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KRISLAI
Ar išsipildys?
Dar vienas mėnuo
Revoliucija dėl kapinių 
Taip geriau
Civilinis karas?

Ko,

Ieško neišmanėlių

Rašo A. Bimba

Michigano valstijos guber
natorius George Romney sa
kad greitoje ateityje ir čia tu
rėsime ginkluotą partizaninį 

.judėjimą. Tam ruošiasi ir gin
kluojasi kovingieji negrai, 
malšinimui slaptai ginkluojhsi 
baltieji šovinistai.

Šiai aukštojo valdininko pra
našystei išsipildyti sąlygų y 

Toks judėjimas bręsta mū 
didmiesčių getuose.
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“Laisvės” vajus baigsis 
vasario 15 diena, o paskui 
mėnesio įvyks dalininkų suv 
žiavimas. Tai dideli ir svai 
būs laikraščio gyvenime įv 
kiai.

Vajaus sėkmingam baigi
mui perspektyvos geros. At
rodo, kad dešimties tūkstan
čių dolerių fondas bus užpil
dytas su kaupu. Tai latrai 
džiugu.

y-
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Aukštoji Chicagos katalikų 
l&žnyČios hierarchija pasinio- 
jo iš lietuvių atimti ir savaip 
sutvarkyti šv. Kazimiero pa
pines. Matyt, kai kurie ir
tuviški kunigai agentauja hie
rarchijai.

Įdomu, kad po ilgo tylėji 
į “vainą” įstojo ir kun 
“Draugas”. Brukamos ref 
mos, matyt, ir jam nepatin 
“Ar galima stebėtis, jei šian
dien dideliu susijaudinimu ir 
net pasipiktinimu sutinkamas 
naujų reformų pravedinas, 
senų, lietuviškų katalikiškų 
tradicijų naikinimas!”, šau
kia “Draugas”.

Pasirodo, kad šv. Kazimi 
kapinės labai turtingos.

Nors ne mūsų “biznis” į 
kapinių reikalus kištis, 
mes iš širdies linkime sukilu
siems lietuviams prieš grobi
kus iš aukštosios dvasinink jos 
kovą laimėti.
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Komercinė spauda daug de
pą apie pasikeitimus Čekoslo
vakijos vadovybėje. Lakęs 
valdžioje ir Komunistų Parti
joje aukščiausius postus, An
tonin Novotny iš vieno jų pa- 

kiįam 
tik 

partjijos 
gas

sitraukė ir jį užleido 
veikėjui. Dabar jis bus 
šalies prezidentu, o 
pirmojo sekretoriaus pare 
eis kitas.

O mums atrodo, kad pakei
timas praktiškas ir naudin 
Abiems užteks darbo ir a 
komybės.

Per daug galios vieno ž: 
gaus rankose nėra geras reiš
kinys. Žiūrėkite, kiek ko 
baisios “košės” privirė 
prezidentas Johnsonas.

Tuo tarpu pareigų pasidali
jimas Tarybų Sąjungoje 
kia labai gražiai. Ūžte 
darbo ir pareigų ir Brežn 
(partijos sekr.), ir Kosyginui 
(ministrų pirm.),ir Podgornui 
(prezidentui).
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Negrų vadas kongresm 
Ądam Clayton Powell s 
kad pas mus jau prasi 
“antrasis civilinis karas’'.
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AMERIKOS LĖKTUVAI BOMBARDUOJA LAOSĄ
Japonų socialistai Noriiian Thomas smarkiai plieke 

Prez, Johnsoną ir Nixoną
Neutrali šalis jau 

įtraukta karau
Tokijas. — Japonijos So

cialistų partija paskelbė 
rinkiminę platformą su se
kamais centriniais šūkiais: 
Amerika turi tuojau atiduo
ti Okinavą Japonijai, turi 
būti užtikrinta taika Viet
name, Japonija privalo 
vykdyti aktyvaus neutralu
mo politiką, reikia likviduo-1 me.

ti Japonijos ir Amerikos 
“saugumo sutartį ”

Parlamentiniai rinkimai 
įvyks sekamą vasarą. Soci
alistų partija jau dabar 
rinkimams ruošiasi. Ji ke
tina reikalauti, kad Japoni
ja nebebendradarbiautų su 
Jungtinėmis Valst i j o m i s 
agresyviame kare Vietna-

65,000 General Motors Corp 
darbininkų streikuos

Detroit, Mich. — Jungti
nė Automobilių Darbininkų 
unija nutarė skelbti streikų 
10 General Motors kor
poracijos dirbtuvių, kurios 
randasi keturiose valstijose.

Streikas prasidės šį ant
radienį ar. trečiadienį. Jis 
apims 65,000 automobilių 
darbininkų, kurių fabri
kuose kontraktai tebėra ne
atnaujinti ir reikalavimai

Izraelis rems karą 
Vietname

Johnson City, Tex.—Pre
zidentas Johnsonas ir Izra
elio premjeras Levi Eshkol 
susitarė artimai kooperuoti 
karinėse akcijose Vietname 
ir prieš arabus.

Johnsonas sutiko Izrae
liui suteikti militarinę ir ki
tokią paramą kovai “prieš 
agresiją” iš arabų pusės.

Kauno dirbiniai Londonan *
Dailės kom-Kaunas.

binato meistrų dirbiniai bus 
Tarybų Sąjungos prekybos 
parodoje Londone.

Tiesa, Pietų Vietname ka
talikų nedaug, bet iki šiol ten 
katalikų bažnyčia buvo tvir
čiausias reakcijos ir Amerikos 
agresijos ramstis. Kai budis
tai kunigai net susidegindavo 
protestui prieš karą, katalikai 
dvasininkai ginklus laimino.

Bet pasirodo, kad ir jie jau 
yra nusivylę, šiomis dienomis 
ir jie išstojo su viešu reikala
vimu, kad karas būtų nutrau
ktas.

