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KRISLAI
Mūsų sąskrydis
Labai sveikas pasiūlymas 
Kad apgavystė nelaimėtų! 
Nesvietiškas apetitas 
Nusivylę suklaidinti žmonės

A. BIMBA
Visi laisviečiai prašomi ir 

raginami atkreipti dėmesį į 
ateinantį Laisvės dalininkų 
suvažiavimą, kuris, kaip jau 
pastebėjote bendrovės direk
torių pranešime, įvyks balan
džio 13 d. Laiko ne daugiau
sia bepaliko.

Apie mūsų metinių sąskry
džių svarbą nėra reikalo nė 
kalbėti. Ji puikiai žinoma 
kiekvienam mūsų laikraščio 
skaitytojui ir rėmėjui.

Kiekvieną suvažiavimą la
bai pagyvena ir puikiai nutei
kia ne tik geras skaičius 
dalyvių, bet ir suplaukę svei
kinimai su laikraščiui para
ma. Labai džiugu mūsų dali
ninkų sąskrydžiuose matyti 
dalyvių ne tik iš New Yorko 
ir jo apylinkės, bet ir iš 
gerokai toliau - Connecticut, 
Massachusetts, New Jersey, 
Pennsylvanijos.

Todėl ir noriu paraginti 
visus laisviečius, kuriems tik 
galima ir įmanoma, dalyvauti 
šiame suvažiavime balandžio 
13 dieną. O tie, kurie asme
niškai negalėsite dalyvauti, 
prisiųskite jam savo gerus 
linkėjimus. Taip pat nuošir
džiai prašomos organizacijos 
nepamiršti suvažiavimą pa
sveikinti.

Veiklioji niujorkietė Kong
reso narė Bella Abzug išstojo 
su labai išmintingu ir sveiku 
pasiūlymu. Ji siūlo ir reika
lauja, kad tiek biauriausios ir 
kruviniausios košės privirusi 
ne tik namie, bet ir užsieniuo
se Centralinės Žvalgybos 
Agentūra (C. L A.) būtų 
panaikinta-likviduota. Ji di
džiausia gėda ne tik Ameri
kai, bet visam civilizuotam 
pasauliui.

Antai paaiški, kad jos 
agentai jau buvo pasimoję 
nuversti ir tolimoje Portuga
lijoje neseniai susikūrusią 
šiek tiek pažangesnę, žmoniš
kesnę valdžią.

Kaip žinoma, baisioji istori
ja su Vietnamu prasidėjo 
1963 metais. Vos įkėlęs koją į 
Baltuosius Rūmus, preziden
tas Johnsonas pareiškė, kad 
mūsų prestižas pasaulio aky
se bus pažeistas, jeigu mes 
nepadėsime Piųtų Vietnamo 
valdžiai atsilaikyti prieš suki
lusią liaudį. Situacijos išgel
bėjimui užteksią ten pasiųsti 
tik saujelę militarinių patarė
jų. Bet tuoj pasirodė, kad to 
neužtenka. Ot, girdi, pasiųsi
me tik saujelę ginkluotų vy
rų, ir vietnamiečiai, pamatę 
uniformuotus amerikiečius,- 
sudės ginklus ir pasiduos. 
Bet ir to neužteko.

Tada jis sakė: Numesime 
vieną kitą bombą, ir kova bus 
laimėta. Bet ir to neužteko. 
Tada buvo pradėtos siųsti 
milžiniškos viena po kitos 
armijos. Ant Vietnamo mies
tų ir kaimų buvo numesta 
daugiau bombų, negu per 
visą Antrąjį pasaulinį karą. 
Pražudyta daugiau kaip 
50,000 jaunų amerikiečių. 
Bet, kaip žinia, ir to neužte
ko. Pagaliau reikėjo su dar 
likusiomis gyvomis armijo
mis išsikraustyti.

Dabar lygiai tokia pat isto
rija su Kambodija. Lygiai 
tokia pat pradžia, tokie pat 
argumentai, tokie pat siūly
mai reikalavimai bei pažadai.

Reikia, kad Kongresas šia 
apgavyste nepatikėtų. Visa

Teismas įsakė visas
mokyklas integruoti

Ir vėl mes (Vietnamą... Kongreso demokratai prieš
militarinę pagalbą Kambodijai

Washingtonas. - Federali
nis distrikto teisėjas John H. 
Pratt patvarkė, kad be jokio 
delsimo ir atidėliojimo visos 
viešosios mokyklos pietinėse 
valstijose ir šalia jų esamose 
valstijose būtų integruotos, 
įsakymas paliečia mokyklas 
125 distriktuose. Integracija 
turi būti baigta į 60 dienų.

Prieš dvejus metus buvo 
teismo įsakyta mokyklas in
tegruoti, bet tas įsakymas 
buvo ignoruojamas. Juodųjų 
Žmonių Pažangos Susivieniji
mas mokyklų vadus apskun
dė teismui. Šis teismo įsaky
mas reiškia, kad skundėjai 
bylą laimėjo.

Frederick C. LaRue
Buvęs Watergate “aktorius”, 
nubaustas 6 mėn. kalėjimu.

Uždarys 1,250 
krautuvių!

New Yorkas. - Didžioji 
maisto krautuvių kompanija 
A. & P. praneša, kad jinai 
ruošiasi uždaryti net 1,250 
krautuvių. Viso ši kompanija 
operuoja 3,500 supermarke
tų. Jų randame visuose šalies 
kampuose.

Kompanijos vadai sako, 
kad tai reikalinga padidini
mui šėrininkų pelnų. Bet tas 
reiškia, kad iš darbo bus 
išmesta tūkstančiai darbinin
kų. Kaip visiems kapitalis
tams - pelnagrobiams, taip 
A. & P. savininkams darbi
ninkų likimas neapeina.

■■y —..... ... —

žmonija sveikina tuos Kong
reso narius, kurie sako: Užte
ko! Pasimokėme iš Vietnamo! 
Nė vieno cento Kambodijos 
avantiūrai!

□
Ale jau to mūsų lietuviškų

jų reakcininkų (“vaduotojų”, 
“veiksnių) apetito išaugimas 
tikrai nesvietiškas. Jie jau 
žada ne tik visą Tarybų Są
jungą subarstyti, bet susido
roti ir su visu komunizmu 
visame pasaulyje. Jiems toje 
“garbingoje” misijoje padėsią 
ne tik estai, latviai, ukrainie
čiai bei gudai “disidentai”, 
bet ir tokie “didvyriai” rusai 
kaip Šolženyčinas ir Sacharo
vas. Kad jau duosią tai duosią 
tiems komunistams į kailį, 
kur tik juos sutiksią ir pama
tysią. Argi, girdi, mes ne 
gražiai apsidirbome su čionai 
atsiųstų mus užliūluoti ir nu
ginkluoti jų agentu Vilniaus 
vyskupijos valdytoju prelatu 
Česlovu Krivaičiu! Zladiejus 
turėjo išsinešdinti visiškai 
nieko nepešęs. . .

Jau širiitai tarybinių žydų, 
emigravusių į Izraelį, esą 
skaudžiai nusivylę ir norį pa
stogę kur nors kitur susiras
ti. Kiti šimtai, išgirdę apie 
padėtį Izraelyje, “užkliuvo” 
Austrijoje ir kituose kraštuo
se, ir norėtų patekti į Ameri
ką.

Tai sionistų propagandos 
suklaidintų žmonių likimas.

SOCIALISTINIO 
PASAULIO KOMUNISTU 
PASITARIMAS

Pasitarimas įvyko kovo 4 
dieną Čekoslovakijos sostinė
je Pragoję. Dalyvavo Bulga
rijos Komunistų partijos, Če
koslovakijos Komunistų par
tijos Kubos Komunistų parti
jos, Lenkijos Jungtinės dar
bininkų partijos, Mongolijos 
Liaudies revoliucinės parti
jos, Rumunijos Komunistų 
partijos, Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos, Vengri
jos Socialistinės darbininkų 
partijos ir Vokietijos Vienin
gosios socialistų partijos at
stovai.

Pasitarime svarstomi ak
tualūs klausimai, susiję su 
broliškų partijų bendradar
biavimu ideologinio darbo 
srityje, esant dabartinei 
tarptautinei padėčiai.

SU TARYBŲ LIETUVOS 
SPORTININKAIS

Vilnius, III. 5. - Ryšium su 
netrukus Taškente praside
dančiais šeštosios TSRS Tau
tų spartakiados pirmaisiais 
startais šiandien Vilniuje, 
Profsąjungų rūmuose, įvyko 
visuomeninių ir sportinių or
ganizacijų atstovų, sporto ve
teranų susitikimas su respub
likos komandų atstovais.

Susitikimo metu buvo pra
nešta, kad 74 Lietuvos spor
tininkai pernai iškovojo 
TSRS, Europos ir pasaulio 
čempionatų medalius. Pasi
žymėjusiems sportininkams 
įteikti specialūs apdovanoji
mai.

Susitikime dalyvavo res
publikos atsakingi partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai.

Susitikimo dalyviams buvo 
surengtas koncertas, parody
ti filmuoti kadrai bei nuo
traukos apie Tarybų Lietu
vos sporto laimėjimus.

Amman, Jordanas. - Kara
lius Hussein ir vėl ruošiasi 
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Matyt, jį pakvietė 
sekretorius Kissingeris, ku
ris su juo turėjo pasitarimą 
pirma, negu išvažiavo į Izrae
lį.

Jis protestuoja

Rep. Charles Diggs

Kongresmanas Diggs iš 
Detroito protestuoja, kad jis 
buvo išmestas iš Atstovų Bu
to pokomitečio, kai jis buvo 
praeitą sausį išvykęs į Afri
ką. Jis šį su juo pasielgimą 
laiko prieš jį panaudojimu 
rasinės diskriminacijos. Mat, 
jis yra negras - veiklus, ko
vingas negras.

Katalikų kunigai prieš 
bažnyčios “įstatymus”

St. Petersburg Beach, Fla. ...... .............................
— Jungtinėse Valstijose gy
vuoja Katalikų Bažnyčios Ku
nigų Tarybų Federacija. Jai 
priklauso apie 60 procentų 
visų kunigų, kurių yra apie 
50,000. Praeitą savaitę įvyko 
Federacijos konferencija. Jo
je buvo atstovaujami kunigai 
iš 102 diocesijų.

Didele balsų dauguma kon
ferencija atmetė ir pasmerkė 
katalikų bažnyčios nusistaty
mą divorsų klausimu. Kaip 
žinoma, katalikų bažnyčia ne- 
pripažįs jokių divorsų, jokių 
perskyrų bei persiskyru- 
siems teisės vėl tuoktis. To
kie žmonės prakeikiami ir 
išmetami iš bažnyčios. Kuni
gų konferencija pareiškė, kad 
tai yra ne tik kvaila, bet ir 
labai neteisinga, tiesiog ne
žmoniška.

“VARGŠAS” PRALAIMĖJO

Washingtonas. - Senato
rius Humphrey kadaise irgi 
buvo viceprezidentų. Jis irgi 
savo vicepreziden^avimo do
kumentus paaukojo Minneso
ta Historical Society. Jų kai
na esanti $200,000. Ir jis 
pareikalavo, kad už tokią su
mą jam nereikėtų mokėti val
džiai mokesčių. Bet Internal 
Revenue Service jo reikalavi
mą atmetė.

Senatorius jaučiasi labai 
nuskriaustu. Jeigu preziden
tas Nixonas gavo atleidimą 
nuo mokesčių už tam tikrą 
sumą, kurią jis paskaitė už 
valdžiai dovanotus preziden
tinius dokumentus, tai kodėl 
jis, ponas Humphrey, negali 
iš valdžios gauti tokios pat 
gražios malonės?

IR REPUBLIKONAI 
PRISIEKĖ 
“NEGRIEŠYSTI”

Washingtonas. - 111 Kong
reso narių republikonų pri
siekė, kad jie prieš 1976 metų 
prezidentinius rinkimus ne
rems trečios partijos organi
zavimo ir pasiliks “amžinai” 
ištikimi savo partijai ir jos 
kandidatams. Bet 43 Kongre
so nariai atsisakė tokią prie
saiką sudėti. Jie laikomi kon
servatoriais ir galvojančiais 
apie tokios savo naujos parti
jos organizavimą. Vadinasi, 
Republikonų partijoje reiš
kiasi gilus pasidalijimas.

RAGINA AMERIKOS 
ŽYDUS EMIGRUOTI 
Į IZRAELI

New Yorkas. - Amerikos 
Sionistų Federacijęs vadas 
Faye Schenk sako, kad Izrae
liui labai trūksta darbo jėgų 
visose pramonės šakose. Jis 
ragina Amerikos žydus pra
dėti masiniai važiuoti į Izraelį 
ir užpildyti tą jėgų stokos 
spragą.

Washingtonas. - Senato
rius Humphrey praneša, kad 
Kongresas pradės tyrinėti 
ginklų pardavimo užsieniui 
klausimą. Kaip žinia, tik vie- 
neriais praeitais metais Ame
rika ginklų užsieniui pardavė 
už 8 bilijonus dolerių.

ATSINAUJINO SVARBI 
KONFERENCIJA

Geneva. - Kovo 16 d. čionai 
atsinaujino tarptautinė jūrų 
vandenų išnaudojimui bend
roms taisyklėms išdirbti kon
ferencija. Visi sutinka, kad 
tokių taisyklų verkiančiai rei
kia, bet kokios tos taisyklės 
turėtų būti, nuomonės taip 
įvairios ir skirtingos, kad 
maža tėra vilties ką nors 
konkretaus pasiekti ir šioje 
konferencijoje.

Konferenciją sušaukė 
Jungtinės Tautos.

Protestantai ir katalikai 
t

melsis iš to paties katekizmo
New York, N. Y. - Pirmą 

kartą nuo 16-ojo šimtmečio 
katalikai ir protestantai dva
sininkai paruošė bendrą kate
kizmą. Tai laikoma labai di
deliu ir svarbiu įvykiu krikš
čioniškoje religijoje.

Katekizmas susideda bent 
iš 720 puslapių ir pavadintas: 
“Bendras katekizmas: Krikš
čioniškojo tikėjimo knyga”.

Leidinys vokiečių kalba jau 
esąs per pastaruosius dvejus 
metus platinamas Vakarų 
Vokietijoje. Anglų kalba tik
tai šiemet būsiąs išleistas ir 
pradėtas vartoti.

Amerikos Nacionalinė Ka
talikų Vyskupų Taryba sako, 
kad nors ji šio katekizmo 
sudaryme aktyviškai nedaly
vavo, bet nebūsianti priešin
ga jo vartojimui “studijoms”.

Washingtonas. - Kovo 12 
dieną įvyko Kongreso Atsto
vų Buto demokratų kokuso 
susirinkimas. Buvo aptartas 
prezidento Fordo reikalavi
mas skubiai siųsti Kambodi
jos valdžiai militarinės pagal
bos už 222 mil. dolerių. Koko
sas 189 balsais prieš 49 pa
smerkė šį prezidento reikala
vimą.

Bet, žinoma, tai dar nereiš
kia, kad visi Kongreso demo
kratai laikysis kokuso nutari
mo ir balsuos prieš pagalbą, 
kai bus tuo klausimu balsavi
mas Atstovų Bute. Kaip tik 
ant to ir deda savo viltį 
prezidentas laimėti, kad tie 
49 demokratai spiaus and 
kokuso nutarimo ir balsuos 
už jo reikalavimą.

Susitaikė dėl 
taksą numažinimo

Washingtonas. - Pagaliau 
Senato Finansinis Komitetas 
nutarė, kad federalinei mo
kesčiai šiemet būtų numažin
ti $29,200,000,000 - tai gero
kai daugiau, negu preziden
tas yra pasiūlęs. Komitetas 
taipgi siūlo, kad kitais metais 
taksai būtų šiek tiek mažiau 
numažinti.

Argumentuoja, kad tokios 
sumos būtinai reikia žmonių 
perkamajai galiai pakelti ir 
ekonomikai atgaivinti.

Dabar komiteto pasiūlymą 
aptars visas Senato, o dar 
vėliau ir visas Kongresas.

Aivaro Canhal
Portugalijos Komunistų Par
tijos vadas kalba masiniame 
susirinkime sostinėje Lisbon. 
Dabartiniuose audringuose 
toje šalyje įvykiuose Komu
nistų Partija vaidina labai 
svarbų, vaidmenį.

Studentai prieš 
Meksikos prez.

Mexico City. - Kovo 14 d. 
Meksikos prezidentas Luis 
Echeverria Alvarez atvyko 
pasakyti kalbą nacionalinio 
universiteto studentams. Bet 
studentai suruošė prieš jį 
demonstraciją. Jie neleido 
jam kalbėti ir jam išvyksiant 
apmėtė plytgaliais. Tik labai 
lengvai sužeistas.

Hartford, Conn. - Valstijos 
seimelis užgyrė sumanymą 
pakelti “sales” mokesčius nuo 
6 proc. iki 7. Tai reiškia, kad 
šioje valstijose “sales” mo
kesčiai bus aukščiausi visoje 
šalyje.

Prieš militarinę 
pagalbą

Sen. Mike Mansfield

Washingtonas. - Kongreso 
demokratų frakcijos vadas 
senatorius Mike Mansfield 
atšventė savo gyvenimo 72 
metus. Ta proga jis išdėstė 
savo nuomonę apie Amerikos 
įsivėlimą į Indokiniją - Viet
namą ir Kambodiją. Jis prie
šingas teikimui tiems reži
mams daugiau Amerikos mi
litarinės pagalbos. Jis sako, 
kad šios šalies interesai rei
kalauja pilnai pasitraukti iš 
Indokinijos ir palikti jos žmo
nėms patiems rūpintis savo 
valdžiomis ir socialinėms 
santvarkomis.

