio 
batalijonuose ir žudęs lietu
vius bei žydus, rusus ir len
kus komunistus. Jis sakė, 
kad lietuviškai jis nekalba jau 
per daug metų, bet prisipaži
no, kad jis sueina su kokiais 
tai lietuviais San Francisce, 
Oaklande ir kitur. Kuomet aš 
paklausiau jo vardo ir pavar
dės ir kur gyvena, tai jis 
susimaišė ir sako: “Jūs ma
nęs niekuomet nerasite na
mie, nes aš pareinu ir greit 
išeinu”. Jis sakė gyvenąs iš 
pensijos. Ir gyvena pilnai 
laisvai ir ramiai.

Tas gyvūnas žudė nekaltus 
žmones, o dabar gyvena lais
vas kaip paukštis, kaip nekal
tas avinėlis. Ar nebūtų gerai, 
kad valdžia tokius kriminalis
tus patikrintų? Oaklandietis

LAIMĖJO PAKEITIMAS 
TAISYKLIŲ KONGRESE

Washingtonas. - Iki šiol 
Senate uždarymui diskusijų 
kokiu nors klausimu arba 
biliumi reikėdavo dviejų treč
dalių daugumos balsų. Atei
tyje užteks 60 balsų. Iki šiol 
reikėdavo 67 balsų. Kaip ma
tome, skirtumas nėra labai 
didelis. Bet vis tiek taisyklių 
pakeitimo šalininkai jaučiasi 
laimėję “labai didelį mūšį”.

Olga ir Anton Margos 
William Malin 
Anne Yakstis 
Ruth Bell 
P. N. Ventai 
W. B. Keršuliai

A. Patetskas 
P. Balchūnas
M. Rutkowski 
A. Shtukas 
T. Sholunas 
J. Greblick 
M. Gružinskas
M. Wasilauskas 
H. Linevicz 
P. Šlitieris
V. ir V. Bunkai
M. Vilkauskienė 
S. Yuknis
J. Judickas 
S. Zaks
N. Lenigan
D. Mikalojunas
H. Sholunas
A. Kizienė
W. Dubendris
E. Keiraitis 
M. Steinys 
M. Kasin
J. Ragauskas
B. Adler
B. ir O. Putrimai
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Lietuvių kooperatyvinės 
bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, kad 
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 13 
d., 10 vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. Prašome visus skaitlingai dalyvau
ti.

Po suvažiavimo, 2 vai. po pietų, bus pietūs, į kuriuos 
kviečiame ir visus apylinkės lietuvius. Pietų auka $4.

A. RAINIENĖ, sekretorė

Faktai ir skaičiai 
apie Lietuvos 
kultūrini gyvenimų

Lietuvoje yra daugiau kaip 
1400 klubinių įstaigų. 1972 
metais reorganizuotas kaimo 
klubinių įstaigų tinklas, įs
teigti zoniniai kultūros na
mai. Tai įgalina sustiprinti 
zoninių kultūros namų mate
rialinę bazę, metodinį vado
vavimą kaimo kultūros na
mams.

♦

Tarybų Lietuvoje yra apie 
300 tūkstančių saviveiklinin
kų. 11 kolektyvų suteikti nu
sipelniusių, o 72 - pavyzdinių 
vardai.

*
Apie 6700 įvairių Lietuvos 

bibliotekų fonduose sukaupta 
maždaug 65 milijonai spaudi
nių. Bibliotekų paslaugomis 
naudojasi daugiau kaip 2 mili
jonai skaitytojų. Iki 1980 me
tų numatoma centralizuoti 
respublikos masinių bibliote
kų tinklą. Masinių bibliotekų 
dabar yra apie 2640.

*
Per penkerius metus, praė- i 

jusius nuo pirmojo Lietuvos 
kultūros darbuotojų suvažia
vimo, Lietuvos kino studijoje 
buvo sukurta 16 meninių fil
mų, 85 dokumentinės, moks
lo populiarinimo, įvairios už
sakytos juostos. 220 kino žur
nalo “Tarybų Lietuva” nume
rių.

Dabar Lietuvoje yra 1518 
kino įrenginių, 1332 iš jų - 
kaime, 1974 metais kino fil
mus respublikoje žiūrėjo dau
giau kaip 47 milijonai žiūro
vų.