Tas tik parodo, kaip jau 
tvirtos taikos jėgos pasidarė 
ir pačiame P. Vietname.

Negalima sakyti, kad mūsų 
“politiniai veiksniai” neturi 
žmonių su labai gudriomis 
galvomis. Jie turi ir jos jiems 
padeda surasti naujus būdus 
ypač tarp tikinčiųjų lietuvių 
pasidoleriauti. Štai 
kad iš kažin kur 
“Jungtinis Finansų 
tas” ir prašo dolerių 
išvadavimui”.

Komitetas žada aukas rinkti 
per ištisus šiuos metus.

Tai tas pats raketas po 
nauja firma.

skaitau, 
atsirado 
Komite- 

“Lietuvos

nepatenkinti.
Šie General Motors fab

rikai randasi M i c h i g a n, 
Ohio, Indiana ir New Yor- 
ko valstijose.

Gruodžio 15 d. General 
Motors korporacija ir uni
jų 52 lokalai pasirašė kon
traktus, kurie apima 674,800 
darbininkų. Jie gavo pa
kelti algas po $1.02 į va
landą.

Nixonas kalba apie 
karą Amerikoje

New Yorkas. — Čia kal
bėdamas republikonų kandi
datas prezidento vietai R. 
Nixonas pareiškė, kad 
Jun g t i n ė s 
“draskomos 
flikto, kuris 
bai giliai.”

Rasinis konfliktas galįs 
privesti šalį prie, rasinio 
karo, teigia Nixonas. Jis 
norėtų tam konfliktui pa
stoti kelią, sulaikyti ‘‘juo
dosios galios ekstremistus.”

Valstijos yra 
rasinio kon- 
įsišaknijęs la

“Serganti draugija”
Westwood, Calif.—Buvęs 

Harlemo kongresmanas ne
gras Adam C. Powell, kal
bėdamas 6,000 studentų, pa
sakė, kad Amerika, yra 
“serganti draugija,” kurio
je prasideda “antrasis civi
linis karas.”

Powell ragino negrus ir 
baltuosius jungtis į “juodo
sios galios” veiklą ir išgel
bėti sergančią Ameriką.

Iš kongreso jis buvo pa
šalintas patyrus, kad jis 
panaudojo federalinius fon
dus asmeniniams reikalams.

Komunistų suvažiavimas 
vasario 29

Maskva. — Tarybinės 
spaudos agentūra Tass pra
neša, kad pasaulinis komu
nistų suvažiavimas įvyks 
vasario 29 d. Budapešte.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas apskai
čiuoja, kad apie 50,000 Ki
nijos piliečių šiaurės Viet
name dirba įvairius darbus.

Huntington, N. Y.—Soci
alistų partijos vadovas Nor
man Thomas, kalbėdamasis 
su reporteriu Grover Ry
der, smarkiai pliekė prez. 
Johnsoną, republikonų kan
didatą prezidento vietai R. 
Nixoną, valstybės sekreto
rių Ruską ir kitus, kurie 
vadovauja karui Vietname.

Jis dabar'gyvena senelių 
prieglaudos namuose, jau 
83 m. senelis, silpnos svei
katos, bet politiniai tebė
ra energingas kovotojas už 
taiką. Jis patarė senato
riui McCarthy, kaip demo
kratų ka n d i d a t u i prieš 
Johnsoną, būti “daugiau 
agresyviu,” parodyti žmo-

nėms, “kaip šis karas žiau
rus ir betikslis.”

N. Thomas aštriai protes
tavo prieš areštavimą Dr. 
Benjamino Spocko ir kitų 
keturių prieš karą kovoto
ju

Mokytojų streikas 
Ekvadore

Guayas provincijoje apie 
5,000 mokytojų sustreikavo. 
Jie reikalauja pakelti algas 
50 procentų.

Saigonas. — Amerikos 
lėktuvai pradėjo smarkiai 
bombarduoti rytinį Laosą, 
kuriame komunistai esą įsi
galėję ir teikią paramą Pie
tų Vietnamo partizanams.

Tiksliai dalinai sumažin
tas šiaurės Vietnamo bom
bardavimas, kuomet pradė
ta nuolatinis bombardavi
mas Laoso teritorijos. Kas
dien dabar į tą teritoriją 
atskrenda po 250 bombone
šių ir paleidžia bombas ant

“strateginių vietų.”
Daužomi tiltai, vieškeliai, 

kaimai, miesteliai. Tokiu 
būdu Jungtinės Valstijos, 
plėsdamos karą, visai neti
kėtai įsiveržė į neutralią 
šalį, kuriai buvo garantuo
ta nepriklausomybė.

Amerika pasižadėjo į 
Kambodija, kaip neutralią 
šalį, nesiveržti. Bet kai su
laužytas Laoso neutralu
mas, tai visko galima tikė
tis ir su Kambodija.

Budapeštas. — Vengrijos 
geologai iškasė primityvio 
gyvūno žandikaulį, turintį 
tarp 7 ir 10 milijonų metų 
senumo.

Kambodija susitariusi su 
Jungtinėmis Valstijomis

Argentiniečių demonstracij a 
prieš karą, už demokratiją

Buenos Aires. — Argen- Demonstrantai pražygia- 
tinos sostinėje įvyko masi-vo centrinėmis miesto gat- 
nė darbo žmonių demons-vėmis, reikalaudami suda- 
tracija, skirta sausio 6 d. ryti šalyje demokratinę vy- 
sukankančioms Argentinosriausybę.
Kompartijos 50-osioms me- < ■' -------------
tinėms. 40 kongresmenų už taiką

Demonstracijoje i dalyvavo Washingtonas. — 40 kon-( 
tūkstančiai ’ » argentiniečių, gresmenų ragino preziden- 
nešdami plakatus su šū-tą Johnsoną ieškoti būdų, 
kiais: Šalin diktat ūra,” kaip atsteigti Jungtinėse 
“Taika ir darbas,” “Tegy-Tautose Amerikos prestižą 
vuoja Kompartija.” I taikos klausimu.