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nutarė raginti Kipro 
graikus ir turkus iš naujo 
pradėti derybas dėl pasieki
mo taikos. Tokios derybos 
turi vykti Jungtinių Tautų 
sekretoriaus Waldheimo va
dovybėje.

Vėliausios 
žinios

Saigonas. - Saigono režimo 
armija griuvėsiais ir pelenais 
paverčia miestus ir kaimus 
Highlands rajone, besitrauk
dama prieš pirmyn besiver
žiančias liaudies jėgas.

•
Lisbonas. - Portugalijos 

valdžia neleidžia dalyvauti 
rinkimuose Krikščionių de
mokratų partijai ir dviem 
anarchistinėms grupėms. Jos 
kaltinamos suruošime reakci
nių sukilimo. Rinkimai įvyks 
bal. 12 d.

•
Londonas. - Anglijos kabi-, 

netas dauguma balsų nutarė 
palikti Angliją “bendroje rin
koje”. Iš 23 ministrų septyni 
siūlė Anglijai iš rinkos pasi
traukti.

Jeruzalė. - Sekretorius 
Kissingeris sako, kad jo pa
stangos Izraelį ir Egiptą pri
vesti prie sutarties neblogai 
sekasi. Bet jokiais apčiuopia
mais rezultatais nesigiria.

•

Budapeštas, - Kalbėdamas 
Vengrijos Komunistų Parti
jos 11-ajame suvažiavime Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos pirmasis sekr. Leo
nidas Brežnevas pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga nepa
liaus kovojus už detentės po
litiką - tautų ir valstybių 
taikų sugyvenimą ir bendra
darbiavimą.

Addis Ababa. - Etiopijos 
valdžia sušaudė šešis savo 
politinius priešus. Jie buvo 
kaltinami ruošimu sukilimo.
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Istorija turės pasikartoti
Daugelis senosios kartos Amerikos lietuvių gerai atsime

name audringuosius prieškarinės krizus laikus. Atsimename 
per visą šalį bedarbių tarybų tinklą. Atsimename didžiules 
bedarbių demonstracijas. Daugelis jose veikliai dalyvavome 
ir tuo prisidėjome prie iškovojimo bedarbiams apdraudos, 
kuria ir šiandien džiaugiasi ir naudojasi daugiau kaip penki 
milijonai bedarbių.

Bet nedarbo apdrauda nėra amžina. Ji tęsiasi tiktai 
kelioliką savaičių.

Prieš milijonus bedarbių atsistos bado šmėkla. Ką jie 
darys? Kaip jie nuo jos ginsis?

Mums atrodo, kad istorija turės pasikartoti, kad milijonai 
bedarbių nesutiks mirti badu. Jie organizuosis ir kovos.

Neseniai spaudoje jau pasirodė užuomina, kad valdančioji 
klasė atsargiai tiems laikams ruošiasi. Slaptai esą įsakyta 
miestų policijoms bei valstijų milicijoms, taip pat kai 
kuriems armijos vienetams specialiai ruoštis bedarbių 
malšinimui. Bus riaušių, gal net sukilimų. Valdančioji klasė 
už dyką, geruoju nieko neduos. . .

Dėl įvykių, Portugalijoje
Stambioji kapitalistinė spauda pradėjo gailiai ašaroti dėl 

vėliausių įvykių Portugalijoje. Jai baisiai nepatinka, kad 
tapo sutriuškintas reakcinių jėgų suruoštas sukilimas. Ypač 
jai nepatinka vyriausybės sunacionalizavimas bankų. Tuo 
žygiu, girdi, vyriausybė siekia “demokratijai” iš po kojų 
ištraukti žemę. Kaltina ir bara Portugalijos komunistus ir 
“radikalus” armijoje, kurie ranka rankon einą su komunis
tais.

Toje spaudoje mažai tesitikima ir iš vyriausybės paskelb
tų balandžio 12 dieną rinkimų į steigiamąjį seimą. Kairioji 
koalicija, kuri dabar kraštui vadovauja ir kurioje komunistai 
vaidina svarbų vaidmenį, turėdama savo rankose jėgos 
organus, nesiskaitysianti su rinkimų rezultatais, jeigu jie 
pasirodytų jai nepalankus.

Kiek tuose reakcinės spaudos pasakojimuose yra tiesos, 
šiuos žodžius rašant sunku pasakyti. Gal šiek tiek ir yra.

Gal gi iš tikrųjų Portugalijos revoliucinės jėgos yra gerai 
pasimokiusios iš Gilės įvykių ir laiku jėga užkirs kelią 
fašizmui laimėti Portugalijoje. Kaip tik to joms ir linki visi 
tikros, liaudiškos demokratijos šalininkai ir puoselėtojai.

Krizė gilėja, gamyba smunka
Didelį ekonominės krizės gilėjimą šioje Šalyje vaizduoja 

vėliausi iš Washingtono pranešimai apie pramoninės gamy
bos padėtį per vasario mėnesį. Padėtis nekokia. Pasirodo, 
kad per vasario mėnesį gamyba nupuolė visais trimis 
procentais. Tai aukštas ir pavojingas gamybos sumažėji- 

' mas.
Labai svarbu ir reikšminga tas, kad tai yra penktas iš 

eilės mėnesinis gamybos sumažėjimas. O buvo valdžios 
žmonių pranašaujama, kad mūsų pramonė pradės atkusti, 
gamyba palaipsniui atsigauti ir kilti,.kad šviesesnės dienos 

■- mūsų ekonomikoje jau nebe už kalnų.
Ir neatrodo, kad kovo mėnesis būtų geresnis šalies 

gamyboje. Ženklų netrūksta, kad gamybos smukimo proce
sas toli gražu dar nėra sulaikytas.

Gamybos siaurėjimas reiškia bedarbių gretų augimą. 
Daugeliui bedarbių nedarbo apdraudos benefitai jau išsibai
gė. Kitiems greitai išsibaigs. Laimingi bedarbiai tie, kurie 
turi santaupų ir jomis per tūlą laiką galės gintis nuo bado. O 
kaip su tais, kurie jokių santaupų neturi? Jiems teks prašyti 
pašalpos iš miestų Gerovės (Welfare) fondų. Bet, antai, 
didžiajame New Yorke jau ir taip iš to Gerovės fondo 
gyvena daug daugiau, negu milijonas žmonių. Toks jokio

• miesto gerovės fondas nėra neišsemiamas dolerių šaltinis.
• Fondų pajamos irgi siaurinasi krizių bei dipresijų laikais.

Ir štai mums užburtas kapitalistinis ratas.

J. SUB AT A

Finalo Ilgesys
Sekmadienio ryte už lango 
Melodija suskambo tyliai. . . 
Simfoniją, didingą, brangią, 
Jos prasmę, pranašingą, gilią, 
Kaip himną mintinai žinojai 
Ir apie ateitį svajojai,

Įkūnijančią tavo ilgesį beribį, — 
“Kai visos tautos tarps brolybėj!”

Ir tau taip ilgu buvo laukti 
Veržlaus simfonijos finalo, 
Kad mėginai balsu užtraukti 
Jos pergalingą, skambų galą, 
Bet supratai, kad balsas tavo 
Sutrukdęs būtų himną žavų, 

Finalą artinti atėmęs galimybę,
“Kai visos tautos tarps brolybėj!”

Ir laukti, Įmantriai laukti tenka, 
Nors žlega tankai, pokši šūviai, 
Nors neapykanta apanka 
Daugybė nekaltų ir. . . žūva! 
Suprast - laukimas reiškia valią, 
Kovos ryžtingą, sunkų kelią,

Nes tik per rūsčią kovą žodžiai taps tikrybė, 
“Kai visos tautos tarps brolybėj!”

ŠTAI KAS FINANSUOJA 
ANTITARYBINĘ 
PROPAGANDĄ

Amerikos lietuviškoji reak
cinė spauda labai karštai 
sveikino Europoje pradėtą 
leisti žurnalą “Kontinent” vo
kiečių ir rusų kalbomis. Lei
dinys užpildytas Solženicyno, 
Sacharovo ir kitų renegatų 
raštais. Dabar paaiški, kas 
šią biaurią antitarybinę, anti
komunistinę propagandą fi
nansuoja. Skaitome: 
“Kontinentą apsiėmė leisti ir 
tam reikalui sudarė specialią 
bendrovę žinomas Vokietijos 
(Vakarinės) spaudos magna
tas Axel Springer. Tai yra 
pats galingiausias spaudos 
baronas, dažnai verčiąs spau
dą paklusti jo norams, nesi
skaitydamas su demokratijos 
principais”.

Kur taip sakoma? Chicagos 
kunigų organe (kovo 7d.).
DAR TOKIO 
NEŠVARIABURNIO 
NEBUVO

Smetonininkų organe pasi
rodė naujas sutvėrimus, pasi
rašąs “C. Rėmius”. Savo 
straipsnyje “Dėl tautos išga
mos vardo įamžinimo” jis 
biauroja žymiąją lietuvių tau
tos poetę-lyrikę Salomėją 
Nėris. Jis sužinojęs, kad koks 
ten poetės gerbėjas ar gimi
naitis paaukojęs ‘‘Lietuvių 
fondui” tam tikrą sumą su 
tikslu įamžinti poetės vardą. 
Ir kaip patraukęs C. Rėmius 
šaukia:

“. . .kaip įamžinti patrioti
niame Lietuvių Fonde vieną 
iš ryškiausių lietuvių tautos 
išgamų, poetę Salomėją Nėrį, 
kuri giedojo litanijas lietuvių 
tautos naikintojams. . . Kaip 
gi pasijus visi 3,500 Lietuvių 
Fondo nariai, atsidūrę per 
kvaišą išdaigą vienoje greto
je su tautos išgama? ...”

Kaip to “patriotinio” fondo 
nariai jausis, mes, žinoma, 
neturime mažiausio suprati
mo. Bet kad C. Rėmius yra 
atsidūręs vienoje gretoje su 
amžinai netekusiais visokio 
žmoniškumo, tai visiems vi
siškai aišku.

BROOKLYNO KLERIKALU 
ORGANAS PLIEKIA 
SAVUOSIUS

Pranciškonų vietinis sa- 
saitraštis tiesiog įtūžusiai 
puola visus vietinius “vaduo
tojus”, kad jie pražiopsoję 
auksinę progą pajudinti visą 
šio didmiesčio žemę prieš 
mūsų Tarybų Lietuvą. Tiktai 
pasiklausykime:

“Visi laisvės šaukliai su 
simpatija ir dėkingumu pasi
tiko žinią apie Chicagoj vyku
sias demonstracijas, bet tie 
patys šaukliai didžiai nuliūs
ta, kad štai tokių demonstra
cijų nebuvo New Yorke. Ir 
kodėl? Argi nebuvo kam jų 
surengti?

Tik pažiūrėkime, kiek čia 
turime veiksmingų veiksnių. 
Čia veikia Vlikas. Čia yra 
Batunas, kuriame dirba lietu
viai, latviai, estai. Kokia pui
ki proga jiem buvo išeiti ir 
demonstruoti, pasikvietusdd- 
tas pavergtas tautas. Galinga 
ir veikli Lietuvių Bendruo
menė su savo apygardos val
dyba, eile apylinkių valdybų. 
Ir jai tereikėjo tik pirštą 
kilstelti, ir būtų sukviestos 
demonstracijos. Yra Religinė 
Šalpa, kuriai arčiausiai rūpi 
Lietuvos religiniai reikalai. 
Yra Kunigų Vienybės centro 
valdyba. 0 būtų buvę įspū
dinga, kad ji būtų pakvietus 
demonstruoti. Galėjo rengti 
ir Kat. Federacija ir kitos 
organizacijos. Galėjo imtis 
iniciatyvos kad ir vienas as
muo, koks kunigas. Būtų kiti 
padėję, ir būtų New Y orkas 
likęs nesugėdintas.

Prieš keletą metų, kai čia 
lankėsi solistai iš Lietuvos^ 
buvo jie piketuojami, buvo 
rengiamos demonstracijos, 
spausdinami ir dalinami lape
liai. Jie vis dėlto pirmiausia 
norėjo parodyti savo dainavi
mo meną, o vistiek buvo 
demonstruota ir triukšmauta 
prieš pavergėją.

Tai kodėl dabar nedemon- 
I struota, kad čia pat pavergė

jai vykdė savo propagandą?” 
(“D.”, kovo 14 d.).

O mums gi atrodo kaip tik 
priešingai. Demonstruodami 
prieš iš Tarybų Lietuvos at
vykusius dainininkus, tie 
žmonės tik pademonstravo 
savo nesvietišką moralinį ir 
kitokį nuosmukį. Labai gerai, 
kad dabar susiprato ir nebėjo 
į gatves save juokinti.

“Darbininko” redaktorius 
bara kitus “veiksnius”, o ko
dėl jis pats nenorėjo svieto 
akyse save kvailiu pasistaty
ti?
O JIS NESIELGĖ, KAIP 
CIVILIZUOTAS ŽMOGUS

Ryšium su tarybinių dvasi
ninkų apsilankymu šioje šaly
je aikštėn iškilo dar vienas 
įdomus dalykas. Pasirodo, 
kad Amerikos lietuviai, estai 
ir latviai kunigai tiesiog des
peratiškai stengėsi jiems ne
leisti čia susitikti su žmonė
mis. Paaiški, kad jie vasario 
24 d. buvo net pasiuntę spe
cialią komisiją Washingtonan 
pas vyskupą James Mathews 
su ta savo pikta misija. Toje 
komisijoje Amerikos lietu
viams kunigams atstovavo 
kunigas K. Pugevičius. Ma
tyt, jie ir kojas išbučiavo 
vyskupui, prašydami, kad 
jiems padėtų.

Deja, girdi, vysk. Mathews 
atsakė: “Amerikos dvasiškiai 
juos turi priimti krikščioniš
ka dvasia, kaip civilizuoti 
žmonės”. Vadinasi, vyskupo 
Mathews akyse, kun. Puge
vičius ir jo kolegos pasirodė 
necivilizuotais, arba, kaip se
niau Lietuvoje sakydavo, 
“neraliuotais sutvėrimais”. 
Ant vyskupo Mathews, ma
tyt, mūsų ‘‘neraliuotas” 
kun ;. Pugevičius tiesiog įsiu
to. Jis šaukė:

“Pirmiausia, yra daroma 
didelė skriauda kenčiančiai 
Bažnyčiai. Malonus svečių iš 
Sovietų Sąjungos priėmimas 
iš tikrųjų yra, persekiojamų 
kunigų ir tikinčiųjų įžeidi
mas. Jų malonus traktavimas 
yra didelis moralinis smūgis 
prispaustiesiems, nes jiems 
atrodo, jog laisvėje gyveną 
krikščionys juos užmiršo ir 
paliko žiauriam likimui.

Antras, ne mažiau svarbus 
faktas, kun. K. Pugevičiaus 
nuomone, yra, kad šio krašto 
krikščionių vadai, vyskupai ir 
kunigai, gali tapti sovietinės 
antireliginės propagandos 
įrankiais. . .”

(“D.”, kovo 8 d.).

DAR VIENAS FONDAS
Išvykę iš Lietuvos su pasi

žadėjimu vykti į Izraelį pa
stoviam apsigyvenimui nese
niai į Jungtines Valstijas at
vyko Jonas Jurašas su žmona 
Marija ir sūnumi. Matyt, juos 
globoja klerikalai, nes apie 
juos plačiai rašoma Chicagos 
kunigų organe. Pastebėjome 
pranešimą, kad jų šelpimui 
sukurtas specialus fondas. 
Prašoma^ stambių aukų.

Pradžiai reikėsią mažiausia 
$10,000, “kad Jurašų šeima 
galėtų pragyventi”. Šeimai iš 
trijų dykaduonių tos dešim
ties tūkstančių ilgai neuž
teks. Jiems užlaikyti sukur
tas fondas bus pastovus “va
duotojų” dar vienas žaketas 
Amerikos lietuvius išnaudoti 
ir apgaudinėti.
Atsilyginimui už amerikoniš
ką duonelę ponia Jurašienė 
kunigų laikraštyje sušilus 
šmeižia Lietuvą ir jos žmones.

Organizuotas kriminalizmas ir Centrinė Žvalgyba - kaip 
tikri dvinukai.

DIDŽIULIAI LIETUVOS EKONOMIKOS
LAIMĖJIMAI IR PASIEKIMAI

Šiemet bus pastatyta:
25 NAUJI. ST AMBOS PRAMONĖS IR ŽEMĖS 0KIO 
OBJEKTAI, TOKSTANCIAI GYVENAMŲJŲ NAMŲ; 
KAPITALINIŲ ĮDĖJIMŲ SUMA — 1 MILIJARDAS

800 TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ.

BIOKERAMIKA
Zelbės miesto (Bavarija, 

VFR) porceliano gamybos fir
moje sukurta nauja medžiaga 
— biokeramika, Įkuria galima 
pakeisti žmogaus kaulo audi
nį.

Biokeramika gaminama iš 
gryno aliuminio ir pasižymi 
panašiomis savybėmis, kaip 
žmogaus kaulo audinys. Chi- 
rurgai šią medžiagą jau sėk
mingai vartoja, operuodami 
stuburo ir rankų kaulus. Spe
cialistai teigia, kad naująją 
medžiagą bus galima plačiai 
naudoti, keičiant sužeistus 
dubens, kelio ir alkūnės sąna
rius.