*
Dar 143 mūsų kultūros dar

buotojams per laikotarpį, 
praėjusį nuo pirmojo suvažia
vimo, suteikti respublikos 
garbės vardai. J. Miltiniui, 
V. Noreikai ir D. Banioniui 
suteikti TSRS liaudies artisto 
garbės vardai.

♦

Lietuvos koncertinės orga
nizacijos pernai surengė mū
sų miestuose ir kaimuose 
3200 koncertų, kuriuos aplan
kė 1,714,000 klausytojų. Dar 
apie 500 koncertų buvo su
rengta už respublikos ribų.

*
11 Lietuvos teatrų pernai 

parodė 3567 spektalius, (700 
iš jų - kaime), kuriuose pabu
vojo apie 1,420,000 žiūrovų. 
Kiekvienas teatras turi savo 
šefuojamą kolūkį ir liaudies 
teatrą.

♦

Pernai Lietuvos muziejuo
se pabuvojo daugiau kaip 3 
milijonai 900 tūkstančių lan
kytojų, t. y. beveik trečdaliu 
daugiau kaip 1970 metais. 
Muziejuose sukaupta apie mi
lijoną 100 tūkstančių ekspo
natų.

*

Pernai Lietuvoje išleista 
1721 pavadinimo knyga bend- 
dru 16.7 mil. egzempliorių 
tiražu, 1974 metais susikūrė 
ir nauja organizacija - Kny
gos bičiulių draugija.

Nauji Biudžetiniai 
Turai j Baltiją

$375 asmeniui - 8 dienos 
(po du į kambarį)

5 naktys - Vilniuje
1 naktis - Maskvoje

Išvyksta: Gegužės 22 - 
Rugsėjo 18 

UNION TOURS 
6 East 36th St.
New York, N. Y. 10016 
Tel.: OR 9-7878

Brockton, Mass.
Iš parengimo

Moterų dienos pagerbimui 
parengimas, kuris įvyko kovo 
2 d., gerai pavyko. Didelis 
ačiū draugams Zarubams iš 
Norwoodo, kurie atvežė net 6 
žmones, kurie gražiai papildė 
mūsų sueigos dalyvių skaičių. 
Ačiū draugams Patsiams, ku
rie atsivežė savo akordeoną 
ir visą popietę dalyvius links
mino. O didžiausia garbė, 
žinoma, mūsų darbščioms 
moterims, kurios įdėjo daug 
darbo sueigą surengti. Dar
bavosi Anna Markevičienė, 
Lena Smith, Rose Wallen, 
Ada White ir Polina Kalošie- 
nė iš Halifax pagelbėjo prie 
patarnavimo prie stalų.

Pinigais aukojo sekami: Al. 
Skirmontas $10, Al. Patsus 
$4, Anna Klimienė iš Stough- 
tono ir Else Zelesky iš 
Bridgewaterio, kurios neda
lyvavo parengime, po $3. 
Maistu aukojo: P. Orentienė, 
Ada White, Lena Smith duk
tė Melly Weldon.

Pagerbimo uždarbis $15 
paaukota “Laisvei”. Be to, 

Į Julia Gerulskienė atnaujino 
“Laisvę” į Lietuvą savo gimi
nei.

Išsiskirstėme puikiai nusi
teikę. S. Rainard

San Francisco, Cal.
Farmų darbininkų unija 

UFWA laikė “rally”-mitingą 
vasario 22 d. Union aikštėje. 
Jam vadovavo Cesar Chavez. 
Tai buvo demonstracija po 
Šukiu: “Boycott Gallo Bro
thers Vinerijas-Vinos”. De
monstracijoje dalyvavo apie 
2,000 unijos narių ir jų simpa- 
tikų. Buvo keletas gerų kal
bėtojų - vyrų ir moterų.

Visi kalbėtojai smerkė Gal
io Brothers Vineros korpora
ciją, kad nesilaiko su unija 
pasirašytos sutarties.

Ta didžiulė minia žmonių 
maršavo centrinėmis miesto 
gatvėmis su šūkiais ir trans
parantais, reikalaujančiais 
unijos pripažinimo ir pageri
nimą darbo sąlygų. Visur 
buvo žmonių sutikti su prita
rimu unijai.