Phnom Penh. — Kambo
džos vyriausybės galva 
princas Norodom Sihanouk 
paskelbė, kad jis susitarė 
su Jungtinių Valstijų am
basadorium Bowles, kuris 
buvo iš Indijos atvykęs pąp 
sitarimams.

Susitarta:,, 'kad Jungtinių 
Valstijų karinės jėgos ne- 
sivys Vietnamo partizanų 
per Kambodijos rubežių, o 
Vietnamo partizanams ne* 
būsią leista pereiti rubežių 
ir turėti Kambodijos teri-

torijoje prieglaudą.
Kalbėtasi, kaip sutvirtinti 

Tarptautinę. Kontrolės Ko
misiją, kuri buvo sudaryta 
1 9 5 4 m. prižiūrėti Pietų 
Vietnamo rubežius. Komi
siją sudaro Kanada, Indija 
ir Lenkija.

Pašitarimas užėmė tik 90 
minučių. Princas Sihanouk 
pridėjo, ,kad Bowles bando 
atsteigti su Amerika diplo
matinius santykius, ką Mrs. 
Jackie Kennedy nepavyko 
padaryti.

Studentai kovoja prieš 
reakciją Ispanijoje
Madridas.— Diktatoriaus 

Franko krašte reakcija su
silaukia iš studentų masi
nės kovos prieš rasizmą.

Sostinės studentai, pro
testuodami prieš Politinių 
ir Ekonominių Mokslų mo
kyklos uždarymą, demonst
ratyviai sudegino du auto
busus.
Policija puolė studentus, 

daugelį areštavo.

Thailando partizanai 
veikia 28 provincijose

Thailando vyriausybė pri
pažįsta, kad partizanų ju
dėjimas smarkiai plečiasi. 
Jis jau įsigalėjęs 2 8 pro
vincijose. Partizanai su
naikino 1,200 valdžios at
siųstų kareivių.

Paskiausiais mėnesiais, 
kaip valdžios šaltiniai skel
bia, 275 partizanai žuvo ko
vose su valdžios kareiviais.

Farmeriai kovoja už 
aukštesnes kainas

Š. Vietnamas tartųsi 
su Amerika

Corning, Iowa.—Naciona
linė Farmerių Organizacija 
nusitarė išplėsti kovą už 
aukštesnes farmerių pro
duktų kainas.

Pradžioje bus sulaikyti 
grūdai, vėliau mėsa ir t. t. 
Už kornų bušelį jie reika
lauja $1.50, dabar temoka 
$1.00.

Gavo mirties bausmę
Los Angeles, Calif.—Bu

vęs apskrities prokuroras 
Jack Kirschke gavo mirties 
bausmę už nužudymą savo 
žmonos ir jos meilužio.

Teismui jis pareiškė, kad 
mirties bausmė jam geriau, 
kaip viso gyvenimo kalėji
mas.

Argentinoj 700,000 
bedarbių

Buenos Aires. — Argen
tina. — Argentinoje šiuo 
metu yra apie 700,000 be
darbių, kurie sudaro 5 pro
centus visos dirbamos jė
gos. Algomis darbininkai 
nustojo 22 proc.

10 dienų kankino
Ontario, Calif.—Keli mo- 

torciklistai buvo pasivogę 
19 metų merginą ir nelais
vėje išlaikė 10 dienų. Tuo 
metu jie ją nurėdę prievar
tavo, plakė ir prie lubų už 
rankų parišę laikė.

Suimtąs 20 metų M. R. 
Daniels ir kiti du 17 metų 
jaunuoliai. Juos kaltina 
kaip merginos prievartau
tojus ir kankintojus.

Washingtonas. — Angli
jos užsienio reikalų minist
ras Geo. Brown, pasitari
muose su valstybės sekreto
rium Rusku. bandė įtikinti, 
kad Šiaurės Vietnamas nori 
tartis su Amerika, jeigu ji 
sulaikys bombardavimą ir 
kitus karinius aktus.

Tačiau B r o w n o kalba 
niekaip neįtikino Rusko, 
kad Š. Vietnamo vyriausy
bė norėtų tartis dėl taikos. 
Todėl bombardavimas ir to- 
'iau tęsiamas.

Saigonas. — 5,000 elek
tros darbininkų streikuoja. 
Valdžia grasina streikie- 
riams: “Turite grįžti dar
ban arba eisite kalėjimam” 
Kiti darbininkai taipgi ruo
šiasi streikuoti, nepaisant 
valdžios teroro.

Romney taikos misija
New Delhi.—Indijoje pa

sitaręs Vietnamo taikos 
reikalais, Michigano guber
natorius Romney, kandida
tas prezidento vietai, išvy
ko Prancūzijon taipgi tar
tis.

Liūtai puoiė žemdirbius
Kinšaša.—Už Kongo sos

tinės pasirodė apie 50 liūtų, 
nuo kurių puolimo žemdir
biui turėjo pasislėpti. Prieš 
liūtus iššaukta armija.

Sudegė motina ir du sūnūs
Highlands, N. J. — Mrs. 

Vera Philips ir du maži sū
nūs sudegė gaisrui iškilus 
jų namuose.

St. Louis, Mo.—Ligoni
nėje gydosi Hollywoodo ak
torius Dana Andrews, nau
jame filme vaidinant su
žeistas.

, Nauji aukso šaltiniai
Maskva. — Kamčiatkoje 

surastos naujos didžiulės 
aukso atsargos.

Prancūzai mažina armiją
Paryžius. — Prancūzios 

vyriausybė nusitarė suma
žinti savo armiją Vakarų 
Vokietijoje nuo 30,000 iki 
15,000.