Per ketverius penkmečio 
metus kovos liaudies ūkyje, 
buvo atiduota naudoti naujų 
gamybinių pajėgumų, įvairių 
objektų beveik už 5,2 milijar
do rublių.

Stojo rikiuotėn nemaža 
įmonių, cechų gamyklose ir 
fabrikuose. Vien 1974-aisiais 
Naujosios Akmenės cemento 
ir šiferio kombinate atiduota 
septintoji bei aštuntoji tech
nologinės linijos, pradėjo 
veikti Kapsuko putliųjų ver
palų fabrikas, stojo į rikiuotę 
nauji pajėgumai Panevėžio 
autokompresorių gamykloje, 
“Vilniaus” baldų kombinate ir 
kitur.

Respublikos gyventojai per 
ketverius penkmečio metus 
gavo 7,7 milijono kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto, mo
kyklas su 88 tūkstančiais vie
tų, ikimokyklines įstaigas su 
35 tūkstančiais vietų.

Atsakingus uždavinius Ta
rybų Lietuvos statybinin
kams tenka spręsti ir šiais, 
baigiamaisiais penkmečio 
metais. Dabar bendri kapita
liniai įdėjimai iš visų šaltinių 
sudarys apie 1 milijardą 370 
milijonų rublių. Didžiulės lė
šos skiriamos butų statybai. 
Jų šiemet. numatoma pasta
tyti 1 milijoną 800 tūkstančių 
kvadratinių metrų bendrojo 
ploto.

Šiemet toliau bus koncent
ruojami kapitaliniai įdėjimai. 
Palyginti su 1974 metais dau
giau kaip 30 procentų sumaži
namas pradedamų statybų 
skaičius. Tad kapitaliniai įdė
jimai pramonei vystyti iš es
mės skiriami pradėtosioms 
statyboms tęsti ir stato
miems objektams užbaigti, 
taip pat aprūpinti tobulesne 
technika veikiančias įmones.

Šiais metais numatoma už
baigti statyti 25 svarbiau
siuose pramonės ir žemės 
ūkio objektuose gamybinius 
pajėgumus: du kompleksus 
Jonavos azotinių trąšų ga
mykloje ir pajėgumus Pane
vėžio autokompresorių ga
mykloje, Ignalinos drenažo 
vamzdžių gamykloje ir Kap
suko putliųjų verpalų fabri
ke, Alytaus medvilnės, Ute
nos ir Panevėžio mėsos kom
binatuose, Varėnos plunksnų 
ir pūkų fabrike bei Vilniaus 
duonos kepimo gamykloje, 
Kazlų Rūdos bandomajame 
medžio dirbinių ir Dvarčionių 
statybinių medžiagų kombi
natuose ir kitur. Be to, šie
met numatoma pradėti staty
ti sauso lieso pieno gamyk
lą Utenoje, plėsti Šilutės bal
dų kombinatą, Kauno J. 
Greifenbergerio santechni
kos dirbinių gamyklą, Vii-, 
niaus medžio apdirbimo kom
binatą.

Didelis dėmesys skiriamas

statybinių medžiagų pramo
nei: užsibrėžta atiduoti pajė
gumus jūrės medinių kon
strukcijų ir Alytaus gelžbeto
nio kohstrukcijų gamyklose.

Susilauks naujų pajėgumų 
ir Kauno šiluminė elektros 
centrine - 60 tūkstančių kilo
vatų pajėgumo turboagrega- 
to ir 420 tonų per valandą 
galingumo garo katilo. Elek
trifikuojamas Vilniaus gele
žinkelio mazgas.

Turi stoti rikiuotėn pajėgu
mai dviejuose elevatoriuose: 
Rokiškyje ir Jonavoje.

Dideles planines užduotis 
gavo ir kaimo statybininkai: 
baigiamaisiais penkemčio 
metais jie turės atiduoti nau
doti gyvulininkystės komp
leksus Radviliškio rajone 
Šaukoto kolūkyje, Kauno ra
jono Vandžiogalos tarybi
niame ūkyje ir Telšių rajono 
Eigirdžių kolūkyje, Kapsuko 
rajono Antanavo tarybiniame 
ūkyje, užbaigti Širvintų rajo
no Širvintos kolūkio komp
leksą.

Faktai ir skaičiai
Apie kai kuriose šalyse 
žmonių gyvenimo ilgį

Neseniai išėjusioje kasme
tinėje Jungtinių Tautų kny
goje apie pasaulio gyventojus 
pasakojama, kad ilgiausiai 
žmonės gyvena Švedijoje. 
Vyrai čia vidutiniškai gyvena 
71,97 metų, moterys - 77,41 
metų. Maždaug tiek pat metų 
gyvena norvegai, olandai, is
landai ir danai.

Anglijos vyrai ir moterys 
gyveha atitinkamai maždaug 
69 ir 75 metus, Prancūzijos -
68.5 ir 76 metus.

Kaip spėjama, Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje 
gimę berniukai ir mergaitės 
gyvens atitinkamai 68,85 ir 
74,19 metų, o Vokietijos Fe
deratyvinėje Respublikoje - 
atitinkamai 67,24 ir 73,44 
metus.

Vidutinis JAV piliečio am
žius - 67,4, o pilietės - 75,2 
lųetų. Kinijos Liaudies Res
publikoje, SNO ekspertų, ne
turinčių čia vykdytų gyven
tojų surašymų duomenų, 
nuomone, vyro ir moters am
žius maždaug vienodas ir ly
gus 50 metų.

Pats trumpiausias vyrų ir 
moterų gyvenimas Angoloje -
33.5 metų.

■ Jungtinėse Amerikos Val
stijos!' gyventojų prieaugis 
siekia 0,5 procento, VFR - 
0,7, Kinijoje - 1,7, Indijoje - 
2,1 procento.

LAIŠKAI
Mielas drauge Antanai!

Vakar atšventėme Moters 
dieną, kuri šiemet buvo ypač 
šauni, nes supuolė su Moterų 
metais. Tad prieš šventę bu
vo didelis vyrų subruzdimas 
aplink gėlių krautuves, suve
nyrų ir dovanų bei skanumy
nų parduotuves - visi rūpino
si įteikti dovanas savo šeimos 
moterims. 0 vakar, kovo 8 d. 
visur vaišės, skambėjo dai
nos įmonių ir įstaigų klubuo
se, o ir privačiuose butuose. 
Tai buvo ne tik Vilniuje, ne 
tik miestuose, bet ir kaimuo
se, kur moterų garbei buvo 
suruošti iškilmingi vakarai 
Kultūros rūmuose, kurių da
bar taip gausu kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose. Oficia
lus iškilmingas susirinkimas 
Vilniuje įvyko išvakarėse, 
kovo 7 d. naujuosiuose Ope
ros ir baleto teatro rūmuose. 
Ten pranešimą darė Respub
likinės moters žurnalo re
daktorė Birutė Boreišienė, 
vaizdingai apibūdinusi dide
lius moterų laimėjimus tary
binėje šalyje.

Šiomis dienomis buvau užė
jęs aplankyti A. Margerio, 
kurs šiuo metu yra Respubli
kinėje ligoninėje. Jam vasa
rio 18 d. sukako 86 metai. 
Šiaip atrodo nedaug pasikei
tęs, tik atmintis šlubuoja, 
kaip pats sako, jau sunku 
daug ką prisiminti. Ir pats 
stebisi, kad jo širdis gana 
gerai laikosi, nors dėl širdies 
silpnumo jis nebuvo paimtas į 
kariuomenę ir pirmojo ir ant
rojo pasaulinių karų metu.

Aplankiau toje pat ligoni
nėje mielą draugą Joną Lau
rinaitį, kurs čia taiso savo 
širdį. Pasirodo, čia daugiau 
pažįstamų - prof. J. Žiugžda, 
V. Bergas, prof. Petras Ole
ka ir keletą kitų, besiremon- 
tuojančių savo sveikatą.

Iš Maskvos gavau žinią, 
kad “Sovetskij pisatelj” (“Ta
rybinis rašytojas”) leidykloj 
jau atiduota į spaustuvę iš
versta į rusų kalbą mano 
“Kelionių knyga”. Jai grafi
nes iliustracijas paruošė vil
nietis dailininkas Povilas 
Lantuchas. Knygos vertimą 
atliko Dalija Epšteinaitė. Nu
matoma ją išleisti šiais me
tais.
. Paruošiau spaudai nedidelę 
knygelę “Įvairiuose meridia
nuose” (parlamentaro pasta
bos) kurią išleis “Minties” 
leidykla. Tad vis darbo turiu 
pakankamai, net ir galo ne
matyti, kad metų užtektų.

Būkit sveiki su miela Ilze, 
geriausi linkėjimai visiems 
laisviečiams. Justas Paleckis 
Vilnius
1975.111.9

Mielosios “Laisvės” 
skaitytojos ir bendradarbės!

Iš visos širdies spaudžiu 
Jūsų dešines Tarptautinės- 
moters dienos proga. Kad 
šiandien taip plačiai kalbama 
apie tarptautinių bendradar
biavimą, kad po pažangos 
vėliavomis, susiburia vis dau
giau žmonių ir Jūsų žemyne, 
čia ir Jūsų kovos vaisius. 
Linkiu sveikatos Jums ir sėk
mės Jūsų žygiuose už taiką, ir 
pažangą, už dar šviesesnę 
visos žmonijos rytdieną.

Laimės Jūsų šeimoms!
Su nuoširdžiausiais linkėji

mais — Jūsų
K. Kedaitis

□ 43 metų amerikietis Hiu 
Maknatas iš Majamio padavė 
į teismą bažnyčią, kad dievas 
jam neatsilygino už paauko
tus 800 dolerių. Savo ieškiny
je Maknatas apkaltino kunigą 
Menjuelį, kuris žadėjo, jog 
kiekvienas, atidavęs bažny
čiai 10 procentų savo turto, 
“susilauks palaimos ir dova
nų”. Bergždžiai laukęs trejus 
metus kokio nors dievo malo
nės ženklo, parapijietis pasi
juto esąs apgautas ir kreipėsi 
į teismą. Nutraukti bylą jis 
sutiko tik tada, kai atgavo 
800 dolerių.

Maskva. - Tarybiniai moks
lininkai šiomis dienomis pa
leido į erdvę jau 719-tą sateli
tą. Jų tikslas studijuoti erd
ves ir orą.

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

I siekia 30 cm.
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Visuose Amerikos kampuose girdisi balsų už nepriklausomą 
liaudies politinę veiklą, besiruošiant 1976 m. prezidenti
niams rinkimams.
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JONAS LUKOŠEVIČIUS

LIETUVOS VALSTYBINIS 
BIUDŽETAS

Ugdant Tarybų Lietuvos 
ekonomiką ir kultūrą, svar
bus vaidmuo tenka respubli
kos Valstybiniam biudžetui. 
Daugiausia biudžeto lėšų ski
riama liaudies ūkiui finansuo
ti. Antai pramonei, statybai, 
žemės ūkiui, transportui bei 
kitoms ūkio šakoms 1975 me
tų respublikos biudžete yra 
skirta 1,261,000,000 rublių. 
Tai sudaro arti 64 procentų 
visų biudžeto išlaidų. Šios 
lėšos bus panaudotos kapita
linei statybai pramonėje ir 
kitose ūkio šakose finansuoti, 
automobilių transportui to
bulinti, keliams tiesti bei re
montuoti, gyvenamiesiems 
namams statyti, miestų ir 
gyvenviečių tvarkymo dar
bams ir 1.1. Biudžete taip pat 
numatytos sumos kapitali
niams įdėjimams tarybiniuo
se ūkiuose, žemėms melio
ruoti, dirvoms kalkinti, kai
mo gyventojų persikėlimo iš 
vienkiemių į šiuolaikines kai
mo gyvenvietes ir kitoms 
išlaidoms.

Kita respublikos Valstybi
nio biudžeto lėšų dalis yra 
skiriama socialinėms bei kul
tūrinėms priemonėms finan
suoti. 1975 metų biudžete 
šiems tikslams skirta 
664,000,000 mln. rublių. Tai 
prilygsta 33,5 procento visų 
biudžeto išlaidų.

Sutinkamai su TSKP XXIV 
suvažiavimo nutarimais, Ta
rybų šalyje ypač daug daro
ma, ugdant švietimą ir kul
tūrą, stiprinant tarybinių 
žmonių sveikatą bei gerinant 
jų socialinį aprūpinimą. Todėl 
ir respublikos biudžeto išlai
dos socialinėms-kultūrinėms 
priemonėms nuolatos didina
mos. 1975 metais, palyginti 
su 1974 metais, jos padidėja 
kone dešimtadaliu. Pvz., 
asignavimai bendrojo lavini
mo mokykloms ir sveikatos 
apsaugos įstaigoms finansuo
ti išauga apie 7 procentus, 
kadrų paruošimui - 11 pro
centų. Dešimtadaliu padidėja 
biudžeto išlaidos naujoms 
švietimo ir kultūros įstai
goms statyti. Valstybiniam 
socialiniam draudimui ir so
cialiniam aprūpinimui res
publikos biudžete paskirta 
daugiau kaip 134 mln. rublių. 
Iš šių lėšų pensijas ir pašal
pas gaus 236 tūkstančiai žmo
nių, bus išlaikomi senelių ir 
invalidų namai, finansuoja
mos kitos socialinio aprūpini
mo įstaigos ir reikmės.

Reikia pasakyti, kad Tary
bų Lietuvos ekonomikos ir 
kultūros vystymui bei liau
dies gerovės kėlimui yra nau
dojami ne vien tik respubli
kos Valstybinio biudžeto re
sursai. Didžiulę lėšų sumą 
tiems tikslams kasmet skiria 
sąjunginis biudžetas. Pavyz
džiui, iš to biudžeto ir TSRS 

' ministerijų resursų skiriamos 
lėšos sąjunginio pavaldumo 
pramonės, geležinkelių ir oro

transporto, jūrų laivininkys
tės, žuvų bei kitoms pramo
nės ir ūkio šakoms. Sąjungi
nio biudžeto lėšos taip pat 
naudojamos gyventojų gero
vės kėlimo bei socialinio ap
rūpinimo tikslams. Pavyz
džiui, TSRS Valstybinis biu
džetas skiria lėšas į centrali
zuotą sąjunginį kolūkiečių so
cialinio aprūpinimo fondą, iš 
kurio mokamos pensijos ir 
pašalpos kolūkiečiams. 1975 
metais Lietuvoje tokias pen
sijas gaus 242 tūkstančiai 
žmonių.

Tarybų Lietuvos Valstybi
nio biudžeto, kaip ir sąjungi
nio biudžeto, pajamos pagrin
dinai yra formuojamos iš so
cialistinio ūkio sankaupų. 
Valstybinės ir kooperatinės 
įmonės savo įnašus į biudžetą 
moka įvairiomis formomis - 
apyvartos mokesčio, pelno li
kučio, mokesčio už gamybi
nius fondus, pajamų mokes
čio ir kitomis. Tokie įnašai 
1975 metais sudarys daugiau 
kaip 88 procentus visų res
publikos Valstybinio biudžeto 
pajamų. Valstybinių mokes 
čių iš gyventojų įplaukos 
duos apie vieną dešimtadalį 
respublikos biudžeto pajamų. 
Svarbiausi gyventojų mokes
čiai - tai pajamų mokestis bei 
viengungių, vienišų ir maža- 
šeimių TSRS piliečių mokes
tis. Jie išskaitomi iš darbinin
kų ir tarnautojų darbo užmo
kesčio, nors ir teikiama ne
maža įvairių lengvatų. Pvz., 
yra nustatytas neapmokesti
namas uždarbio minimumas.

Tarybų šalies gyventojų 
mokesčiams būdingas grąžin
tinas pobūdis. Tarybinių 
žmonių sumokėti mokesčiai 
keleriopai jiems grįžta per 
visuomeninius vartojimo fon
dus, mokant iš biudžeto lėšų 
pensijas bei pašalpas, tei
kiant visiems gyventojams 
nemokamą gydymą, vidurinį 
ir aukštąjį mokslą ir t. t.

V. Meldimas
Vilniaus V. Kapsuko 

universiteto vyr. dėstytojas, 
ekonomikos mokslų 

kandidatas

Išvykstant į komandiruotę, 
vienas iš daugelio, davusių 
patarirrius, sakė:

— Rašyk iš karto. Antraip 
apsiprasi.. Įspūdžiai bus ne 
tokie aštrūs.

Matyt, tai būta gero patari
mo: jau dabar tai, kas prieš 
keletą savaičių atrodė keista, 
tampa kasdienybe - rimtas 
požymis, kad pats laikas sėsti 
prie rašomosios mašinėlės.

Taigi - kasdieninė Ameri
ka. Apie ją pas mus jau labai 
nemažai rašyta, ir kiekvienas 
ją matome vis kitaip. Tai 
priklauso, matyt, nuo to, 
kaip į šią didelę ir pašėlusiai 
kontrastingą šalį žvelgiama. 
Turisto akis išties spigina 
dangoraižiai ir vitrinos, maši-' 
nų srautai ir žmonių kirbely- 
nė. Tačiau čia, kaip ir visur, 
ne taip jau lengva pajusti, 
kuo gyvena žmogus.