Be to, tą pačią vasario 22 d. 
farmų darbininkai suorgani
zavo eiseną - maršą iš Oak- 
lando į Modesto, Cal. Tai apie 
110 mylių tolis! Padengimui 
eisenos lėšų buvo renkamos 
aukos. :

Farmų darbininkų unijos 
kova svarbi visiems darbinin
kams ir inteligentams. Pav., 
ją remia net kunigas Eugene 
Boyle ir International Long
shoremen’s and Warehouse
men’s Union Local 34 prezi
dentas Jimmy Herman.

I. Kamarauskas

Miami, Fla.
Kaip girdėtis, tai viskas 

gerai progresuoja dėl Miamio 
Aido Choro koncerto, kuris 
įvyks trečiadienį, kovo 19 d., 
Lietuvių Socialio Klubo sve
tainėje, 2610 N. W. 119th 
Street.

Choras mokosi kelias skam
bias dainas ir chorvedys J. 
Krasnickas yra pasiryžęs 
chorą gerai sumokyti. Bus ir 
solistų, ir solisčių, ir duetų. 
Prie to, dar ir ukrainiečių 
choras padainuos kelias dai
nas. Tai bus skambi ir įvairi 
programa.

Pietūs, kaip ir visada, 12 
valandą, o po pietų - koncer
tas.

Aido choristai ir buvę cho
ristai nepamirškite, kad rei
kia gerai prisirengti. Tad 
ateikite į pamokas ' penkta
dieniais 12 vai. dieną. M. N.

VIEŠNIA IŠ VILNIAUS NEW YORKO
I

Praeitą sekmadienį tarybiniu lėktuvu į New Yorką atskrido 
vilnietė Vilniaus Kapsuko Vardo Universiteto docentė, 
šiomis dienomis Lietuvoje pasirodžiusios knygos “Šimtas 
Knygos Mįslių” autorė GENOVAITĖ RAGUOTIENĖ.

Viešnia apsistojusi pas Ilzę ir A. Bimbas. Šioje šalyje žada 
paviešėti apie porą mėnesių. Tikisi apsilankyti Bostone, 
Washingtone, Chicagoje ir net pasiekti Kaliforniją.

Prie progos apie malonią viešnią bus papasakota plačiau.
Viešnia šios nuotraukos centre. J. Siurbos nuotr.

Waterbury, Conn.
Norime dar vėl priminti 

Waterburio ir apylinkės lie
tuviams, kad Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 28 kuopa 
rengiasi prie Tarptautinės 
Moters Dienos minėjimo ir 
Literatūros Draugijos 60 me
tų sukakties atžymėjimo.

Parengimas rengiamas Ko
vo 16 dieną. Svetainėje 48 
Green St. Pietūs bus duoda
mi 1 vai. dieną. Turėsime ir 
programą. Bus kalbėtojas iš 
Brooklyn, N. Y., ir Arthur 
Petrick rodys filmas iš dabar
tinės Lietuvos.

Visi kviečiami dalyvauti 
pas mus tą dieną ir praleisti 
laiką linksmai su svečiais, 
kurių turėsime nemažai iš 
visos apylinkės. Šeimininkės 
rengiasi pagaminti skanius 
pietus už prieinamą kainą, ir 
visi būsite skaniai pavaišinti.

", > t . ’ (k« < ■

William Yokubonis, kuris 
visuomet dirbdavo su mumis 
parengimuose ir yra L.L.D. 
28 kp. iždininkas, buvo susir
gęs. Buvo nuvežtas į Water
burio ligoninę ir ten išbuvo 8 
dienas. Dabar gydosi namie 
po daktaro priežiūra. Linki
me jam greitai pasveikti, kad 
jis galėtų dalyvauti su mumis 
ant pietų Kovo 16 d. Komisija

Ir kalėjimas nepa
laužė jo dvasios

Morton Sobell
Kartu su Rosenbergais jis 
buvo teisiamas ir nubaustas 
ilgų metų kalėjimu. Už grotų 
jis išbuvo penkiolika metų. 
Jis buvo kalinamas neteisin
gai. Dabar jis aktyviškai da
lyvauja kovoje už išlaisvini
mą politinių kalinių Ameriko
je. Kalėjimas nepalaužė jo 
valios tęsti kovą už darbo 
liaudies interesus.