Drumsčia pasaulio ramybę
Bona. —Vakarų Vokieti

jos žurnalas “Štern” rašo, 
kad keldama teritorinius 
reikalavimus ir pretenzijas 
atstovauti visai vokiečių 
tautai, Vakarų Vokietijos 
vyriausybė veikia kaip pa
saulio ramybės drumstėja:

Sunku taiką pasiekti
Londonas. — Pasaulinia

me Žydų Kongrese buvo 
daug kalbėta apie taiką Iz
raelio su arabais. Prieita 
išvados, kad taiką pasiekti 
yra daug sunkiau, negu Iz
raeliui buvo birželio mėn. 
karą laimėti.

Automobiliai perbrangūs
Washhingtonas. — Auto

mobilių pramonės kritikas 
Ralph Nader ragina vy
riausybę priversti automo
bilių korporacijas numažin
ti kainas.
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Kas nori mušti, 
suranda...

Iš Washingtono plin 
mijai reikėsią “vytis 
diją.”

Panaši istorija su La0s)i.
Aiškinama, kad lia^u

Pietų Vietname, su ginki

tai lazdą

ta kalbos, kad Amerikos ar- 
ietnamo liaudiečius į Kambo-

ečiai, po pralaimėtų mūšių 
ais pabėgą į tuos kraštus.

kiekvienam rimtai gąlvojančiam žmogui aišku, kad 
toks įsiveržimas ypač į Kambodiją yra jau paruoštas. 
Jau seniai nebesiskaitoma su taip vadinama dimilitari- 
zuota zona tarp Pietų ir šiaurės Vietnamo. Ji jau ame
rikiečių militarinių operacijų laukas. Sekamas šio karo 
plėtimo žygis—Kambodiją ir Laosas.

Reikia nepamiršti, had Tailandas jau seniai yra 
amerikiečių okupuotas k: 
Laosą, jau beliktų vienas 
juo susidoroti pasidarytų

Tokie mūsų prezidento ir Pentagono militaristų 
planai. Taip vadinamas 
bodiją bei Laosą yra fiįos lapelis pridengimui naujos 
agresijos.

O kad mūsų prezide 
karą plėsti, tai parodo 
kad kovo mėnesį bus karo • tarnybai pašaukta 39,000 
jaunų vyrų. Tokio rekrū 
mėnesį nuo pat karo pra 
seks dar didesni naujokų 
mui numatomoje ateityje 
jau ir karščiausi karo šalininkai pripažįsta, kad su vi
sais “mūsų laimėjimais” 
palaužtas, nėra susilpnė; 
kėsią dar mažiausiai por 

Vadinasi, amerikieči 
mintimi, jog įsiveržimas 
laiko klausimas. Kaip 
plėtimo žygiais, taip .bus 
girsime, kad Amerikos

'aštas. Užėmus Kambodiją ir 
Šiaurės Vietnamas. Tada su 

lengviau ir parankiau.

“vijimasis Vietkongo” į Kam-

ntas ruošiasi toliau Vietnamo 
ir tas faktas, jog pranešama,

;ų skaičiaus nėra buvę nė vienų 
džios. Pamatysime, kad paskui 
ėmimo skaičiai, nes karo baigi- 
perspektyvos labai mažos. Net

vietnamiečių priešinimasis nėra 
ęs, jog su jais susidoroti rei- 

os metų!
ai ruošiami susitaikyti su ta 
Kambodiją ir Laosą yra tiktai 

su visais pirmesniais šio karo 
ir sYi šiuo: vieną dieną tik iš
pija jau Kambodijoje!

Nelaimė, ar kriminališkas 
nepaisymas? 1

TRYLIKA žmonių supleškėjo^gaisre. Iš jų devyni 
maži vaikai.

Gaisras kilo didžiul
Brooklyn© miesto Williamsburgo rajone.

Kodėl tiek daug au
Kas kaltas?
Kas atsako?
Tai ta pati sena ist 

eina tyrinėjimas, kuris visada baigiasi be suradimo kal
tininkų.

Kalti namo savininkai, kalta valdžia.
Namas statytas prieš 

buvo įrengtas didžiulis p 
fabrikas. O viršutiniu© 
butai, kuriuose susikims 
gyventojai biedni puertorikiečiai su didelėmis šeimomis.

Kas ką rašo ir sako 1
jAIšKAS, KURĮ KIEK- Šiandien norėtų įvesti “de-

Iš laiškų redakcijai
LAIŠKAS, KURĮ 
VIENAS AMERIĖIETIS 
TUReTŲ PERSKAITYTI

Sausio 11 d. “The N. Y. 
Times” savo laiškų skyriu
je atspausdino1 labai įdomų 
laišką. Būtų gerai, kad 
kiekvienas amerikietis gau
tų progą jį parskąityti.

Laišką rašo G.
St. Bonaventure uhiversite- 
to. Nors nepasakyta, 
atrodo, kad Sani y 
sorius arba univeršitete dė
stytojas.

Laiško autorius pasisako, 
kad jis yra itališkos kilmės 
ir užaugęs Italijoje tais lai
kais, kai kruvinasis Musso
linis Italiją valdė. Jis sako: 
“Aš esu nustebintas pana
šumu tarp Johnsono admi
nistracijos argun 
musoliniškoje 
skelbiamų motyvų 
liau jis rašo:

“Iš fašistinio Uškaregio 
karas Ethijopijo;ie (tarp 
1935 m. spalio ir 1 
gegužės mėnesio) 
lijos žmonėms vai 
tokioje šviesoje:
čiai (ethijopai) papildė įvai
rias agresijas prie Itališko
jo Somalilando rubežių, su 
partizanų užpuolimais ant 
italų. Mums pasakojo, kad 
Italija rodė geros 
peratoriui Haile 
bet ehtijopai, spir: 
žiosios Britanijos, 
labiau šiaušėsi.