. . .Diena praktiškai prasi
deda paštu. Prisipažįstu: gra
žią pašto dėžutę rakinu su 
gana nemenku nerimu - o gal 
ten eilinė sąskaita? Tą alergi
ją įvarė jau pačios pirmosios 
dienos, kai teko už butą mo
kėti keletą mėnesių į priekį, 
palikti piniginę garantiją (ta 
proga, kad keitėsi buto nuo
mininkai, mokestį gana soli
džiai padidino), mašinos pir
kimo ir registracijos formalu
mai kainavo praktiškai tiek, 
kiek verta pati mašina. Tie
sa, yra tam tikrų patogumų: 
visos sąskaitos daugiausia 
kompiuteriu išrašytos, jos 
įdėtos į vokelį, kuriame spe
cialus kampas čekiui įkirsti, 
ir žmogus daug ką, jei ne 
viską, gali sutvarkyti, nepa
kildamas nuo rašomojo stalo. 
Reikia tik turėti pinigų.

Jų reikia ten, kur pas mus 
net nepagalvotum mokėti, ir, 
pagyvenęs (tegul dar neilgai) 
“amerikiečio” gyvenimu, iš 
karto supranti, kur šioje ša
lyje eina doleriai.

Pripildyti baką benzino da
bar kainuoja apie dvylika 
dolerių. Rašoma, kad jis dar 
pabrangs ir, gal būt, pakels 
mokesčius už jį - nori ar ne. 
Tai verčia mąstyti ir, papras
tai tariant, skaičiuoti.

Toli gražu nedažnas ameri
kietis aplanko savo puikiąją 
Floridą ar nuostabųjį Maja
mį.

Deja, aukštos kainos savo 
labai nemalonia letena paly
tė jusios ir pačias esmines

gyvenimo sritis, ypač maisto 
produktus. Tiems savo pažįs
tamiems ir nepažįstamiems, 
kurie žino, kad Čia išties 
pigūs batai, noriu pasakyti, 
kad visiškai eiliniame resto
rane poros batų sumą labai 
lengva pravalgyti ir likti 
apyalkaniam.

Dirbantiems dar pusė bė
dos: išties galingos unijos 
priverčia pakelti atlygini
mus, tačiau pensininkų (o jų 
čia labai daug) padėtis bloga.

Šią savaitę dienos sensacija 
yra B. Bergmano istorija: jis 
praturtėjo iš senelių prie
glaudų, begėdiškai skriaus
damas senus ir paliegusius 
žmones. Laikraščiuose, tele
vizijoje didelis triukšmas, ta
čiau išmanantys sako, kad 
Bergmanas išsisuks - kaip 
paprastai, didelis sukčius yra 
žymiai geresnėje padėtyje už 
smulkų. . . ,

Praėjusią savaitę St. Pe- 
tersburge, Floridoje, mirė 
aštuoniasdešimties metų mo
teris E. de Fragos - tiesiog 
badu. Nežinau, ar šis atsitiki
mas labai tipiškas - gal ne, 
jeigu apie jį, kaip sensaciją, 
parašė “Niujork taims”. Ta
čiau tas pats laikraštis, kurio 
simpatijomis šiam kraštui net 
dvejoti netenka, rašo: “Praė
jusį mėnesį prezidentas Dž. 
Fordas nusprendė, kad atėjo 
laikas jėgas, skirtas ankstes
nei kovai su infliacija, nu
kreipti į bedarbystę, kuri 
palietė 7,5 milijono žmonių - 
8.2 proc. darbingos JAV jė
gos. Bedarbiams šis poslinkis 
reiškia naujus darbus ir nau
jas viltis, tačiau kitiems, ku
riuos kerta infliacija, - prie
šingai”.

“Niujork taims“ pažymi, 
kad milijonams kitų ameri
kiečių infliacija nėra taip lem
tinga, tačiau ji “ypač atakavo 
varginguosius, pagyvenu
sius, tuos, kurie turi nesikei
čiančias pajamas. Kartais jie 
gyvena kaip E. de Fratus - 
alkani ir be vilčių”.

Yra ištisa kategorija žmo
nių, paprastai inteligentiškų 
profesijų, kurie gėdijasi pra
šyti bedarbio pašalpos ar sto
vėti eilėje prie nemokamos 
sriubos dubenėlio. Tačiau, 
anot to paties laikraščio, net 
ir tie, kurie per savaitę su
krapšto po šimtą dolerių, jau 
reikalingi pagalbos. . .

Vilniaus televizijos centre pradėta montuoti aparatūra 
spalvotoms laidoms transliuoti. Vilniečiams padeda Mask
vos, Novgorodo, Kirovogrado ir kitų šalies miestų, kuriuose 
gaminama tokia aparatūra, specialistai. Grupė Šiaulių 
televizorių gamyklos inžinierių baigia derinti įrengimus 
spalvotiems filmams rodyti.

Nuotraukoje: Vilniaus televizijos centro vyresnysis inži
nierius S. Grigonis ir Šiaulių televizorių gamyklos vyriau
sias derintojas V. Navickas išbando aparatūrą.

V. Gulevičiaus nuotrauka

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Alergijos rykštė
Lietuvos gydytojo patarimai geri 

ir mums amerikiečiams
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galvos skaudėjimo tabletę, 
staiga visą išberia ir t. t. 
Panašius reiškinius pastebė
jus, valgant kurį nors pro
duktą, nesunku atspėti, kas 
pakenkė.

Žinoma, ne visada tai būna 
taip akivaizdu. Tačiau ser-' 
gantysis turi būti akylas to
dėl, kad labai svarbu nusta
tyti medžiagą, kuri yra aler
ginio susirgimo priežastimi. 
Tada lengviau gydyti. Jei tai 
dalykas, kurio galima atsisa
kyti (pvz., kosmetikos prie
monės, kai kurie skalbimo 
milteliai, pastos, nebūtini 
maisto produktai ir pan.), tai 
ir yra geriausias gydymas. 
Kitais atvejais būtina pasi
tarti su gydytoju - alerginių 
ligų specialistu, kuris padės 
ištirti ligos priežastis, o pri- 

; reikus, panaudos ir specialias 
'alerginės ligos nustatymo 
priemones. Kai alerginių 
reiškinių priežastis yra labai 

i paplitusi (pvz., kai kurios 
j dulkės, žiedadulkės ir t. t.), 
! reikalingi specialūs gydymo 
j metodai.

Galima išvengti
Ar galima alerginių ligų

Arabų aliejus, o Amerikos 
doleriai ir sargai

ALEKSYS CHURGINAS

NEPTŪNO 
AŠAROS
Koralų rūmuose 

neregėtuose 
žalios Neptūno 

ašaros mėtosi. ■..
Tu šlovink laimės 

ašarų žvilgesį 
ir šiltų duonos 

kvepiančios gabalą, 
ir jaunu diegu 

kopiantį vabalą, 
kuris kaip tu 

pavasario ilgisi, 
ir žiogą pievose, 

pienėm nusėtose, 
ir pirmąjį vyturį 

džiaugsmingą.
Lai kitose 

Visatos planetose 
žaliom Neptūno 

ašarom sninga!

Kada arabų šalys buvo su
laikę aliejaus gabenimą į 
Jungtines Amer. Valstijas, 
tai tada pas mus militaristai 
ir “dideli patriotai” šaukė, 
kad militarine jėga reikia 
užgrobti arabų aliejaus šalti
nius. Į tai arabai atsakė, kad, 
tokiame atsitikime, jie sude
gintų ir sunaikintų aliejaus 
gavybos priemones.

Dabar JAV militaristai ir 
politikai surado kitą būdą 
priėjimui prie arabų aliejaus 
šaltinių. Pentagonas (JAV 
militarinis centras) paskelbė, 
kad Saudi Arabijai, vienai iš 
didžiųjų arabų valstybių, jau 
duos už $335,000,000 įvai
riausių Amerikos ginklų. Ęi-; 
ta, kad jis susitarė su Saudi 
Arabijos valdžia pasiųsti ten 
1,000 amerikiečių karininkų, 
turinčių didelį patyrimą, kad 
jie ten suorganizuotų apie 
30,000 armijos dalinį iš ara
bų, išlavintų apsaugai alie
jaus šaltinių. Šiam reikalui 
Pentagonas dar skiria 
$77,000,000.

Reiškia, Saudi Arabijoje 
aliejaus šaltinius saugos 
Jungtinių Amer. Valstijų pa
rinkti karininkai ir jų koman
doje arabų kareiviai. Aišku, 
kad bile kada tie “saugotojai” 
galės imtis atatinkamų žings
nių aliejaus šaltinių “apsau
gai”.

Tuos arabų aliejaus “saugo
tojus” organizuos amerikie

čių ‘‘privatinė” Vinnel korpo
racija. Bet yra žinoma, ką 
JAV užsienio žyalgyba, gau
dama desėtkus milijonų dole
rių iš privatinės Telegrafo ir 
Telefono kompanijos, atliko 
Čilėje.

S. Arabijoje, prie Persijos 
užlajos, yra nedidelės “nepri
klausomos” valstybėlės Ku
wait, Bahrain-sala, Qatar, 
kurios yra labai turtingos 
aliejaus šaltiniais. Dabar Wa
shingtone jau kalbama, kad ir 
jos organizuos ypatingus 
“aliejaus apsaugojimo” kari
nius dalinius. Atrodo, kad ir 
ten amerikiečiai karininkai 
bus vadovais. Taip JAV mili
taristai siekia įsigalėti arabų 
aliejaus šaltinių srityse.

D.M.Š.
. ' r

Dvasininkų protes
tas Prez. Fordui

New Yorkas. - Dvidešimt 
penki Šios apylinkės dvasi
ninkai - katalikų kunigai, pro
testantų pastoriai ir žydų 
rabinai - pasiuntė prezidentui 
Fordui pareiškimą. Jie smer
kia prezidento reikalavimą 
siųsti daugiau militarinės pa
galbos fašistiniams režimams 
Kambodijoje ir Pietų Vietna
me. Tokia pagalba, jie sako, 
“tiktai prailgintų šį beprotiš
ką kraujo liejimą”.

Kiekvienas gyvas organiz
mas turi vidinę gynybinę sis
temą, nukreiptą prieš įsiver
žėlius mikrobus, pralaužusius 
odos, gleivinių bei ištiso bū
rio fermentų užtvarą. Vidinė 
gynybinė sistema - tai specia
lios ląstelės, kurios gamina 
tam tikrus baltymus, kurie 
suriša įsibrovėlį ir padaro jį 
nekenksmingą. Ši vidinė gy
nybinė sistema vadinama 
imunine. Persirgęs kokia 
nors infekcine liga, žmogus 
tai ligai įgyja imunitetą (ne
liečiamumą).

Apsireiškimo formos
Tačiau kai kurių žmonių 

imuninė sistema gamina anti- 
kūnius, kurie ne tik neapsau
go nuo ligos, bet priešingai: 
patekus tai medžiagai, prieš 
kurią pasigamino antikūniai, 
jungimosi procese sudirgina
ma arba žūva eilė ląstelių. 
Tokios reakcijos rezultatas 
yra vadinamosios alerginės 
ligos. Jos pasireiškia įvairiais 
odos išbėrimais, niežėjimu, 
čiauduliu, ašarojimu, kartais 
priepuoliniu dusuliu ir kito
kiais dalykais. Pastaruoju 
metu šių ligų gausėja. Kokios 
priežastys?

Pirmiausia, geras ir gausus 
maistas. Nuo jo sustiprėjo 
imuniniai procesai, o tai lei
džia pasireikšti ir savotiškai 
per daug stipriai gynybai.

Ir miesto gyvenimas
Daugiau žmonių pradėjo 

gyventi miestuose. O mies
tas, nors ir teikia žmogui 
daug įvairių buitinių bei kul
tūrinių patogumų, turi ir nei
giamų ypatybių. Miesto žmo
gaus mityba šiek tiek nenatū
rali, daugiau vartojama kon
servų, denatūruoto maisto. 
Mieste žymiai blogesnis oras 
— jis labiau užterštas agre
syviomis dulkėmis, kurios 
pažeidžia kvėpavimo takų 
gleivinę. O per pažeistą glei
vinę lengviau patenka į vidi
nę organizmo terpę medžia
gos, kurios šiaip būtų jos 
sulaikomos (pirmoji gynybinė 
linija). Todėl susidaro sąly
gos gamintis ir ^alerginiams 
antikūniams.

ma organizmui medžiaga, jis 
stengiasi nuo jo apsivalyti, jį 
išmesti. Jei vaistas vartoja
mas be reikalo - jis gali būti ir 
alerginių susirgimų priežasti
mi. Kuo daugiau ir dažniau 
vartojama vaistų, tuo grei
čiau jie sukelia įvairias kom
plikacijas, jų tarpe ir alergi
nius susirgimus.

Jų vaikai nukenčia
Pas mus įsigali vienas ne

geistinas dalykas - gimusių 
vaikų ankstyvas dirbtinis 
maitinimas. Kai kūdikis pra
dedamas per anksti dirbtinai 
maitinti, jo nesubrendusi žar
nų gleivinė praleidžia nepil
nai suskaldytas maisto me
džiagas, prieš kurias pradeda 
gamintis antikūniai, jų tarpe 
ir alerginiai. Todėl dąr kūdi
kystėje vaikai jau serga įvai
riomis alerginėmis ligomis 
(eksudacine diateze, egzema, 
neurodemitu ir t. t.). Be to, 
mylinčios mamos bei bobutės 
matina mažylius įvairiais eg
zotiškais produktais, kurie 
bręstančiam organizmui yra 
svetimi, ir jis neturi mecha
nizmų, kurie galėtų skaldyti 
tuos skanėstus. Tiesiog keis
ta, kai matai eiles prie apelsi
nų, kurie nėra vertingi nei 
savo maistingumu, nei kito
mis savybėmis. Tuo tarpu 
žalos kūdikiui jie gali prida
ryti daug.

Svarbu nustatyti priežastį
Kyla klausimas: ką daryti, 

jei jau susirgai kuria nors 
alergine liga? Pirmiausia ser
gančiam reikia atidžiai per
galvoti, kokie aplinkos reiš
kiniai jam sukelia įvairius 
negalavimus. Žmogus leng
vai gali pastebėti, kad, pa
vyzdžiui, jį išberia, atėjus į 
darbą, arba kad jis serga 
sloga šiltomis saulėtomis va
saros dienomis. Juk ne taip 
sunku nustatyti, kad, naudo
jant antakių ar blakstienų 
dažus, akys užtinsta, prade
da niežėti. Taip pat nesunku 
prisiminti, kad, išgėrus nuo

išvengti? Taip, galima.
Pirmiausia turime visomįs 

jėgomis - tiek kiekvienas at
skirai, tiek visi kartu siekti, 
kad mūsų miestų oras būtų 
švarus. Tai būtinas visuome
nės reikalas. Gamykloje, dir
bant su cheminėmis medžia
gomis, - laikytis darbo apsau
gos taisyklių. Ypač turi į tai 
atkreipti dėmesį įvairių 
mokslinių laboratorijų dar
buotojai, nes jų tarpe vis 
dažniau ir dažniau sutinkama 
sergančių alerginėmis ligo
mis. Noriu atkreipti visuome
nės dėmesį į besaikį vaistų 
vartojimą. Turėtų būti tai
syklė - vaistą priimu, tik 
paskyrus gydytojui. Tai pa
dės išvengti nemažos dalies 
alerginių komplikacijų, kurių 
būna ir grėsmingų.

Būtina pakeisti nuomonę ir 
apie kūdikio maitinimą: atsi
minti, kad kūdikiui nėra ge
resnio maisto už motinos pie
ną. Taip išvengsime anksty
vų alerginių susirgimų.

Butas ir švara
Neužgriozdinkime savo bu

tų nereikalingais daiktais, 
ypač minkštais baldais. Kam
barius dažnai vėdinkime, o 
žiemą, kai pradeda veikti 
centrinio šildymo sistema, 
neužmirškime jų ir padrėkin
ti (beveik visuose blokinių 
namų butuose per sausas 
oras).

Žinoma, aktyvus poilsis 
gamtoje, reguliarus sportavi
mas, grūdinimasis - tai tas 
pamatas, kuris sudaro sąly
gas organizmo sveikatai. Bet 
tai jau bendros asmens higie
nos teisyklės.

Sergantis alerginėmis ligo
mis gali gauti kvalifikuotą 
pagalbą respublikos alergolo- 
giniuose kabinetuose. Tokio 
ligonio kasdienės darbo ir 
buities taisyklės savitos. Jas 
ir gydymą nurodys gydytojai 
specialistai.

Eduardas Razgauskas 
Respublikinio alergologijos 

centro-kabineto vedėjas

Stasys Anglickis

Cheminės medžiagos
Besiplečiant ir intensyvė- 

jant gamybai, žmogus pra
monėje vis dažniau susiduria 
su įvairiomis medžiagomis, 
kurių anksčiau nežinojo. Šios 
medžiagos dažnai pažeidžia 
odą, gleivinę. Ypač tai žymu 
chemijos pramonėje, moksli
nėse laboratorijose, kur nau
dojamos labai veiklios chemi
nės medžiagos.

Buityje kasdien naudojame 
įvairiausių cheminių medžia
gų arsenalą, kurios lengvina 
mūsų buitį. Tačiau neatsar
gus jų naudojimas dažnai pa
žeidžia natūralus mūsų orga
nizmo barjerus.