Mirus

Broliui Pranui, Žemaitijoje
Reiškiame giliausią užuojautą jo sesutei Bertai 

Vaitonienei Lietuvoje ir broliui Povilui Ventai Ame
rikoje, taipgi jų šeimoms ir kitiems artimiesiems.

MARY ADAMS, GREAT NECK, N. Y.
Sūnūs ir jų žmonos

Aukos Moterų 
Klubui

Vasario mėnesio Moterų 
Klubo susirinkimo aprašyme 
per klaidą nebuvo pažymėta, 
kad A. Vaznienė atnešė dova
nų ir paaukojo Klubui $5. 
Atsiprašome.

Per įvykusį kovo 9-tos die
nos Moterų Klubo parengi
mą, pažymint Tarptautinę 
Moters Dieną, daug įvairaus 
maisto atnešė šios draugės: 
A. Rainienė, V. Venskūnie- 
nė, H. Siaurienė, J. Šimkie
nė, O. Malinauskienė, O. Ba- 
barskienė, A. Petraitienė, 
Fr. Mažilienė, M. Šukaitienė,
I. Danilevičienė, T. Simienė,
J. Lazauskienė, O. Čepulienė 
ir O. Keraminienė. Taipgi 
prisidėjo ir Bill Malin.

Pinigais aukojo: V. Petrai
tienė - $10. Po $5 aukojo: O. 
Dobilienė, Fr. Baltrus, J. 
Ariškiėnė, R. Bell, V. Kaz
lauskienė, J. & E. Kasmočiai, 
V. Urbonienė, E. Sungailienė 
ir J. Ciurlienė iš Woodhaven, 
N. Y., M. Adams iš Great 
Neck, N. Y. - $2.

Moterų Klubas širdingai 
dėkoja visoms narėms už 
maistą ir finansinę paramą.

Aprašymas apie Moters 
Dienos sėkmingą ir šaunią 
šventę tilps sekančios savai
tės laidoje.

Valdyba 

MOTERŲ KLUBO NARĖMS
Trečiadienį, kovo 19 d., 2 

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

Prašome pares dalyvauti.
Valdyba

Sveikinimai
Siunčiu geriausius linkėji

mus visoms Moterų Klubo 
narėms iš Miami, Florida.

Su meile,
A. Dobei

* * *
Greetings to all from beau

tiful Hollywood, Florida. I 
am resting at my sister’s 
Sally and Joe Tringa home.

Sincerely,
Margaret Petrick 
* * *

MOTERS DIENOS PROGA
Paulina Jasilionienė iš Bing
hamton, N. Y., sveikina klu- 
bietes ir linki daug energijos, 
sveikatos ir laimės.

Petrė ir Liudas Kisieliai iš 
Montreal, Kanados, sveikina 
visas klubietes, linkėdami 
daug energijos ir sveikatos.

NAUJIENOS
Dar viena nelaimė šio mies

to automobilių savininkams. 
Valdžia žada Manhattane pa
kelti automobilio gatvėje pa
sistatymo kainą nuo 10 iki 25 
centų.

o

Praeitą šeštadienį Wil- 
liamsburge po numeriu 1126 
Nostrand Avė., o praeitą 
sekmadienį po num. 1296 No
strand Avė., šeši plėšikai - 
keturi vyrai ir dvi moterys - 
apiplėšė smukles. Beveik visi 
ten pasitaikę žmonės buvo 
priversti beveik nuogai išsi
rengti, o ten esančios mote
rys puolamos su tikslu jas 
išprievartauti. Viso plėšikai 
telaimėjo apie $2,000. Vienas 
žmogus buvo pašautas ir pa
vojingai sužeistas.

o

Du policijos viršininkai 
suareštuoti ir kaltinami api
plėšime krautuvės, pavogime 
$2,000 ir nušovime krautuvės 
tarnautojo. Sulaikyti policis- 
tai Glenford Irish ir Eric 
Best.

o

Praeitą pirmadienį Bronxe 
Public School 91 moksleivių 
tėvai neleido vaįkų į mokyk
lą, ją boikotavo. Paliesta 
1,700 moksleivių. Tai buvo 
tėvų protestas prieš Sveika
tos Departamento atsisaky
mą įnakuliuoti (įskiepyti) vai
kus, kuomet buvo surasta, 
kad vienas jų sergą pavojinga 
“hepatitis” liga.