Italijos armija, 
žiavo į Ethijopij 
misiją: išlaisvinimo Ethijo 
pijos žmonių ’iš 
įvesti jei ne visiškai ameri
konišką, tai romį; 
čionišką civilizac 
vėliau bus galim 
iki amerikoniškos 
tijos lygio ir 1.1.

Sani iš

bet 
a profe-

entų ir 
literatūroje 

”. Ir to-

936 metų 
buvo la
zduojama 
abysinie-

valios im-
Salassie, 

iami Did- 
tik dar

kuri įžy- 
ą, turėjo

vergijos,

mok ra ti ją”, arba pastatyti 
tvirtovę dėl apgynimo “ci
vilizacijos prieš pasaulinio 
komunizmo ekspansiją”. 
Toksai pasiskaitymas galė
tų suteikti įdomios me
džiagos rimtam pagalvoji
mui.”

Prezidentas Johnsonas ir 
diktatorius Benito Mussoli- 
nis! Įdomus palyginimas.

Prezidento kalbose pa
kartojami Mussolinio argu
mentai pateisinimui agresi
jos.

šalčio

APIE ŽIEMĄ, APRANGĄ 
IR MADAS LIETUVOJE

Stasys Kiemėnas1 rašo:
Pirmiausia — apie mažiau

sius. Daugelį jų nuo 
saugo “Nykštukas”...

“Nykštukas” — Kretingos 
“Laisvės” fabriko audinys 
vaikiškiems paltukams. Iš vil
nos ir sintetinio pluošto. Spal
vingas, patrauklus. Nepamir
šo mažųjų ir Juodupės “Ne
muno” fabriko desinato- 
riai. “DotnuVa” ir “Elektrė
nai” — linksmų spalvų, mink
šti, švelnūs, šilti audiniai.

Kaip visur ir visada, labiau
siai reiklios moterys. Jos būti
nai pasistengs neatsilikti. .

Bet madų pasaulį puikiai 
pažįsta ir Kauno “Litekso” 
audinių kūrėjai, kuriems va
dovauja Zita Pečkauskienė. 
Fabrike išaudžiama labai 
daug audinių šiltiems moteriš
kiems paltąnis. Išsiskiria mo
dernios struktūros, vienas nau
jausių audinių — “Jubilieji
nis”. Mielai perkami ir melan
žiniai audinėj iš įvairių spal
vų pluošto.

Kauno Ziberto vardo šilko 
kombinatas su prasidėjusiu 
žiemos sezonu, atrodo, nieko

Vis

šką-krikš-
iją, kurią
ia pakeltį bendro .tųrąų negalėtų.
demękra- dėlto ir čia audžiami kelių rū-

šių šilti audiniai. Pavyzdžiui, 
“Tuja” ir “Stelmužė” —- me-

Gaila buvo, labai trumpa 
mano raštiška pažintis su 
šia gilios sielos ir kilnia as
menybe, tačiau Rojus 
žara man liko nepamiršta
mas.

Naujųjų 1968-jų metų pro
ga linkiu Jo gyvenimo 
Draugei, Ievai Mizarienei 
ir “Laisvės” Redakcijos ko
lektyvui nepalūžti dėl skau
daus smūgio — Rojaus Mi- 
zaros mirties.

O. Kapse,
“Laisvės” bendradarbė 

Kapsukas,
1967. XII. 25

tų tomus, taip pat Z. An- 
gariečio, K. Požėlos, K. Di
džiulio, K. Preikšo raštų 
knygas — iš viso 15 lite
ratūrinio palikimo knygų. 
Be to, Instituto išleistų kny
gų tarpe yra 14 straipsnių 
rinkinių, 11 dokumentų 
rinkinių. Kai kurie šių lei
dinių yra parengti spaudai 
bendradarbiaujant su Moks
lų Akademijos Istorijos in
stitutu, Knygų rūmais ir ki
tomis mokslinėmis 
mis.

Išleista taip pat visa ei
lė monografijų 
Vaitkevičiaus “Socialistinė 
revoliucija Lietuvoje 1918- 
1919 metais,” P. Štaro 
“Partizaninis ju d ė j i m a s 
Lietuve’? Didžiojo Tėvynės 
karo metais,” K. Surblio 
“Tarybų Lietuvos darbinin
kų klasė” ir kitos. Dalis 
šių knygų eksponuo j a m a 
parodoje.

Kaip plačiai dabar yra 
prieinamos Lietuvos jauni
mui mokyklos, parodo šie 
parodos duomenys: visų 
tipų bendrojo lavi n i m o s i 
mokyklų 1940-1941 metais 
Lietuvoje buvo 2,865, ku
riose dirbo 8,958 mokytojai 
ir mokėsi 380 tūkstančių 
moksleivių. 1966-1967 
mokslo metais tokių bend
rojo lavinimosi mokyklų bu
vo 4,318, kuriose dirbo 33 
tūkstančiai mokytojų ir mo
kėsi 563 tūkstančiai moks
leivių.

Jeigu buržuazijos valdo
moje Lietuvoje didelė dau
guma moksleivių lankė tik 
pradines mokyklas, jose ga
lėjo dirbti' mažesnis moky
tojų skaičius, tai dabar pa
gausėjo mokyklų skaičiuj 
o r svarbiausia — žymiai iš
augo* ;• moksleivių" skaičius 
ųidurinese mokyklose ir dėl 
to jose dirba beveik 4 kar
tus daugiau mokytojų.