Vaistai gali pakenkti
Visų alerginių ligų gausėji

mo priežastis yra ir stiprūs, 
labai veiklūs vaistai. Jie šim
tus žmonių gelbsti nuo mir
ties, sunkių ligų. Jie mūsų 
didžiausi draugai. Bet kartu 
ir priešai. Vaistas yra sveti-

Rugio žalumas
Aš nepaliksiu jau
Gimtųjų vietų,
Nešauksiu gilumoj nakties,
Ne tiek pagalbos sau tikėdamas, 
Kiek meilės, artimos širdies----- -

I

Pakriūtėm vėjas
Gūdžiai švilpia —
Per širdį bruožia lyg stryku------
Pažįstamos tos vėjo kilpos
Kaip šuoliai alkanų vilkų.

O rugio žaluma ir rudenį 
įprasmina gaiviom spalvom. 
Ak, duokite,
Ak, duokit nūdien
Tos rugio žalumos ir man!

Juk dar yra ir kitas krantas.
Gal kas pasieks jį ten... Gal būtl\
Minčių greitieji kvantai kvantai skrenda—... 
Tenai,
Kad nors akimirką pabūt,
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LTSR liaudies dailininko skulptoriaus R. Antinio kūriniai 
puošia Kauną, Druskininkus, Rokiškį, Palangą, Panevėžį. 
Daug jo darbų saugoma respublikos muziejuose.

Tėvo talentą paveldėjo ir sūnus Robertas. Jo kūrybinis 
kelias prasidėjo, dirbant kartu su tėvu. 1970 metais jaunasis 
Antinis baigė Latvijos TSR Valstybinę dailės akademiją. 
Dar būdamas studentu, jis kartu su tėvu dalyvavo konkurse 
Kauno IX forto geriausiam paminklui sukurti. Netrukus 
Kauno senamiestį papuošė Roberto Antinio skulptūra 
“Perkūnas”, o naująjį Dainavos rajoną - įspūdinga “Šventė”. 
Viename Panevėžio miesto skvere pastatyta jaunojo skulp
toriaus “Legenda”, o Žemdirbystės institute Dotnuvoje - 
“Žiedas”.

Nuotraukoje: dailininkai Antiniai prie naujų skulptūrų.
T. Žebrausko nuotrauka

Štai kaip Lietuvoje 
darbininkas gerbiamas 

ir įvertinamas
Su pasididžiavimu skaito

me “Eltos” pranešimus iš 
mūsų gimtojo krašto - Tary
bų Lietuvos”, kaip ten yra 
gerbiamas darbo žmogus. 
Antai pranešimas “Apdova
noti statybininkai ir montuo
tojai”. Tai sąrašas darbo pir
mūnų, Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo ap
dovanotų Garbės Raštais.

Cesonis, Stanislovas - me
chanizacijos tresto 8-osios, 
mechanizacijos valdybos bul
dozerio mašinistas.

Dulskis, Edmundas, Vy
tautas - elektromontavimo 
darbų tresto 5-osios elektro
montavimo valdybos elektro- 
montuotojų brigadininkas.

Ginkevičius, Vytautas - 
“Pramontažo” tresto 3-osios 
specializuotos montavimo 
valdybos montuotojų brigadi
ninkas.

Grigošaitis, Zenonas, An
tanas - Kapsuko statybos 
tresto aikštelės valdytojas.

Grudinas, Genadijus - elek
tromontavimo darbų tresto 
1-osios elektromontavimo 

•valdybos vyriausias inžinie
rius.

Gumbinas, Jonas, Vilius - 
Panevėžio parodomojo staty
bos tresto 1-osios statybos 
valdybos vyriausias inžinie
rius.

Jodelė, Juozapas - Panevė
žio parodomojo statybos tres- 

, to 1-osios statybos valdybos 
mūrininkų brigadininkas.

Lizdenis, Aloynas Vytau
tas - Klaipėdos statybos tres
to vyriausias inžinierius.

Mačiukas, Konstantinas 
Ernas - Lietuvos TSR Staty
bos ministerijos skyriaus vir
šininkas.

Miasojedovas, Igoris - Klai
pėdos 3-ojo požeminių staty
bos darbų tresto 1-osios že
mės darbų mechanizacijos 
valdybos viršininkas.

Mickus, Algis - “Sojuzmia- 
somolmontažo” tresto Vil
niaus specializuotos matavi
mo derinimo valdybos šalt
kalvis.

Mykolaitis, Bronislavas, 
Vytautas - “Prammontažo” 
tresto 4-osios specializuotos 
montavimo valdybos šaltkal
vių montuotojų brigadinin
kas.

Milošas, Ivanas - “Pram
montažo” tresto 1-osios spe
cializuotos montavimo valdy
bos dujų suvirintojas.

Navickas, Česlovas - staty
bos montavimo tresto “Kau
no statyba” 9-osios apdailos 
darbų specializuotos valdy
bos dailidė.

Ratkelis, Kazis - Kapsuko 
statybos tresto aikštelės dai- 
’idė.

Rožkovas, Fiodoras - elek
tromontavimo darbų tresto 
8-osios elektros montavimo 
darbų valdybos elektromon- 
tuotojas.

Sivinskis, Viktoras - staty
bos montavimo tresto “Vil
niaus statyba” 5-osios staty
bos valdybos kompleksinės 

brigados brigadininkas.
Songaila, Jonas, Algiman

tas - Klaipėdos statybos tres
to partinio komiteto sekreto
rius.

Stundžias, Vytautas - Ute
nos statybos tresto aikštelės 
mūrininkas.

Svigaris, Jonas, Algirdas - 
Kapsuko statybos tresto 
aikštelės tinkuotojų brigadi
ninkas.

Šalnauskas, Stanislovas - 
statybos montavimo tresto 
“Vilniaus statyba” 13-osios 
apdailos darbų specializuotos 
valdybos stalius.

Šidlauskis, Edvardas - Pa
nevėžio autokompresorių ga
myklos vyriausias energeti
kas.

Tarasevičius, Antanas, Ro
mualdas - “Prammontažo” 
tresto vyriausias inžinierius.

Valinčius, Romualdas - 
Kapsuko putliųjų- verpalų 
fabriko statybos direktorius.

Žukauskas, Valentinas, 
Vytautas - santechnikos dar
bų tresto 2-osios specializuo
tos montavimo valdybos dar
bų vykdytojas.

Aukso medalis
Lietuvos 
mokslininkui

Vilnius. Beveik dvidešimt 
metų bendradarbiauja Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
Zoologijos ir parazitologijos 
instituto ir Čekoslovakijos 
Bratislavos universiteto me
dicinos fakulteto parazitolo
gijos instituto mokslininkai. 
Jie bendromis jėgomis spren
džia svarbias medicinines pa
razitologijos problemas. Abi 
mokslo įstaigos keičiasi spe
cialistų delegacijomis, moks
line informacija.

Nemaža pastangų, stipri
nant Tarybų šalies mokslinin
kų bendradarbiavimą su ko
legomis iš Čekoslovakijos, 
padėjo Zoologijos ir parazito
logijos instituto parazitologi
jos laboratorijos vadovas, 
medicinos mokslų daktaras, 
profesorius S. Biziulevičius. 
Bratislavos universiteto va
dovybė aukštai įvertino jo 
nuopelnus, apdovanodama 
aukso medaliu.

Garbingą apdovanojimą S. 
Biziulevičiui įteikė svečias - 
Bratislavos universiteto me
dicinos fakulteto parazitolo
gijos instituto bendradarbis, 
daktaras L. Bergendis.

□ Du policininkai iš Breme
no (VER) dvejus metus “kon
kuravo” su vagimis: uosto 
teritorijoje iš užplombuotų 
vagonų, sunkvežimių ir kon
teinerių vogė televizorius, 
rašomąsias mašinėles ir kitas 
gėrybes. Savo grobį jie 
transportuodavo patrulių 
mašina, ir kaip tarnybos ko
legų muitininkai jų netikrin
davo.

LIETUVOS KULTŪROS 
DARBUOTOJŲ ŽODIS

Paskutinėmis vasario mėnesio dienomis Vilniuje įvyko 
antrasis Lietuvos kultūros darbuotojų suvažiavimas. Jo 
kreipimesi į visus Lietuvos kultūros darbuotojus, tarp 
kitko, sakoma:

Mūsų literatūros, meno kū
riniuose turi ryškiai ir bran
džiai atsispindėti tarybinės 
liaudies gyvenimas, jos dar
bai ir siekiai, nauji komunis
tinės moralės bruožai, giliai 
ir visapusiškai atsiskleisti ta
rybinis žmogus - komunizmo 
kūrėjas.

Tvirtai stovėdami socialis
tinio realizmo, komunistinių 
įsitikinimų1 pozicijose, mūsų 
rašytojai, dailininkai, kompo
zitoriai - dvasiniu vertybių 
kūrėjai privalo ieškoti naujų, 
mūsų gyvenimą atitinkančių 
kūrybos formų, naujų bend
ravimo su darbo žmonėmis, 
ideologinio estetinio poveikio 
jiems priemonių.

Mes nė akimirkai negalime 
pamiršti dabar vykstančios 
aštrios ideologinės kovos. 
Mūsų pareiga - apsiginklavus 
marksistine-leninine ideolo
gija, klasiniu sąmoningumu, 
tvirtomis žiniomis atremti 
bet kokį priešiškos ideologi
jos pasireiškimą, demaskuoti 
jos esmę.

Mūsų uždavinys yra nuolat 
ir atkakliai skleisti ir įtvirtin
ti materialistinę pasaulėžiū
rą, tam plačiai ir įtaigiai 
panaudojant gyvą žodį ir 
kiekvieną meninį renginį, 
knygą ir teptuką, liaudies 
kūrybos turtus ir muziejų 
lobius. Gyvenimas reikalauja 
iš mūsų nuolatinio dėmesio 
naujų tarybinių tradicijų die
gimui ir jų įtvirtinimui, pa
naudojant visa geriausia ir 
pažangiausia, ką sukūrė liau
dis.

Suvažiavimas kviečia visus 
kultūros darbuotojus dar ak
tyvesniu darbu pažymėti ta
rybinės liaudies Pergalės Di
džiajame Tėvynės kare 30-

mečio ir Tarybų Lietuvos 
35-mečio jubiliejus. Mes pri
valome tinkamai įamžinti ir 
pagerbti revoliucinės kovos 
mūšių prieš fašizmą didvyrių 
žygdarbius, ugdyti neblės
tančią pagarbą viskam ir vi
siems, kas priartino mūsų 
socialistinę nūdieną.

Vienas ryškiausių liaudies 
kūrybingumo pasireiškimų 
yra meninė saviveikla. Reikia 
pasiekti, kad meno saviveik
los ugdymas būtų planingas 
ir pastovus, kad meno savi
veiklos kolektyvai nuolat kel
tų savo idėjinį meninį lygį, 
kad ji apimtų dar įvairesnes 
kūrybos sritis, kuo platesnes 
darbo žmonių mases. Mūsų 
uždavinys - toliau tobulinti 
klubinių įstaigų veiklą, nuo
lat rūpintis jų darbuotojų 
idėjiniu brandumu ir dalyki
ne kvalifikacija.

Mums patikėti didžiuliai 
knygų lobiai ir mūsų pareiga 
pasiekti, kad kiekviena bib
lioteka būtų aktyvi mūsų gy
venimo būdo, komunizmo 
idėjų propaguotoja, kad kny
ga būtų efektyviai panaudota 
mokslo ir technikos pasieki
mams, pažangiam patyrimui 
skleisti.

Suvažiavimo dalyviai tikisi, 
kad kultūros darbuotojai vi
sada ir visur bus apgaubti 
visuotiniu dėmesiu, parama 
ir rūpinimusi.

Suvažiavimas kviečia kul
tūros fronto darbuotojus dar 
kūrybiškiau dirbti, padaryti 
viską, kad dar turtingesnis ir 
pilnesnis būtų respublikos 
kultūrinis gyvenimas, kad 
lietuvių socialistinės kultūros 
pasiekimai būtų verti mūsų 
didžios komunizmo statybos 
epochos.

Mokslininkų laimėjimai 
ir planai

IŠ LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS 
VISUOTINIO SUSIRINKIMO SESIJOS

Įgyvendindami TSKP 
XXIV suvažiavimo nutari
mus ir vykdydami penkmečio 
socialistinius įsipareigojimus, 
pernai respublikos Mokslų 
akademijos institutų kolekty
vai sprendė 36 kompleksines 
problemas. Bendras temų 
skaičius per ketverius metus 
padidėjo nuo 199 iki 257. Per 
tą laikotarpį mokslinių tech
ninių temų, skirtų įgyvendin
ti praktikoje, pagausėjo dau
giau kaip 2 kartus. Smarkiai 
pakilo visų įdiegiamų į gamy
bą darbų ekonominis efektas. 
Pavyzdžiui, panaudojus pen
kiose šalies įmonėse Chemi
jos ir cheminės technologijos 
instituto sukurtas naujas 
technologijas, pernai gauta 
beveik 2 milijonai rublių eko
nomijos.

Šiuos faktus įvykusioje 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos visuotinio susirinkimo 
sesijoje pateikė akademijos 
prezidentas J. Matulis. Pra
dėdamas sesiją, jis pažymėjo, 
kad pastaraisiais metais žy
miai išaugo Mokslų akademi
jos kolektyvas, sustiprėjo 
aukštai kvalifikuotų mokslo 
darbuotojų gretos. Todėl pa
kilo ir teorinis bei eksperi
mentinis fundamentinių tyri
mų lygis. Svarbią teorinę 
reikšmę turi matematikų 
darbai, atlikti, sprendžiant 
pagrindinę tikimybių teori
jos ir matematinės statistikos 
problemą. Vis didesnę reikš
mę įgyja tyrimai kibernetiko
je. Kaip anksčiau, taip ir 
pernai sėkmingai buvo dirba
ma teorinės atomų ir moleku
lių spektroskopijos srityje, 
kur nustatyta eilė naujų dės
ningumų ir pasiūlyta origina
lių sprendimo metodų.

Įdomūs ir reikšmingi tyri
mo darbai atlikti, spren
džiant atomo Į>randuolio fizi
kos ir atmosferos fizikos pro
blemas. Ypač daug nuveikta, 
nagrinėjant puslaidininkių fi
zikos ir chemijos problemą, 
sistemingai plečiami tyrimai

šiluminės fizikos srityje.
Toliau prezidentas pažymė

jo, kad Biochemijos institute 
būvo-tęsičųna kryptinga 
priešnavikiniųx priešleukozi- 
nių, muta^eninm ir chemo- 
steriliantinių ^junginių sinte
zė, tiriamas jų veikimas. Čia 
naujai susintetinta ir visapu
siškai ištirta apie 150 jungi
nių, kurių keletas yra labai 
perspektyvūs.

Svarbūs darbai atlikti, 
sprendžiant gamybinių jėgų 
išdėstymo, liaudies ūkio opti
malaus planavimo, visuome
ninės gamybos efektyvumo 
didinimo, visuomeninių eko
nominių formacijų ir kitas 
problemas. Nemažai nuveik
ta, nagrinėjant socializmo ir 
komunizmo statybos istori
jos, antikomunizmo kritikos, 
taip pat įvairius kalbotyros ir 
lietuvių literatūros vystymo
si klausimus.

Ataskaitiniais metais, pa
brėžė kalbėtojas, žymiai išau
go filosofijos ir socialogijos 
tyrimo darbai. Giliau ir pla
čiau buvo nagrinėjamos bur
žuazinės lietuvių emigracijos 
filosofinės srovės, atsklei
džiant jų reakcinę esmę, ry
šius su šiuolaikine buržuazine 
filosofija ir tarptautiniu anti
komunizmu. Sustiprinti dar
bai katalikybės krypčių socia
linės politikos ir Vatikano 
ideologijos bei jo socialinių 
doktrinų tyrimo, jų kritiško 
vertinimo srityje.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos 1974 metų mokslinės 
veiklos ataskaitą padarė aka
demijos prezidiumo vyriau
siasis mokslinis sekretorius 
K. Meškauskas.

Apie būtinumą dar giliau 
spręsti aktualias nūdienos 
mokslo problemas, stiprinti 
įvairių mokslo įstaigų bend
radarbiavimą, plėsti eksperi
mentinę bazę, didinti darbų 
efektyvumą diskusijose kal
bėjo sesijos dalyviai - akade
mikai, nariai korespondentai, 
institutų vadovai. ELTA

Klaipėdoje, Pempininkų mikrorajone, kuriame gyvena 
žvejai ir jūreiviai, atidaryta nauja vaistinė. Ji - didžiausia 
respublikoje. Bendras vaistinės plotas - 700 kvadratinių 
metrų, iš jų daugiau kaip 100 skirta prekybinei salei.

Ši vaistinė - dešimtoji uostamiestyje ir 342-ji respubliko
je.

Nuotraukoje: naujosios vaistinės prekybos salėje.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

KOKS TAS “BIRŽIEČIŲ ŽODIS”

Šis tas apie Lietuvos 
rajoninę spaudą

VYTAUTAS TREČIOKAS
Kiekvienas iš 44 Lietuvos rajonų turi savo laikraštį. Kas 

juose rašoma? Kaip gyvena rajonų žurnalistai? Apie vieną, 
kaip įprasta vadinti, vietinę redakciją ir pasistengsime 
papasakoti.

Biržų centre, Vytauto gat
vėje esančiame name, įsikū
rusi “Biržiečių žodžio” redak
cija ir spaustuvė. Čia kasdien 
užeina dešimtys žmonių. Vie
ni atneša savo kūrybą, kiti 
užsuka pasidalinti džiaugs
mais, rūpesčiais, pranešti 
naujienų.