- o

Prieš majoro Beame planą 
protestuoja ir namų savinin
kai, ir nuomininkai. Mat, ma- 
jbras siūlo, kad namų savi
ninkams būtų leista pakelti 
nuomininkams nuomas tiek, 
kiek yra pakilęs kuras namų 
apšildymui. Nuomininkai 
protestuoja, kad jie bus ne
teisingai apiplėšiami, kad 
nuomos bus pakeltos be jokio 
pateisinimo. Tuo tarpu namų 
savininkai sako, kad toks pa
kėlimas nepakankamas, kad 
jie bus nuomininkų išnaudo
jami.

Reikalas liečia 900,000 val
džios nuomas kontroliuoja
mu butų.

o

Senoji ir garsioji Town Hall 
prie Times Square Manhatta
ne yra istorinis paminklas. 
Bet ji negalinti išsiversti iš 
nuomų už koncertus, suva
žiavimus bei susirinkimus, ir 
turėsianti užsidaryti ir būti 
nuversta, jeigu nebusią su
kelta $365,000 jos išgelbėji
mui. Prasideda vajus sukėli
mui tokio fondo.

Vienas šeštadienis 
"Laisvės" pastogėje

Besiruošiant Moters Die
nos minėjimui, nesuspėjome 
praėjusią savaitę parašyti iš 
gražiai praleisto popiečio su 
aidiečiais ir LDS Centro Val
dybos nariais.

Kovo 1 d. aidiečiai susirin
ko repeticijoms, o tuo pat 
laiku LDS Centro Valdyba 
turėjo savo posėdį.

Po atliktų darbų, tuojau 
pasirodė, kad bus tikrai pui
kios vaišės. LDS iždininkės 
Amelija Juškevičienės ir jos 
vyro Walterio iniciatyva bu
vo sumefhyta pasveikinti LDS 
sekretorę Anne Yakštis ir 
LDS iždo globėjos Ruth Bell 
sūnelį Eddie, kuris visur da
lyvauja su mamyte, jųjų gim
tadienio proga. Aidiečiai bu
vo pasiruošę užkandžiams, 
kaip ir visuomet, po repetici
jų. Tad, sudėjus viską bend
rai, labai puikiai praleidome 
valandą-kitą prie šampano, 
gimtadienio torto, kalbų. Vi
są tvarką vedė iniciatorė 
Amelija Juškevičienė.

Ypatingai smagu buvo pa
sikalbėti su LDS pirmininku 
Servit Gugas, kuris tikrai 
pavyzdingai atlieka savo pa
reigas Susivienijime.

Palinkėjome visi Anne 
Yakštis ir Eddie ilgiausių 
metų!

Ieva Mizarienė

TARP LIETUVIŲr'
Praėjusią savaitę buvo at

vykęs į LDS raštinę Juozas 
Weiss, buvęs ilgametis LDS 
iždininkas. Ta proga ir pas 
mus užėjo.

Juozas pasigyrė jau einąs 
91 metus amžiaus. Jo sūnus 
ir dukra suruošė jam gimta
dienio puotą, kai jis sulaukė 
90 metų gruodžio 25 d.

Linkime ir mes Juozui il
giausių metų, mūsų viso ju
dėjimo uoliam rėmėjui.

* * *
Tik šiomis dienomis sužino

jome, kad prieš kelis mėne
sius mirė “Laisvės” skaityto
ja Uršulė Vitienė. Jos vyras 
Kazys mirė prieš kelis metus. 
Jis buvo mūsų pobūvių lan
kytojas ir “Laisvės” rėmėjas.

* * *
Karen Benton, mums vi

siems žinoma kaip Anne 
Yakštis mirusios sesutės, Ol
ga Baratela, dukrelė, susilau
kė sūnelio praėjusios savaitės 
ketvirtadienį, kuriam davė 
vardą Thomas. Karen, kaip ir 
jos mamytė pirmiau, dažnai 
ateina į LDS raštinę pagelbė
ti savo tetai su darbu.

Gaila, kad mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo taip mylimą ir 
jauną Carol Baratelą. Dabar 
jai būtų džiaugsmo su pn> 
muoju anūkėliu.