Be to, dabar Lietuvoje 
yra daug daugiau specialių 
vidurinių mokyklų — įvai
rių technikumų, o taip ’pat 
aukštųjų mokyklų. Aukšto
siose mokyklose besimokan
čių studentų skaičius 1967 
m. pasiekė 53 tūkstančius, 
o 1940 metais jų buvo tik 
6 tūkstančiai. >

Parodos kultūros skyriu
je Lietuvos leidyklos patei
kė savo išleistus leidinius. 
Jie gana įvairūs ir patrauk
lūs savo viršeliais. Tai jau 
dailininkų grafikų nuopel
nas. Stenduose nuotrauko
mis parodomi taip pat te
atrų spektakliai, saviveikli
ninkai. 1967 metais Tarybų 
Lietuvoje ėjo daugiau kaip 
150 periodinių leidinių, ku
rių vienkartinis tiražas — 

i 2 mil. 831 tūkst. egzemp- 
i liorių.
, Linkėjimai S. Sasnai, E. 
• Jeskevįčiūtei ip visiems 
“Laisvės” kolektyvo na
riams. .

Laimingų Naujų Metų.
R. šarmaitis 

Vilnius, 
1967. XII. 19

Sveiki gyvi!
Skubu parašyti nors pa- 1 

vėluotai, pasitinkant Nau- ' 
juosius Metus, painformuo
ti apie Vilniaus naujienas.

Vilniuje, prie Dailės mu
ziejaus, Spalio 50-mečio iš- 
vakar ėkse išaugo naujas 
modernus pastatai —. Dai
lės parodų rūmai. Pirmoji 
rūmų ekspozicija — jubi
liejinė Tarybų Lietuvos 
liaudies ūkio pasiekimų pa
roda.

Kartu su daugeliu kitų 
lankytojų,' pabuvojau ir aš 
parodos salėse. Jose pa
vaizduoti Tarybų Lietuvos 
pasiekimai per pastaruosius 
27 metus. Paroda neper- 
krauta eksponatais, bet 
kiekviena liaudies ūkio ša
ka turi savo kampelį.

Iš stenduose esančių už
rašų aiškėja, kad Tarybų 
Lietuvos pramonė 1967 me
tais per 16 dienų gamina 
tiek produkcijos, kiek ji 
1940 metais gamino per vi
sus metus. Mašinų gamyba 
Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje išaugo 29 kartus. 
Staklių gamykloie Lietuva 
užima ketvirtą vietą pen
kiolikos tarybinių respub
likų tarpe, o pagaminamų 
staklių kiekiu, tenkančiu 
1,000-čiui gyventojų, aplen
kia visas kitas respublikas.

Įspūdingas architektūros 
skyrius. Nuotraukomis pa
vaizduoti jau pastatyti vi
suomeniniai pastatai, gyve
namieji namai, sanatorijos 
ir dar numatyti, artimiau
siais metais pastatyti. Ryš
kėja naujas tarybinis lietu
viškas architektūros stįlįus: 
šviesūs, tiesių linijų pasta
tai., Šį stilių atstęyąuja Vįk 
niaus Antakalniu if Žirmū
nų rajonai,' Užstatyti štam- 
biais gyvenamaisiais na
mais. Išsiskiria savo grakš
tumu Vilniaus Klinikinės 
ligoninės pastatai, Kauno 
“Baltijos” viešbutis, naujos 
sanatorijos Druskininkuo
se. Iš viso 1946-1966 me
tais Lietuvos miestuose ir 
kaimuose pastatyta 11 mi
lijonų 945 tūkstančiai kvad
ratinių metrų gyvenamojo 
ploto.

Plačiai p a y a i z d u o tas 
mokslas. Šiame skyriuje 
parodomi Tarybų Lietuvos 
Mokslų akademijos institu
tų atliekami darbai, išleis
tos naujos knygos. Dabar 
aukštąjį mokslą baigusių 
specialistų liaudies ūkio ša
kose dirba 12 kartų dau
giau kaip 1940 metais.

Pasidomėjau visuomeni
nių mokslų institutų atlik
tais darbais. Pasirodo, Lie
tuvių kalbos ir literatūros 
institutas Tarybų valdžios 
metais išleido 98 leidinius, 
kurių bendro apimtis 2,195 
spaudos lankai.

Mokslų akademijos Isto
rijos institutas išleido 111 
mokslinių darbų ir publika
cijų, kurių bendra apimtis 
1,875 spaudos lankai.

Partijos istorijos institu
tas ir atskiri, jo bendradar
biai 1948-1967 metų laiko
tarpiu išleido 159 leidinius, 
kurių bendra apimtis 3,729 
spaudos lankai.

Vertimų sektoriaus dar
buotojai, padedami kitų 
mokslinių įstaigų bendra
darbių, parengė skaudai 
dėtuvių kalba K. Markso 
“Kapitalo” 3 tomus, F. En
gelso “Anti-Diuri n g a s, 
“Gamtos dialektika,” V. Le
nino raštų 40 tomų ir ne
maža kitų knygų.

Partijos istorijos sekto
riaus darbuotojai parengė 
spaudai 8 V. ^Kapsuko raš-

įstaigo-

kaip B.

žymiai iš

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija!

Mano brangi Tetutė Ste
fanija Budrevičiehė, gyve
nanti Norwood, Mass., 1967 
m. rugpiūčio mėnesyje, vie
šėdama Tarybų Lietuvoje, 
užprenumeravo man “Lais
vę”, kurią periodiškai gau
nu, perskaitau iki raidės^ 
didžiuodamasi Amerikos 
lietuvių pažangia 1 mintimi 
ir noriu būti nuolatine šio 
laikraščio skaitytoja.

Jeigu galima, per Jūsų 
laikraštį noriu tarti savo 
Tetutei S. Budrevičienei 
širdingą ačiū už tai, kad ji 
man užprenumeravo “Lais
vę”.

Mokytoja
- Veronika Keleivišiene 

Pernarava Kėdainių ra j. 
Lietuvos TSR 
1968 I 2

Hipertonija ir nelaimingi 
atsitikimai

Staigiai pakilęs krajošpū- 
dis yra dažnas automobiilių 
katastrofų kaltininkas. To
kią išvadą > padarė austrų 
ekspertai. Emocinis jaudi
nimasis, pavyzdžiui, apleiT- 

lkiąnrt> kibą automobilį pake*
• *1 »• ’l •ja kraujo spaudimą 30-50. 

milimetrų. To pasekmė ga
li būti labai pavojinga: vai
ruotojas nustoja greitos 
orientacijos, o kartais pra
randa net sąmonę. .