Užsukime ir mes pas “Bir
žiečių žodžio” darbuotojus, 
susipažinkime su žurnalis
tais, jų darbu. Pats esu bir
žietis ir todėl žinau, kad šio 
krašto žmonės yra reiklūs 
spausdintam žodžiui. Dar 
prieš Didyjį Tėvynės karą 
mieste ėjo “Biržų žinios”, o 
kad dabartinis leidinys yra 
mėgiamas ir vertinamas liu
dija geri atsiliepimai. Už api
pavidalinimą “Biržiečių žo
dis” ne kartą apdovanotas 
premijomis ir Garbės raštais.

Žmonės, išleidŽiantys 
laikraštį

Dažnas jų darbavosi kitur 
ir šio darbo ėmėsi po ilgo 
bendradarbiavimo jame. Al
gis Butkevičius gerą dešimt
metį mokytojavo - buvo Pa
svalio rajono Daglėnų aš
tuonmetės mokyklos moky
mo dalies vedėju. Per tą laiką 
baigė antrąjį aukštąjį - moks
lą - žurnalistiką ir tapo šio 
laikraščio korespondentu. 
Dabar jis - laiškų skyriaus 
vedėjas.

Alfonsas Kazitėnas, rašan
tis apie vietinės valdžios or
ganų, kaimo komunistų veik
lą - iš profesijos miškininkas. 
Dąbar neakivaizdiniu būdu 
studijuoja žurnalistikos 
mokslus Vilniaus universite
te.

Redaktorius Vytautas Pei- 
sarevicius - ilgokai dirbo par
tijos rajono komiteto sekre
toriumi. Gi atsakingoji sekre
torė - vilniškio universiteto 
žurnalistikos katedros auklė
tinė. Redaktoriaus pavaduo
tojas Petras Skodžius - rašy
tojas.

Apie P. Skodžių - plačiau
Ne todėl, kad Petras pen

kių knygų autorius, rašytojų 
sąjungos narys. Jo gyveni
mas ir darbas kupinas ryžto 
ir ištvermės.

Susirgęs sunkia liga P. 
Skodžius nemetė darbo. Bir
žiečiai puikiai prisimena tas 
dienas, kai jis buvo laikraščio 
atsakinguoju sekretoriumi. 
Redakcijos kambarėlyje, re
tai pakildamas iš lovos, prie 
laužinių ir rankraščių praleis
davo ištisas dienas ir vaka
rus. Tuo metu rašė šmaikš
čius feljetonus ir humores
kas, išjuokiančias miesčionis, 
įvairias gyvenimo negeroves.

Išėjusi pirmoji knyga “At
siknojusi lentelė”, susilauku
si palankaus kritikos ir skai
tytojų įvertinimo, jos auto
riui suteikė naujų jėgų. O čia 
dar sėkmingos medikų pa* 
stangos! Žmogus atsistojo- 
ant kojų. Pasiliko vienintelis 
primenantis sunkias dienas 

dalykas, tai - lazdelė. Bet jos 
nekažinkiek ir reikia.

Ar netrukdo rašytojui žur
nalistinė veikla? Šiuo klausi
mu Petras turi tvirtą nuomo
nę:

— Netgi padeda. Dirbda
mas redakcijoje parašiau 
knygą apie įžymius biržie
čius. Su jais susipažinti ir 
plačiau pabendrauti kaip tik 
padėjo laikrąšfis. (Beje, kny
gą neužilgo išleis “Minties” 
leidykla.) Žurnalistika visa
pusiškai supažindina su gyve
nimu ir žmonėmis. Tai skati
na užsiimti ir kitokia kūryba.

Daugiau žinosi, daugiau 
naudos

Kaip matome beveik visi 
Biržų laikraštininkai be žur
nalistikos turi ir kitą specia
lybę. Tai padeda geriau pa
žinti gyvenimą. Spaudos už
davinys - rašyti gimtojo kraš
to darbų metraštį, kovoti už 
pažangą, prisidėti prie nege
rovių ir trūkumų šalinimo. 
Biržiečiai seniai patyrė: kuo 
daugiau žinosi, tuo nauda 
visiems iš to bus reikšmin
gesnė.

Kiekvieną savaitgalį redak
cijos darbuotojai susirenka 
įvertinti išėjusių numerių, 
aptarti naujų temų. Laikraš
tis išleidžiamas tris kartus 
per savaitę. Numeris - keturi 
puslapiai, o formatas toks, 
kurį prieš karą Lietuvos žur
nalistikoje vadino “berlyniš
kiu”, ir atitinka tuo laiku 
ėjusių “Lietuvos žinių” for
matą.

Turint galvoje, kad dabar 
laikraščio puslapiai užpildomi 
įvairiu, dažniausiai smulkiu 
šriftu, aštuoniems kūrybi
niams darbuotojams tenka 
gerokai paminklinti ranką.

— Pateiksiu patikrinimo 
medžiagą apie gyvulių žiemo
jimą rajono ūkiuose, rašysiu 
apie “Laisvosios žemės” kolū
kio pasiruošimą pavasario 
darbams, - pasakė žemės 
ūkio skyriaus vedėjas agro
nomas Giedrius Valeckas.

Šiame ūkyje daug gero, jo 
pasiekimus žino visa šalis. 
Pastaraisiais metais už aukš
tus derlius žemdirbiai du kar
tus gavo TSRS Ministrų Ta
rybos ir VPSCT pereinamąją 
Raudonąją vėliavą ir pirmąją 
piniginę premiją. Tad, iš tik
rųjų, kodėl neparašyti, jeigu 
žinai, kad tai bus naudinga ir 
kitiems rajono ūkiams?

A. Butkevičių domina jau
nimo tema. Apie jį yra įvairių 
nuomonių. Betarpiški stebė
jimai, pokalbiai su įvairių 

’sričių žmonėmis padės pa
ruošti gerą publicistinį 
straipsnį “Kas tu, jaunime?” r

P. Skodžius ruošė reporta
žą apie miškininkų šiokiadie
nius, jų rūpesčius. Na, o 
laikraščio fotokoresponden
tas Romas Nefas turi visur 
suspėti, užfiksuoti reikšmin
giausius rajono gyvenimo 
momentus. Visų temų, kad ir 

vienos savaitės, neišvardinsi. 
Biržiečiai gyvena pilnakraujį 
gyvenimą. Žemės ūkis tvar
komas pagal naujausius 
mokslo pasiekimus, rajone 
yra nemaža šiuolaikinių pra
monės įmonių, spindi kultū
ros ir švietimo židinių langai.

Žurnalistų talkininkai
Tik redakcijos darbuoto

jams sunku būtų viską aprėp
ti. Žurnalistai išsiugdė gausų 
talkininkų būrį. Jų tarpe yra 
žemės ūkio valdybos darbuo 
tojai - vyr. inžinierius inspek
torius Vidas Karosas, vyriau
siasis agronomas Ignas Mon- 
deikis, miesto mokytoja Bro
nė Morkvėnienė, melioraci- 
nės statybos montavimo val
dybos profsąjungos komiteto 
pirmininkas Valentinas Da
gys, vairuotojas Jonas Dagi
lis ir daugelis kitų.

Bendromis visų pastango
mis laikraštis išpopuliarėjo. 
Jis dabar spausdinamas 12 
tūkstančių egzempliorių tira
žu ir praktiškai lanko kiek
vieną biržiečių šeimą. Redak
cija kasmet gauna nuo dviejų 
iki trijų tūkstančių laiškų.

Prie redakcijos veikia gau
sus literatų būrys. Nuo seno 
Biržų kraštas garsus rašyto
jais. Ir pokario metais čia 
išaugo kūrybingų literatų 
karta. Tai - poetas Jonas 
Strelkūnas, novelistas Algi
mantas Zurba, literatūros 
mokslininkas ir kritikas Kęs
tutis Nastopka, kinokritikas 
Saulius Macaitis, anksti ligos 
pakirstas poetas Vaidotas 
Spudas, jau mūsų pažįstamas 
Petras Skodžius ir kiti. Jiems 
į platesnius literatūros vieš
kelius prasimušti padėjo bū
tent rajono laikraštis.

Laikraštininko garbės 
dalykas

Kiekviena diena rajono 
žurnalistams kupina naujienų 
Jie ir patys stengiasi dirbti 
naujoviškai. Tie ieškojimai 
turi vieną tikslą - padaryti 
laikraštį patrauklų ir įdomų.

— Skaitytojų pageidavimu 
daugiau rašysime apie rajono 
praeitį, įdomias gyvenvietes, 
gamtos, architektūros pa
minklus, - sako redaktorius 
Vytautas Peisarevičius. - 
Stengsimės, kad mūsų įdo
mybių puslapis “Šeštadienio 
popietei” būtų visų laukia
mas.

Tuose puslapiuose jau 
spausdinti korespondento 
Petro Balčiūno, Algio Butke
vičiaus kelionių reportažai iš 
kaimyninės Latvijos bei Ru
sijos ir Ukrainos platybių. 
Redakcijos bendradarbiai, 
ieškodami medžiagos apie ra
joną ir įdomius žmones, lan
kosi Vilniuje, kituose mies
tuose. O perspektyva dar 
labiau viliojanti. Žurnalistai į 
pagalbą pakvietė ir kraštoty
rininkus. Jų esama nemaža ir 
darbščių. Štai kad ir Drusei- 
kių kaime prie poetų apdai
nuotos Apaščios gyvenantis 
mokytojas Juozas Vilminis. 
Jis rašo monografiją apie Bir
žų kraštą, kuri apima dau
giau kaip penkių šimtmečių 
istoriją. Kaligrafišku braižu 
jau prirašyta virš 4000 pusla
pių apie papročius, mokyk
las, įstaigas, gyvenvietes, 
įžymius biržiečius.

Nors jau savaitgalis, bet ne 
visi redakcijos darbuotojai 
eina ilsėtis. Reikia paruošti 
numerį, atiduoti spaustuvei 
šešis-septynis tūkstančius žo
džių. Ir laikraštininko garbės 
dalykas, kad kiekvienas šis 
žodis būtų teisingas, užde
gantis, pamokantis, kad jį 
noriai skaitytų rajono visuo
menė.

DIDELI LIAUDIES 
LAIMĖJIMAI

Saigonas. - Iš kovos laukų 
pranešimai parodo, kad Pietų 
Vietnamo liaudies ginkluotos 
jėgos laimi mūšis po mūšio. 
Prieš keletą dienų jos paėmė 
miestą Ban Me Thuot ir visą 
rajoną su 150,000 gyventojų.

Lisbon. - Portugalijos vy
riausybė nacionalizavo šalies 
bankus. Tai laikoma dideliu 
kairiųjų jėgų laimėjimu. Ma
noma, kad greitoje ateityje 
panašaus likimo susilauks ir 
stambioji pramonė .
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Klaipėda garsėja savo liaudies opera, kurioje dainuoja darbininkai, tarnautojai, pedago
gai. Vien pastaraisiais metais kolektyvas paruošė tris pastatymus - S. Rachmanino - 
“Aleką”, J. Štrauso “Čigonų baroną”, J. Donicečio “Meilės eleksyrą”. Padainuoti 
liaudies operoje neretai i Klaipėdą atvyksta žymūs solistai iš Vilniaus.

Nuotraukoje: scena iš spektaklio “Meilės eleksyras”. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Panevėžio naujienos
Didėja produkcijos srautas
Viena didžiausių Panevė

žio įmonių - autokompresorių 
gamykla. Jos produkcija - 8 
pavadinimų automobilių 
kompresoriai ir 4 markių 
siurbliai bei reguliatoriai 
traktoriams - žinomi ne vien 
Tarybų šalyje, juos perka 
daugiau kaip 40 pasaulio ša
lių. Įmonė kasmet plečiasi ir 
didina produkcijos srautą. 
Neseniai atiduotas naudoti 
didelis, šiuolaikine technika 
aprūpintas liejimo cechas. 
Šiais metais bus užbaigtas 
statyti 13 aukštų inžinierinis 
laboratorinis korpusas ir pra
dėtas statyti 24 tūkstančių 
kvadratinių metrų ploto me
chaninio apdirbimo ir surinki
mo cechas.

Užbaigus rekonstrukciją, 
autokompresorių gamykla 
taps pagrindine šios rūšies 
produkcijos tiekėja šalies 
automobilių pramonei.
Gražėja miestas prie Nevėžio

Ramygalos, Gogolio ir kitos 
Panevėžio gatvės pastarai
siais metais pasipuošė pir
maisiais devynaukščiais gy
venamaisiais namais. O štai 
neseniai Tulpių gatvės gyve
namajame mikrorajone pra
dėtas statyti ir pirmasis dvy
likos aukštų gyvenamasis na
mas.

Ypač daug įkurtuvių numa
toma šiais metais. Bus pasta
tyta nauja geležirtkelio stotis, 
1280 vietų vienuoliktoji vidu
rinė mokykla, 600 vietų pro
fesinė technikos mokykla, 
daug gyvenamųjų namų, vaL 
kų darželis lopšelis, įvairių 
pramonės objektų.

Beveik 92 tūkstančius gy
ventojų, ir daugiau kaip 10 
tūkstančių įvairių transporto 
priemonių turinčiam miestui 
labai aktualus tapo saugaus 
eismo klausimas. Todėl šie
met toliau bus tęsiama apva
žiavimo žiedo apie miestą 
statyba, tiesiamos naujos 
gatvės, klojami šaligatviai. 
Augančio miesto tvarkymui 
ir gražinimui miesto Darbo 
žmonių deputatų taryba pa
skyrė pustrečio milijono rub
lių:

“Šarvai” namų stogams
Didžiausiame Pabaltijyje 

Panevėžio stiklo fabrike pra
dėjo savo gyvavimą stiklūno 
cechas. Jo projektinis galin
gumas - 18 milijonų kvadrati
nių metrų stiklūno per me
tus. *

Stiklūnas, šis savotiškas 
“šarvas” namų stogams, bus 
panaudotas labai atspariai 
dangos medžiagai - stiklo ru
beroidui gaminti.

Pažymint revoliucijos 
sukaktį

Pirmieji Panevėžyje politi
nį streiką 1905 metais paskel-. 
bė Montvilo fabriko darbinin
kai. Jų pavyzdžiu netrukus 
pasekė ir kitų įmonių bei 
dirbtuvių darbo žmonės, o 
spalio 26 dieną įvyko tūkstan
tinė demonstracija. Didelės 
reikšmės revoliucinei miesto 
darbo žmonių kovai prieš ca
rinę patvaldystę turėjo V. 
Mickevičiaus-Kapsuko ir Z. 
Aleksos-Angariečio lankyma
sis.

Apie visa tai išsamiai pasa
koja miesto kraštotyros mu
ziejuje atidaryta ekspozicija, 
skirta 1905-1907 metų revo
liucijos Rusijoje 70-mečiui 
pažymėti. Šiai sukakčiai taip 
pat bus skirti teminiai vaka
rai, dokumentinių ir meninių 
kino filmų festivaliai, specia
lūs paskaitų ciklai.

Šimtametis knygnešys
Namą Birutės gatvėje, pa

žymėtą 56 numeriu, žino dau
gelis panevėžiečių. Jame gy
vena buvęs knygnešys Juo
zas Stankevičius, neseniai at
šventęs šimto metų jubiliejų. 
Pasisvečiuoti pas šį įdomų 
žmogų, pasiklausyti jo pasa
kojimų apie sunkius carizmo 
laikus dažnai užsuka mokslei
viai, studentai, darbininkai. 
O buvęs lietuviškos knygos 
platintojas kaip ir jaunystėje 
žvalus, sveikas, geros nuotai
kos, kupinas prisiminimų.

Iškilmingas Juozo Stanke
vičiaus šimtmečio jubiliejaus 
pagerbimas įvyko Panevėžio 
centrinėje bibliotekoje. Mies
to mokytojai, kultūros dar
buotojai palinkėjo jam ilgų 
gyvenimo metų, nuoširdžiai 
padėkojo už atliktą darbą, 
puoselėjant lietuvišką knygą 
ir raštą.

A. Ambraška

IŠIMOS
Camden, N. J. - Kovo 8 d. 

čionai gaisre žuvo aštuoni 
žmonės - abudu tėvai ir šeši iš 
jų aštuonių vaikų. Gaisras 
kilo naktį. Baisioji nelaimė 
ištiko George C. Davis, sta
tybos darbininko, šeimą. Iš 
vaikų seniausias 17 metų, o 
jauniausias - 1.

Susan Hayward in “I Want 
to Live!”

Los Angeles, Cal. - Kovo 14 
d., sulaukus 55 metų, mirė 
žymioji filmų aktorė Susan 
Hayward. Sirgo ilgai, net 
dvejus metus. Ją užmušė 
“augimas” ant smegenų.

Už rolę filme “I Want to 
Live” (Aš noriu gyventi) ji 
buvo Filmų Akademijos ap
dovanota premija.

KALTAS TRECIAS 
BUVUSIO KABINETO 
NARYS

Washingtonas. - Federali- 
niame teisme prisipažino kal
tu penkiais kaltinimais buvu
sio prez. Nixono kabineto 
narys Maurice H. Stans. Tei
sėjui belieka jam bausmę pa
skelbti. Stans kaltinamas, 
kad jis, būdamas Nixonui 
išrinkti komiteto pirmininku, 
nelegališkai rinko aukas rin
kimų kampanijai.