* * *
Pasigedome Walterio ir 

Amelijos Juškevičių praėjusį 
sekmadienį Moters Dienos 
minėjime. Jie turėjo vykti į 
Philadelphia į laidotuves 
Amelijos sesers vyro Matt 
Zoubra, kuris staiga mirė.

Mūsų užuojauta Amelijai ir 
jos sesutei Mary ir visiems 
kitiems artimiesiems. Ieva

LETTER
March 3, 1975 

Dear Mr. Bimba,
I am enclosing a short 

article that I found in the 
“Fire Chief’ magazine, Feb. 
issue. It is a magazine that is 
circulated throughout the 
fire departments and I 
thought you probably do not 
read it.

I thought that you might 
find the information interest
ing.

MOSCOW EQUIPMENT 
EXHIBIT

The Soviet Chamber of 
Commerce and Industry has 
announced plans for a mam
moth international exposition 
of firefighting equipment and 
techniques from July 8-17, 
1975. The exposition, called 
Fire Fighting Techniques 75, 
is expected to be the largest 
of its type ever held in 
Eastern Europe. Firms from 
around the world will exhibit 
at Sokolniki Park in Moscow. 
Because of the advanced sta
tus of American technology 
and the recent U. S. Depart
ment of Commerce emphasis 
on exports, it is anticipated 
that U. S. firms will be 
heavily represented. For fur
ther information, contact: 
Richard S. Philbrick, Welt 
International Corp., 180 
North Michigan Ave., Chica
go, Illinois 60601.

Arthur Petrick

Ukrainian Dnipro 
Dancers Present

On Saturday, April 19, 
1975 at 8 P. M., the Ukrai
nian Dnipro Dancers will pre
sent their annual Slavic Folk 
Festival in the Theatre of the 
106 Central Park South (near 
Sixth Avenue) in Manhattan. 
The Dancers, a multi-natio
nal group of young New 
Yorkers ranging in age from 
four to twenty-two, join to
gether to perform a variety 
of Slavic folk dances and 
songs.

’ Many of the dances to be 
presented were brought back 
from the Soviet Ukraine by 
members of the group. A few 
of the numbers will be per
formed for the first time in 
the United States. Adm.$3.60

^Pramogų kalendorius

KOVO 161).
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 užkan
džiai su kavute. Arturas Pet
riką rodys filmus iš Lietuvos.

Balandžio 13 d.
“Laisvės” Bendrovės suva

žiavimas 10 vai. ryto. Po 
suvažiavimo, 2 vai. bus pie
tūs. Auka $4.

AUKOS AIDO CHORUI
LDS 8 kuopa iš Newark, 

N. J., įteikė per Mildred 
Stensler - $25. Garbės narė I. 
Danilevičienė paaukojo - $5.

Aido Choras nuoširdžiai dė
koja. Valdyba

Woman's Day
Celebrated
World Wide

Actress Liv Ullman
International Women’s 

Day, March 8, was celebra
ted widely this year. More 
women than ever partici
pated.

In New York there was a 
parade of over 3000 women 
on 5th Ave. It was followed 
by a rally in Union Square. In 
her message on this occasion 
Liv Ullman said: “I do want 
to share with you my feelings 
that I fully support the decla
ration of a year to support 
equality, development and 
peace for women. It is my 
fervent hope that progress 
toward achieving these goals 
will come so quickly that 
future marches, such as the 
one Saturday, will be held 
only to celebrate our victo
ries and our solidarity with 
one another”.

The parade was organized 
by an unprecedented coali
tion of more than 50 women’s 
organizations.

“It is time to build on our 
common goals, to march 
against economic, political 
and sexual exploitation, and 
to join in solidarity with the 
women of the world,” said 
one of the women speakers at 
the rally.

There were many out
standing women on the 
speakers’ platform among 
them Gloria Steinem, editor 
of Ms. Magazine, Karen Bur- 
stein, N. Y. State Senator, 
Mary Anne Krupsak, who is 
the first woman Lt. Governor 
and Congresswoman Bella 

lAbzug, Democrat from Man
hattan.

Rep. Abzug said: “I say it’s 
now time to set the negotiat
ing table. My demand to the 
governments of the nations 
of the world is that we will 
not tolerate the continued 
sacrifice of lives to serve the 
interest of the few.

“We must set priorities of 
jobs, not hunger; food, not 
missiles; equality, not ra
cism; human dignity , not de
struction.” Use