Kada tarptautinė spauda džiagos, iš putlaus triacetato
pravedimą

su pir-
kalbėjo apie 
itališkos agresijos 
miau negirdėtu brutališku- 
mu”, tai Italijos žmonės 
buvo įsitikinę, kad jie daro 
didžiausią paslaugą žmoni
jai.

Italijos intervencija į Is
panijos karą (19: 
buvo vadinama “ji 
reikalu nedaleisti 
tams užimti Vidu 
ros sritį”. Italijos žmonės 
buvo įsitikinę, kad genero
lo Franco vedamas Ispani
jos karas yra teisingas, ir 
kad italai tik nori padėti 
krikščioniškąją civilizaciją 
apginti nuo komunistų bar
barizmo.

Mussolinis okupavimą Al
banijos 1939 metais pateisi
no tuo, kad reiki 
komunistams ją p 
toks žygis būtinai reikalin
gas Italijos apsigynimui, 
sakydamas: “Mes negalime 
toleruoti komunistines tau
tas tik už 70 mylių nuo Ita
lijos krantų, kad tai yra ap
sigynimo ir saugumo reika
las...”

Musolinis buvo įsitikinęs 
“Italijos specialia 
prieš barbarus, 
kitiems žmonėms pasinau
doti romiškos - krikščioniš
kos civilizacijos: laimėmis. 
Tuo būdu vėliau jis pasiun
tė Italijos kareivius prieš 
“komunizmą Rusijoje” ir 
tt.

Aš patariu visiems ame
rikiečiams, kurie norėtų su
sirasti daugiau argumentų 

damas rašo, kad nusikaltę- už pateisinimą Vietnamo 
iliai tobulina užpuolimo karo, pasiskaityti Benito 
ginklus. . Mussolinio prakalbas, ku-

Anglijos teismuose vis riose jis teigė, kad jo yra 
daugėja bylų, ir praeina pareiga išlaisvinti paverg-

lame keturių aukštų pastate

orija. Po kiekvienos nelaimės

72 metus. Jo pirmajame aukšte 
opieriniams maišeliams gaminti 
se trijuose aukštuose buvo 24 
imas buvo nesvietiškas. Visi

ip ir nebuvo.Nuo gaisro apsaugos ka
Gaisras kilo fabrike
Kaip buvo leista įsjteigti popierinį fabriką po 

butais, sausakimšai užp:
Ar begali būti kri ninališkesnis nesiskaitymas 

biednų žmonių gyvybėm
Dar daugiau: ar sis pastatas buvo vienintelis 

tokiais pavojais? Ne vienintelis. Jų yra šimtai ir tūks
tančiai. Toje pačioje Eushwick Ave. apylinkėje tokių 
namų desėtkai.

Ar tie pavojai bus tuoj pašalinti?
Nebus tų “baikų.” Niekas apie tai nė. nekalba. Kal

ba tik apie tyrinėjimą. Mat, nei mūsų miesto, nei šalies 
viešpačiams tos trylikos 
tvarkymui tokių pastatli 
vojų, imant viso miesto j :

Idytais žmonėmis?

is?!

tuoj pašalinti?

24

su

su

gyvybių nieko nekaštuoja, o su- 
, pašalinimui iš jų panašių pa
lotu (o ką jau kalbėti apie visus 

miestus po visą šalį!), reikėtų kelių bilijonų dolerių.
• Ir iš kur paimsi, kai per vienerius metus mums 

reikia išleisti daugiau kaip trisdešimt bilijonų dolerių
karui Vietname!

“Plėšikę amžius
Londonas. — Nusikaltimų 

Anglijoje statistika 1967 m. 
rodo, kad “vėl prasic ėjo 
plėšikų amžius,” rašo laik
raštis “Daily Express.” Ga
limybe apiplėšti vidutinį 
anglą nuo 1950 iki 1967 m. 
padidėjo daugiau kaip

mų, naudojant smurtą.
Laikraštis pažymi, kad 

tik 30 procentų nusikaltė
lių suimama ir teisiama. 
“Daily Express” nerimau

ginklus. .

tris daugėja bylų, ir praeina

36-39 m.) 
didžiausiu 
komunis- 

ržemio j ii-

la neleisti 
»aimti, kad

misija”

moteriškiems v kostumėliams. 
(Tarp kitko jūs triacetatas ga
minamas jKauno dirbtinio 
pluošto gamykloje.) Kelių rū
šių dirbtinį kailį kombinatas 
audžia jau senokai. Tik šį se
zoną, atsižvelgdama į mados 
reikalavimus, meno taryba pa
keitė spalvas ir marginimo ra
štus. Daugiau kaip milijoną 
kvadratinių metrų dirbtinio 
kailio kombinatas šiemet pa
teikia avalynės pramonei.

Pasakojau apie naujus au
dinius. O kaip su senaisiais? 
Pasirodo, ir madų pasaulyje 
yra šis tas pastovaus. Užsie
nio žurnalai, pavyzdžiui, vėl 
rekomenduoja drapus. Tebe- 
audžiami jie ir Lietuvoje, pa
vyzdžiui, “Baltika” — audi
nys. vyriškieips paltams. Ne
prarado paklausos ir Briuse
lyje aukso medaliu apdovano
ti Kauno “Drobės” audiniai 
[kostiumams.