Mr. Stans trečias buvusio 
kabineto narys, nusikaltęs 
prieš įstatymus. Pirmiau kal
tais rasti Mitchell ir Klein- 
dienst.
SUGRĮŽO KELIONE IR 
VIEŠNAGE PASITEKINŲ

Šiomis dienomis Tarybų 
Sąjungoje lankėsi septynioli
ka Amerikos miestų majorų. 
Daugumoje buvo mažųjų 
miestų majorai. Juos pasiun
tė Jungtinių Valstijų Miestų 
Majorų Konferencija ir Na
cionalinė Miestų Lyga. Jie 
buvo tik dalis 44 majorų iš 20 
valstijų, kurie tuo pačiu laiku 
važinėjo po Tarybų Sąjun
gą

Jų viešnagės tikslas buvo 
pastudijuoti galimybes apie 
užmezgimą su tarybiniais 
miestais prekybinių ryšių.

Šioje majorų grupėje buvo 
ir N. Y. valstijos miesto 
Aburno majoras Paul W. 
Lattimore, kurį lydėjo jo visa 
šeima - žmona ir 10 vaikų, 
kurių seniausias 17 metų, O 
jauniausias - 6.

LAISVĖ

NENORI, KAD BUVĘS 
GUBERN. LIUDYTŲ

Buffalo, N. Y. - Atticos 
teisiamų kalinių advokatai 
būtinai reikalauja, kad buvęs 
gubern. dabartinis viceprezi
dentas Rockefelleris, būtų 
liudininku. Tam griežtai prie
šingi valdžios advokatai. Jie 
sako, kad buvęs gubernato
rius “nieko nežino” apie įvy
kusią Atticos skerdynę.

Teisiami du kaliniai. Jiems 
primetamas dviejų kalėjimo 
sargų nužudymas.

180,500 NAUJŲ BEDARBIŲ
Washingtonas. - Darbo De

partamentas sako, kad tik 
vieną vasario savaitę, kuri 
baigėsi su 22 diena, bedarbių 
apdraudos sąrašas paaugo 
180,500 asmenų. Tai reiškia, 
kad bedarbių skaičius ant 
tiek paaugo.

Šiandien iš 66,000,060 ame
rikiečių, turinčių teisę gauti 
nedarbo apdraudą, kada jie 
tampa bedarbiais, jau 
5,219,400 naudojasi apdrau- 
da.

Hilsdale, Mich. - Kovo 8 d. 
netoli nuo čia gaisre žuvo šeši 
vaikai - seniausias 15 metų, o 
jauniausias 6 metų.

VALDŽIA SUSIRŪPINUSI 
PORTUGALIJOS ĮVYKIAIS

Taip kalba pranešimai iš 
. Washingtono. Prezidentas 
Fordas ir jo pagelbininkai esą 
labai nepatenkinti, kad Por
tugalijos valdžia numalšino 
reakcininkų sukilimą ir suna- 
cionalizavo bankus. Jie tokios 
situacijos nesitikėję.

900,000 BEDARBIAMS
BŪSIĄ DARBO

Washingtonas. - Atstovų 
Butas nubalsavo, kad iš iždo 
būtų skiriami 5 bilijonai ir 
penki šimtai milijonų dole
rių įvairiems viešiems pro
jektams, kuriuose gautų dar
bo 900,000 bedarbių. Dar 
reikia, kad nutarimą užgirtų 
ir Senatas.

Sumanymo autoriai mano, 
kad šitokia suma būtų didėlis 
stimiuliantas visai šalies eko
nomikai.

NEIŠTIRTOS KRAUJO 
PASLAPTYS

Sprendžiant pagal Vokieti
jos Federatyvinės Respubli
kos profesoriaus Bern'nardo 
Jorgenseno nuomonę, daugy
bė gynybinių kraujo savybių
iki šiol neištirtos. Kaip tvirti
na mokslininkas, “O” kraujo 
grupė padidina organizmo at
sparumą tokioms ligoms, 
kaip vėžys, diabetas, anemi
ja, reumatizmas, kraujotakos 
sutrikimai. Be to, B. Jorgen
seno atlikti vyresnių kaip 75 
metai žmonių tarpe tyrimai 
pademonstravo, kad daugu
ma ilgaamžių turi būtent šios 
grupės kraują.

DAR VIENAS 
KANDIDATAS

Lankydamasis New Yorke 
buvęs Georgia valstijos gu
bernatorius Jimmy Carter 
pareiškė, kad jis norėtų būti 
demokratų kandidatu į prezi
dentinius 1976 metų rinki
muose. Jis prašo demokratus 
jį remti, o ne Alabamos val
stijos gubern. George Walla
ce. Jis sakito save pažanges
niu už Wallace. Be to, jis 
nesąs rasistas, nors jis yra 
taip pat pietietis, kaip Wal-i 
lace.

Jimmy Carter

St.Petersburg,Fla,
Mes, Floridos pensininkai, 

gyvename netrumpą amželį 
ir turime daug patyrimo. Ieš
kom vienos kitos linksmesnės 
valandėlės ir ją surandame, 
ypatingai kuomet mus aplan
ko mielieji bičiuliai iš tolimų 
šiaurės miestų.

Štai, prieš mėnesį į St. 
Petersburgą pas Juozą ir Ti- 
liutę Lukus atvyko Tiliutės 
sesutė Annas. Green, buvusi 

„mokytoja iš Huntville, Cal. 
Atvyko tikslu prisiminti ir 
suruošti savo sesutei ir švo- 
geriui J. ir T. Lukams jų 50 
metų sukakties vedybinio gy
venimo iškilmes. Tai tikrai 
tolima kelionė vien tik todėl 
vykti. Bet pavyko, planas 
įvykdytas.

Mylima sesutė Annas. 
Green pasitarė su kita sesute 
Mildute Repeka suruošti sa
vo sesutei ir švogeriui kilnią 
puotą be jų žinios. Vas. 25 d. 
sukvietė yisą eilę jų bendra
žygių į didžiulį Kaipok Try 
(Cappock Tree) restoraną ant 
pietų, jubiliatams buvo žino
ma tik tiek, kad valgys pietus 
toje iškilmingoje įstaigoje 
(visiems svečiams buvo pa
kuždėta į ausį, kad nesivėluo- 
tu. . .) Kaip ir tikėtasi, vis
kas eina kaip užsakyta.

Svečiai pribuvo nustatytu 
laiku. Stalai papuošti ir ap
sėsti svečiais, laukia pačių 
svarbiausių, kurie yra ta ne
paprasta priežastimi Šių iškil
mių. Juozas ir Tiliutė atvyks
ta patys paskutiniai, ir jų 
nusistebėjimui - jie randa 
daug savo bičiulių ir bonką 
koniako ant stalo. Išgirdo ir 
atatinkamą toms iškilmėms 
dainelę. Padainavo Adelė Pa
kalniškienė. Tik tuomet dasi- 
prato, kas čia vyksta. Jie 
puolė viens antram į glėbį ir 
džiaugėsi viens antro laime. 
Sveikinimai, linkėjimai, tos
tai. . . Nors čia ir vieša įstai
ga ir reikia laikytis etikos 
smulkmenų, bet visi sutilpom 
į vieną dideli šiltos nuotaikos 
glėbį. .............. .

Maloni puota ėjo savo ža
vingu keliu, visi linksmi ir 
išteklingai nusiteikę. Jei taip 
viskas butų vykę Mildutės 
virtuvėje, būtum šturmavę ir 
dainavę “Internacionalą”. . . 
bet čia ne priimta. . .

Dzūkelis

Haverhill, Mass.
Mes, Haverhillio “Laisvės” 

vajininkės - A. Račkauskienė 
ir M. Sametis - labai nudžiu
gome, gavusios $15, kaipo 
laimėtojos 7-tos dovanos. Bet 
mes šią dovaną siunčiame 
atgal kaipo dovaną mūsų laik
raščiui “Laisvė”. Dėl tokio 
mažo miestelio, kaip Haver
hill, reikėjo sunkiai padirbti 
laimėjimui dovanos, bet mes 
turėjome labai gerų draugų, 
kurie gausiai aukojo ir padėjo 
darbe. Taipgi mes turime 
labai gerą ir darbščia draugę, 
kuri verta didelio pagyrimo, 
kuri mums padėjo - tai A. 
Kodienė iš Lawrence, Mass.

Labai gaila kad mūsų vaji- 
ninkę Mary Sametis ištiko 
nelaimė. Mat, jinai labai myli 
paukštukus, tai išėjus juos 
pašerti, paslydo ir skaudžiai 
susižeidė - trūko klupstis (ko
jos kelias). Tai dabar įdėtas į 
gipsą.

Antonette Račkauskienė

Norwood, Mass.
Stela Rakutienė, kuri gy

vena 15 Hill St., kovo 12 d. 
nusitarė nueiti pas žinomą 
gydytoją patikrintijsavo svei
katą, nes ji paskutinėmis ke
liomis dienomis pradėjo jaus
tis, kad jos krūtinėje darosi 
negerai. Gydytojas surado, 
kad jos širdis veikia nenor- 
mališkai. Ilgiau nelaukęs pa
siuntė ją į Norwood ligoninę.

Atrodo, kad Stelai prisieis 
ligoninėje pailsėti savaitę ki
tą, kol gydytojai patikrini
mais nustatys, kas trukdo jos 
širdies normalų veikimą.

Jos gyvenimo draugas. 
Adam Rakutis ir dukrelės 
Josephine ir Jane labai rūpi
nasi jos sveikatos reikalais.

Linkiu Stelai geriausios 
sėkmės. M. Uždavinis

Oakland, Cal.
Svečias iš Lietuvos

Mus aplankė gerbiamas 
svečias iš Tarybų Lietuvos. 
Tai buvo Justas Rugienis. 
Atskrido vasario 16 d. Jo 
aerodrome su savo automobi
liu laukė Juozas ir Ksavera 
Karosai, kurie svečiams iš 
gimtojo krašto suteikia viso
keriopą patarnavimą.

Oakland© Lietuvių Litera
tūros Draugijos 198 kuopa 
buvo surengus banketą pas 
mūsų gerus draugus Alex ir 
Violetą Tarašką jų puošnioje 
rezidencijoje. Ksavera svečią 
perstatė kuopos nariams. Vi- 
di džiaugėmės turėdami su 
savimi svečią tautietį. Ir pra
sidėjo draugiški pasikalbėji
mai. Kiekvienas norėjo dau
giau sužinoti apie šių dienų 
Lietuvos gyvenimą..

O mūsų šeimininkės Violet 
Taraškienė, Ks. Karosienė ir 
Dorothy Machulis, kurioms 
padėjo Alex Taraška ir Frank 
Machulis, paruošė skanių val
gių ir visus dalyvius puikiai 
pavaišino.

Be to, baigiant valgyti, 
svečias buvo Ks. Karosienės 
paprašytas mums ką nors 
papasakoti iš savo kelionės. 
J. Rugienis sakė, kad jis 
buvo New Yorke ir Chicago- 
je, susitiko su tautiečiais ir su 
jais praleido laiką broliškoje 
nuotaikoje. Taipgi svečias 
mums papasakojo apie Lietu
voje atsiektus didelius laimė
jimus visose gyvenimo srity
se. Jis padėkojo Oaklando ir 
San Francisco draugams ir 
draugėms už šiltą priėmimą 
ir globą, taip pat už vaišes. 
Buvo svečiui pastatyta ir ke
letas klausimų, į kuriuos jis 
labai gražiai atsakė.

Draugai Karosai svečiui 
aprodė įdomesnes apylinkes.

Be to, svečias buvo Igno ir 
Marthos Kamarauskų pa
kviestu ant vakarienės, kur 
jis su artimais draugais pra
leido linksmai ir gražiai laiką. 
Taip pat draugė V. Sutkienė 
gerbiamą svečią su kitais ar
timais draugais pakvietė į 
San Francisco puikią japoniš
ką valgyklą ir puikiai pavaiši
no. Taip pat ir draugai Karo-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret 
Cowl-Kavaliauskaitė

mirė
1974 m. kovo 20 d.

Jau sukako vieneri metai nuo mirties mūsų sesutės, 
kuri gyva būdama tiek daug rūpinosi mūsų šeimos 
būkle.

AGNE JUREVIČIENE, St. Petersburg, Fla. 
HELEN KUDIRKIENE, Linden, N. J. 

ir šeimos

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Dominikui Bulaukai
1975 m. kovo 8 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Lenai ir 
visiems giminėms bei artimiesiems šioje šalyje ir 
Lietuvoje.

B. Shlakis C. Minko
S. Shlakis P. Galinis
A. Shupetris M. Bulota
K. Kiziula T. Milvidas
K. Markūnas A. Večkys
A. Lapinskas O. Večkiūtė
J. Kodis A. Račkauskas
A. Kodienė M. Sametis
S. Penkus

5-tas puslapis
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sai porą kartų su kitais arti
mais draugais vaišino svečią.

Tuo būdu svečias J. Rugie
nis visuomet buvo užimtas 
tarp savo tautiečių, bet vi
suomet buvo pilnas draugiš
kumo. Vasario 26 d. atsisvei
kino sų mumis ir lėktuvu 
išskrido į Los Angeles. Mes 
jam palinkėjome gero vėjo ir 
laimės. Ig. Kamarauskas

Hartford, Conn.
Jonas Kazlau randasi Hart

fordo ligoninėje. Jam nese
niai buvo padaryta dvi opera
cijos. Dabar truputi geriau 
jaučiasi, bet dar daug kenčia, 
tebėra silpnas. Laisvės Cho
ras linki draugui Kazlau kuo 
greičiau pasveikti, atgauti 
savo stiprią sveikatą. Labai 
geros širdies žmogaus*pagel
bėdavo visokiais būdais, kas 
tik kuo pas jį kreipdavosi. 
Taipgi myli pažangią spaudą 
ir šelpia ją.

Draugei Kazlovienei linki
me ištvermės pergyventi ne
malonumus, slegiančius šiuo 
laiku.

Walteris Brazauskas, po 
daug visokių ligų, jaučiasi 
geriau. Gydytojas pamainė 
vaistus. Galima pastebėti, 
kaip ligonis eina į geresnę 
pusę, daro progresą, dažniau 
pavaikščioja, žinoma, su laz
da, ir laukia švenčių, kad 
namo parvažiavęs galėtų su 
giminėmis margučiais susi
mušti.

Laisvės Choras džiaugiasi 
gavęs laišką iš New Yorko 
Aido Choro vadovės M. 
Stensler, kuri praneša gerą 
naujieną, kad atvažiuos su 
solistais Bekeriul ir Ventie- 
ne, ir duos mums didesnę dalį 
programos. Laukiame.

Laisvės Choras irgi moki
nasi porą naujų dainų. Bend
rai visos dainos bus gražios.

Koncertas įvyks gegužės 
18 dieną, 1 vai. po pietų. 
Šeimininkės šį kartą bus 
“special” geros, skaniai ir 
užtektinai prigamins maisto. 
Jomis bus Jerry De Corli ir 
Helen Carlson.

Prašome visus nepamiršti 
tą dieną dalyvauti su mumis 
Laisvės salėje. E. B.

*
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Hartford, Conn.
Vėl netekome gero draugo, 

pažangos rėmėjo
Antanas Latvėnas mirė ko

vo 8 dieną, sulaukęs 87 metų 
amžiaus. Į Ameriką velionis 
atvyko 1907 m. Praėjo iš 
Meiliūnų kaimo, Vabalninko 
rajono. Paliko liūdinčius sūnų 
ir dukterj L. Valinsienę ir 
kelis anūkėlius, o Lietuvoje 
dvi sesutes. Tai buvo malo
nus ir nuoširdus žmogus, vi
siems ranką padavė ir pats 
dirbo su šypsena, ar tai komi
sijoje, ar kitur, kur reikėjo 
pagalbos.

Per daug metų velionis dai
navo Laisvės Chore iki pa
skutinių dienu, buvo LLD 68 
kp. per kelis metus iždininku, 
taipgi skaitė “Laisvę” ir rėmė 
ją, kiek galėjo, kaip ir visą 
pažangų darbą. Pirmiau gy
veno Hartforde, bet kai žmo
na mirė, išvyko pas dukterį į 
Windsor, Conn., ir per kelis 
metus buvo jos malonioje 
priežiūroje ir globoje, kol 
užbaigė gyvenimo kelionę. 
Per kelis metus jau buvo 
paliegęs ir jai reikėjo sunkiai 
padirbėti, bet ji jo nedėjo į 
Priežiūros Namus. Garbė 
dukrai, anūkėliui ir žentui už 
tpkią priežiūrą. Reiškiame 
užuojautą šeimai ir visiems 
jo artimiesiems, o jūs, Anta
nai, ramiai ilsėkitės ant Rose 
Hill kalnelio po ilgos kelionės.

Visi palydovai buvo pavai
šinti dukters namuose.

L. M. Klubo parengimas 
jau čia pat. Visus kviečiame 
kovo 23 d., 1 vai. ateiti ir 
pamatyti Arthuro Petrikos 
gražius filmus iš Lietuvos 
įvairių vietų ir išgirsti kelis 
žodžius apie Moterų dieną ir 
metus. O po tam turėsime j 
skanių užkandžių.

Visus kviečiame praleisti 
popietę su mumis sykiu.

V. K. ir Komisija

Binghamton, N.Y.
Visiems LDS 6 kuopos 

nariams žinotina
Pirmadienį, kovo 3 dieną, 

LDS 6 kuopos susirinkimas 
neįvyko. Mat, kuopos pirmi
ninkė A. Maldaikienė finansų 
sekretorei Mary Lynn tele
fonu pranešė, kad ji jau bus 
kelios dienos, kai nesijaučia 
gerai - sirguliuoja ir negalės 
susirinkime dalyvauti. Tada 
Mary Lynn, telefonu pasikal
bėjus su kitais kuopos valdy
bos nariais, sutiko susirinki
mo nelaikyti. Gaila, kad taip 
įvyko.

Dabar sekantis kuopos na
rių susirinkimas įvyka balan
džio 7 dieną Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai.
vakare. Prašome visus narius 
dalyvauti susirinkime. Turi
me pasitarti, kaip mes galė
tumėm sukelti nariuose rei
kalingos energijos dėl padidi
nimo veiklos LDS 6 kuopos 
narių tarpe. Prašome visus 
dalyvauti.

O. Wellus, 
kp. sekr.

KIEK ŽEMĖJE 
GYVENTOJŲ?

United Nations, N. Y. - 
Pagal Jungtinių Tautų orga
nizacijos apskaičiavimą, šian
dien žemėje turime 
4,029,000,000 gyventojų. 
Bet, žinoma, gyventojų skai
čius labai nepastovus. Jis 
kasmet pakyla keliais desėt- 
kais milijonų. Ypatingai skai
čius gyventojų auga visaip 
kaip atsilikusiuose kraštuose.

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
19-12)

NEW YORKO
NAUJIENOS Šauniai atšvęsta tarptautinė moters diena
Miesto Taryba nutarė skir

ti transportacijai $70,000,- 
000, kad būtų galima per tūlą 
laiką palaikyti dabartinį 35 
centų fėrą. Manoma, kad šios 
sumos užteks iki metų pabai
gos.

Pranešama, kad buvęs Ni- 
xono kabinete Darbo sekre
toriumi Peter J. Brennan 
sugrįžta į New Yorką ir vėl 
paims į savo rankas statybos 
darbininkų unijos vado rie
biai apmokamą vietą. Kai jis 
buvo kabinete, buvo karštas 
Nixono ir jo politikos šalinin
kas. Miesto Statybos darbi
ninkų unija turi apie 95,000 
narių.

Miesto Kultūros Reikalų 
komisijonierius Mr. Irving 
Goldamas apkaltintas nusuki
me ar “pavogime” miesto 
$500,000! Dar daugiau: Jis 
taipgi kaltinamas apsukęs 
New York City Transit Auth
ority ant $225,000! Tai nieko 
sau “kultūrinių reikalų” žino
vas. . .

Patricia E. Swinton

Daugiau kaip penkeris me
tus ji slapstėsi, gyveno ir 
dirbo Vermonto valstijoje. 
Dabar suareštuota ir atga
benta į New Yorką. Ji kalti
nama, kad ji 1969 frietais 
dalyvavo sąmoksle bombomis 
sprogdinti New Yorke įvai
rias įstaigas. Ji sako, kad ji 
nekalta. Paleista po $200,000 
užstatu.

Metropolitan Transporta
tion Authority pirmininkas 
Yunich iš anksto persergsti, 
kad patarnavimas busais bei 
traukiniais gali būti žymiai 
susiaurintas. Tai reiškia, kad 
bus mažiau traukinių bei bu- 
sų naudojama ir rečiau jie 
kursuos. Jis sako, kad kelei
vių skaičius yra mieste žy
miai sumažėjęs.

Majoras Beame siūlo pa
keisti miesto čarterį, įkurti 
pastovią miesto senų žmonių 
agentūrą ir jos direktorių 
padaryti majoro kabineto na
riu. Tuo būdu būtų galima 
projektui gauti federalinės 
finansinės pagalbos. Senų 
Žmonių Raštinės lėšų paden
gimui šiemet skiriama 
$626,029.

•
Majoras Beame sako, kad 

dabartiniame miesto biudže
te deficitas siekia apie 883 
milijonus dolerių. Kaip ir iš 
kur gauti lėšų jam padengti? 
Planuojama piliečiams viso
kius mokesčius pakelti.

Sulaikytas niujorkietis Jo
se Carabello, kaltinamas iš- 
prievartime net viso šimto 
moterų. Tos jo niekšybės 
atliktos Bronxo pietinėje da
lyje.

Kovo 16 d. šeši bankų 
plėšikai pabėgo iš federalinio 
New Yorke kalėjimo. Visi jie 
laukė teismo. Policija ieško.

H. FEIFERIENĖ

Parengimo publikos dalis
Šiais Tarptautiniais Mote

rų Metais nuskambės pasau
lyje daugelio žymių moterų 
vardai. Šie metai yra reikš
mingi tuo, kad susidaro sąly
gos ir galimybės įvairių šalių 
moterims suorganizuoti tarp
tautinius moterų kongresus, 
suvažiavimus ir organizaci
nius renginius. Įvyks du di
džiuliai moterų kongresai: 
vienas, organizuojamas 
Jungtinių Tautų, Meksikoje, 
o kitas - Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje, kurį or
ganizuoja Tarptautinė De
mokratinių Moterų Federaci
ja. Šiuose kongresuose iškils 
naujų idėjų ir uždavinių. 
Bendromis pastangomis mo
terys galės išvystyti plačią 
veiklą, apginti savo teises ir 
interesus pasaulyje.

Tarybų Lietuvoje sudaryta 
šiuo reikalu komisija, kurios 
pirmininkė yra Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotoja Leokadija Dir- 
žinskaitė. Si komisija organi
zuoja Tarptautinių Moterų 
Metų renginius per visą Lie
tuvą.

Šiais Tarptautiniais Mote
rų Metais suspindės ir mūsų 
New Yorko Moterų Klubas, 
rūpinsis, kaip visuomet, pa
žangiosios spaudos išlaikymu 
ir visuomeniniais reikalais. 
Nuaidės ir Klubo surengtas 
Tarptautinės Moters Dienos 
parengimas, kuris įvyko kovo 
9-tą dieną (sekmadienį) Lais
vės salėje.

Šauniai atrodė salės pa

Banga Lukoševičienė — J. Siurbos nuotr.

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

HARTFORD, CONN.

Mirus

Antanui Latvėnui
" 1975 m. kovo 8 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir visiems 
jo artimiesiems bei draugams.

Vietoje gėlių Laisvės Choras išreiškia užuojautą per 
spaudą, kurią jis taip rėmė ir mylėjo.

LAISVĖS CHORAS

puošta dailininko R. Feiferio 
transparantu su užrašu: 
“1975 - Tarptautiniai Moterų 
Metai”, su išpiešta Tarptauti
nių Moterų Metų emblema. 
Šis transparantas kabos Lais
vės salėje per ištisus metus. 
Ant estrados matėsi plakatas 
motina su kūdikiu, pieštas 
Lietuvoje. Stalus puošė at
neštos W. Keršulio ir V. 
Kazlauskienės gėlės. Pilnutė
lė salė svečių klausėsi kalbų 
ir dainų.

Programos eigą pravedė 
sklandžiai, kaip visuomet, 
Klubo pirm. Ieva Mizarienė, 
pasveikindama svečius su 
Kovo Aštuntąja ir Tarptauti
niais Moterų Metais. Nušvie
tė moterų kovų eigą nuo 1908 
metų, kuomet New Yorke 
gimė Tarptautinė Moters 
Diena. Nuo to laiko praėjo 
daugelis metų, ir dabar mato
me moterų kovų rezultatus. 
Ji pabrėžė, kad jau prieita 
prie to, kad negalima paneig
ti fakto, kad pasaulyje atlikti 
moterų darbai yra didžiulis 
indėlis, ir šiais metais yra 
gera proga paanalizuoti įvai
riuose sambūriuose moteris 
liečiančias problemas.

Iškviesti kalbėti “Moscow 
News” korespondentas Jung
tinėse Tautose Jonas Lukoše
vičius, Tarybų Sąjungos pa
siuntinybės Washintone kon
sulinio skyriaus sekretorius - 
konsulas Rimgaudas Mali
šauskas, Banga Lukoševičie
nė ir Ppvilas Venta. O Luko
ševičių sūnelis Darius padek-

—S. Narkeliūnaitės nuotr. 
lamavo poeto Maironio eiles 
“Pavasaris”, padainavo dai
nelę “Tau mano mamyte”, ir 
paskaitė savo kūrinėlį - “Su 
Kovo Aštuntąja”. Labai lau
kėme ir tikėjome išgirsti Ni
jolę Mališauskienę, bet, deja, 
jinai neatvyko, nes susirgo 
“flu”. Linkime Nijolei greit 
susveikti ir vėl atvykti pas 
mus.

Kalbose prisiminta, kiek 
moterys kovojo už lygiatei
siškumą, už taikos išlaikymą, 
už geresnes darbo bei atlygi
nimo sąlygas, ir kiek daug 
moterys prisidėjo su darbais 
karo laikotarpyje - ypatingai 
partizanės, kovojusios prieš 
fašizmą, kurių tarpe atsispin
di Marytės Melnikaitės ir 
daugelio kitų kovotojų var
dai. Pabrėžta, kad moterų 
savarankiškumas yra geras 
bruožas kovose už lygiateisiš
kumą.'

Giliai įstrigo neseniai atvy
kusios į mūsų šalį Bangos 
Lukoševičienės jautriai pasa
kyta, šia proga, kalba.

“Kiekvienas žmogus; kai 
eina žeme”, ji sakė, “palieka 
savo pėdas. Vienų pėdos 
greit išnyksta, nes jos neryš
kios. Kiti žmonės palieka ryš
kias pėdas ir jų pėdomis eina 
kiti. Iš tokių pėdų susidaro 
takai ir tais takais eina žmo
nės.

Jau kuris laikas, tokius 
takus pramynė ne tiktai vy
rai, (kurie visą gyvenimą bu
vo kažkokia tai vadovaujanti 
jėga), bet tokius takus pra
mynė ir moterys, ir jūs, 
mielos lietuvės, mano tautie
tės. Tais takais galėjom at
vykti ir mes, dalyvauti tokia
me tikrai gražiame minėjime.

Leiskite pasveikinti jus ir 
pasidžiaugti, kad jūs pakvie
tė! mus kartu pažymėti šitą, 
taip labai brangią šventę. 
Mano tėvynėje Lietuvoje ir 
visoje Tarybų Sąjungoje šita 
šventė yra valstybinė šventė, 
labai įvertinta ir pagerbta 
vyriausybės.

Labai džiugu šią Moters 
Dienos šventę sutikti New 
Yorko mieste, kuriame kaip 
tik prasidėjo judėjimas už 
moterų teises, kur gimė tokia 
tradicija paminėti Moters 
Dieną. Ir tuo labiau, tokiais 
metais, kurie yra paskelbti 
Tarptautiniais Moterų Me
tais, kurie irgi bus čia plačiai 
minimi. . .”

Meninę programos dalį atli
ko solistas V. Bekeris, Nellie 
Ventienė ir Tessie Stočkienė 
— duetą, Nellie Ventienė ir 
V. Bekeris - duetą. Aido 
Choras padainavo tris dainas. 
Pianu akompanavo Choro ve
dėja Mildred Stensler. Pasi
gėrėjome mūsų solistais, pa
sidžiaugėme mūsų Aido Cho
ru, kuris sudainavo harmo
ningai, darniai. Jų dainos 
buvo pasirinktos atitinkamos 
Moters Dienos šventei pami
nėti.

Po programos, prie gausių 
vaišių, svečiai šventiškoje 
nuotaikoje šnekučiavo, bend
ravo, vaišinosi. Maistą paga
mino Klubo narės namuose, 
ir už tai joms reiškiame didelį 

v • - aciu.
Virtuvėje dirbo O. Babars-

kienė, N. Ventienė ir A. 
Rainienė. Kitus darbus atli
ko: B. Keršulienė, A. Yakš- 
tis, H. Siaurienė, J. Lazaus
kienė, ft. Buknienė, J. Ber
notą ir P. Venta. Moterų 
Klubas dėkoja visiems už 
pasidarbavimą ir didelį triū
są.

New Yorko Moterų Klubas 
labai šauniai paminėjo Tarp
tautinę Moters Dieną. Aišku, 
kad tik su gera talka ir 
kiekvieno talkininko rūpes
tingumu, tokie paminėjimai 
visuomet sėkmingai pavyks
ta.

Sveikiname visas moteris 
su Pasaulio Moterų Solidaru
mo Diena ir su Tarptautiniais 
Moterų Metais!

Šį rašinį norisi užbaigti su 
jaunojo, talentingo draugų 
Lukoševičių sūnaus Dariaus 
sukurtu eilėraščių, skirtu 
specialiai šiai Moters Dienos 
šventei:

SU KOVO AŠTUNTĄJA
Pražydo jau gėlės laukuose, 
Pakilo aukštai vieversiai, 
Nuskrido paukščiuko giesme

lė, 
Ir Tu ją, mamyt, išgirdai.

Ne paukštis paskyrė Tau 
meilę,

O Tavo, mamyte, sūnus.
Su Kovo Aštuntąja diena, 
Jis nori pasveikint visus.

Tą dieną ir saulė šiltesnė, 
Padangė žydresnė, vaiski. 
Geriau nei tą dieną man nesti 
Tikėki, mamyte, brangi.

TARP LIETUVIŲ
Ilgametė Moterų Klubo na

rė ir “Laisvės” skaitytoja 
Marcelė Karvelienė praėjusį 
penktadienį apleido Woodha
ven, N. Y. Ji apsigyvens 
Richmond, Virginijoj, kur 
gyvena jos sūnus.

Gaila netekus klubietės, 
kuri lankydavo susirinkimus, 
prisidėdavo prie mūsų veik
los.

* * *
Praėjusį sekmadienį water- 

buriečių (LLD 28 kuopos) 
Moters Dienos minėjimas pa
vyko labai puikiai. Žmonių 
atsilankė daug, vieta nauja 
graži. Mat, waterburieciai 
susijungė į vieną klubą, tad 
pasirinko didesnę.

Arturas Petriką, kuris bu
vo apsiėmęs waterburieciam 
rodyti filmus, pasikvietė va
žiuoti su jo K. Petrikienę, 
atvykusią į viešnagę iš Lietu
vos Vilniaus Universiteto do
centę Genovaitę Raguotienę 
ir mane. Tikrai smagiai ir 
naudingai praleidome dieną.

Apie patį pobūvį draugai 
waterburieciai parašys pla
čiau. Ieva

Pramogų kalendorius

KOVO 23 D. f
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.

Gegužės 5 diena
Prašome įsidėmėti, kad 

Aido Choras rengia savo me
tinį pavasarinį koncertą, ku
ris įvyks Laisvės salėje. Vė- ’ 
liau apie tai patieksime smul
kesnių žinių.

Genovaitė 
Raguotienė 
pas Aidiečius

Šeštadienį, kovo 15 dieną, 
po Aido Choro pamokų, aidie- 
čiai susipažino su malonia 
viešnia iš Tarybų Lietuvos, 
Vilniaus V. Kapsuko univer
siteto bibliotekininkystės ir 
mokslų dėstytoja - Genovaite 
Raguotiene.

Prie vaišių stalo, kurias 
paruošė Choras, Ona Čepu- ' 
lienė, Julia Lazauskienė ir 
Ilzė Bimbienė, buvo pareikš 
ta daug gražių minčių. Vieš
nios apsilankymas sužadino 
gerą nuotaiką aidiečių tarpe, 
kuri tik pradeda susipažinti 
su mūsų kraštu. Pakeliavus 
po kitus miestus ir susipaži
nus su kitomis lietuvių kolo
nijomis, jinai giliau pastebės 
mūsų veiklą ir gyvenimą.

Linkime mielajai Genovai
tei Raguotienei linksmai ir 
naudingai praleisti laiką 
Amerikoje ir dėkojame už 
apsilankymą.

Valdyba

Mirė
Trečiadienio rytą telefonu 

Jonas Grybas pranešė, kad 
mirė senas pažangietis drau
gas Clemencas Briedis. Velio
nis kadaise dirbo “Laisvės” 
spaustuvėje, buvo visų mūsų 
organizacijų narys, “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Buvo 
pirmojo pasaulinio karo vete
ranas. Pastaraisiais keleriais 
metais jau skundėsi sveika- ■ 
tos sutrikimu.

Pašarvuotas Shalins koply
čioje. Laidojamas šeštadienį, 
kovo 22 d. 10:30 ryto.

Mūsų giliausia užuojauta 
liūdintiems žmonai Beatrice, 
sūnui ir jo šeimai, ir visiems 
jo draugams ir artimiesiems.

May Stevens New Art Exhibit

May Stevens’ art exhibit opened Tuesday, March 11 and į 
is going to be there till March 20. On a display is selections: 
Big Daddy 1967-1975

Don’t miss the opportunity to see her unique work. She '' 
has had many exhibits and this one is one of her best. /

Lerner-Heller Gallery /
789 Madison Ave. S
New York. N. Y. 10021

ON LITHUANIAN SCENE
V. Kazakevičius who recently returned from his trip to 

South America, is in Palanga now writing a book about that 
trip. He already has written a few articles to magazines on 
that subject.

☆ ☆ ☆
“Gimtasis Kraštas” editor Vacys Reimeris’ new book 

“Užatlantės laiškai” (“Letters from Beyond Atlantic”) is 
out. It’s about his trip to the United States. It’s a nice 
looking book with many interesting pictures.

☆ ☆ ☆
Just out from the print is Genovaitė Raguotienė’s book, 

“šimtas knygos mįslių” (“Hundred Riddles About Books”).
Raguotienė is visiting the United States as a quest at 

present. Her husband Bronius Raguotis wrote a book 
“Antanas Bimba” which has been recently published in 
Soviet Lithuania. Use