MOKSLO MIESTAS
Japonijoje, apie 50 kilo

metrų nuo Tokijo, Cukubos 
kalno papėdėje statomas 
“mokslo miestas.” Jo pro
jektas patvirtintas 1963 m. 
Statybos sąmatą sudaro 
1250 miilijonų dolerių. Jau 
kitais metais naujame 
moksliniame centre įsikurs 
du institutai, o iki 1970 
m. — apie 40 institutų su 
52,000 mokslinių darbuoto
jų ir inžinierių. Iš viso 
“mokslo mieste” gyvens ir 
dirbs apie 160,000 žmonių, 
iš jų 30,000—studentai. Su 
Tokiju miestą jungs super* 
ekspresas.

kartus be to praėjusiais daug laiko, kol kokia nors tus žmones, įvesti romišką 
metais’padaugėjo nusikalti-lbyla pradedama nagrinėti, civilizaciją, kaip kad kiti

Klimatiniai “rekordai”
Daugiausia kritulių Že

mės rutulyje — vidutiniškai 
daugiau kaip '12,660 mili
metrų per meįus — iškrin
ta Čerapundžio rajone, Ry
tų Indijoje.:

Karščiausia vieta. pasau
lyje yra Libijoje, netoli jos 
sostinės Tripolio.

Sausiausios vietos Žemė
je yra Vadi-Halfos vietovė 
Sudane ir Atakamos dyku
ma Čilėje. Pavyzdžiui, Va- 
di-Halfoje 1 milimetras kri
tulių iškrinta tik per 3 me
tus. .

Žemiausia temperatūra 
J Žemės rutulyje 1960 m. už
registruota Antarktid oje, 
stotyje “Vostok.”1

Labiausiai vėjuota pasau
lyje yraViktorijos Žemės 
Rytų Antarktidoje.

Nepamirštama Rojus 
Mizara

r Štai prieš mane pirmuti
nis laiškas iš “Laisvės” re
dakcijos su Didžiai gerbia
mo rašytojo Rojaus Miza- 
ros autografu. Tame laiške 
jis sako, kad aš sugebanti 
rašyti. Tokia patyrusio lite
rato nuomonė man buvo di
delis paskatinimas ir rąora- 
lė parama. Tai man prida
vė pasitikėjimo savimi, aš 
pasijutau tvirtesnė.

Kartu Jis man linkėjo ir 
laimingų 1967-jų Naujųjų 
metu.

HELIS APSAUGO 
RANKRAŠČIUS

Norėdami nugabenti iš 
Jeruzalės į Montrealį vieną 
vertingiausių Negyvosios 
jūros rankraščių, Izraelio 
specialistai pagamino suvi
rinto stiklo cilindrą. Jo vi
duje vietoj oro buvo helis. 
Įvynioję į specialiai paga- • 
mintą šilką manuskriptą, 
mokslininkai įdėjo į cilind
rą ir pastatė į varinį būg
ną, galintį išsiplėsti ir su
sitraukti, priklausomai nuo 
atmosferos slėgio.

Fotografija ant suknutes
Vokietijos Federatyvinėje 

Respublikoje pagaminti au
diniai, turintieji fotografi
nio popieriaus savybes. Arft 
jų galima perkelti iš nega
tyvo bet kokius siužetus, 
kaip skelbia reklama, nėV 
giminių portretus.
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3 pusi.

SAVANORIO PATI
Skiriu savo Brangiems Tautiečiams

1923 metais Jonas dalyvavo savanoriu 
atsiimant iš vokiečių Klaipėdą ir už tai 
gavo žemės iš Markuvkos dvaro net de
šimt hektarų.

Kai Jonas vedė, pirkia jau buvo su
ręsta iš gerų pušinių sienojų. Puikavo
si ji rudens saulėje blizgančia sidabri
ne kepure-skardiniu stogu, kuriam pirk
ti Jonas sukišo visus, pasiskolintus iš 
banko, pinigus. Plačiai išsižiojusi ji sa
vo juodus nasrus-dvejas duris ir nieka
da neužsimerkiančias akis-langus, laukė 
kada galės suspindėti visa savo grožybe.

Vesti Jonas ne labai tenorėjo. Drau
gavo jis su artima kaiminka, Vince, ta
čiau apie vedybas svajoti nebuvo ko, nes 
vieną kartą merginos motipa stačiai pa
sakė:

— Gaspadoriauti moku ir aš.
— Už berną pas tave nebūsiu,— trum

pai atsakė Jonas ir abiejų 
įiko kaip uola.

Artinosi žiema. Susirai 
vyne stoviniuoti ir glaudž 
buvo šalta, o toliau uošvšs “draudžia
ma” zona. Pirkia be langų, be krosnies, 
o prastoje lentinėje lovoje 
kaip reikiant.

“Reikės vesti tą Pink; 
Bala nematė. Apsileidus, 
bet jeigu dešimt tūkstanč: 
įrengti pilnai užteks. O jeigu dar krai-

~ nas vėlyvą ru- 
naujos trobos 
je. Ryte jo 
•s tymas virto 

trims savai-

nusistatymas

jgiusiame sly- 
iotis su Vince

(Sekant Žemaitę)
išeivystės dienoms Amerikon prisiminti

apžiūrinėjo ir matavo langus.
— Ko čia duris varstote? Pasikūri- 

nau, tai visą šilumą išleisit! — skambin
dama kibirais ir mėtydama pagalius, 
dundėjo pati.

— Taigi langus sakau. Jau šąla 
miai pasakė Jonas.

— Kokių čia langų? Čia ne kbplyčia. 
Pas mano tėvus ant aukšto visa 
rėmų nuo paveikslų. Dar ir su s 
Parsinešim porą ir bus langai, 
didelių tik šaltis.

Jonas nieko neatsakė, tik pagalvojo: 
“Gal ir gerai, kad pinigų langams neiš- 
leisim. Geriau koklių pečiukui.”

Jonienė, rodos, suprato jo mintį. Vir
dama vakarienę, užkišo jušką ir pirkia 
vėl buvo pilna dūmų. Vyras įėjęs tarė:

— Vėl rūksta. Pietus vardant dūmų 
nebuvo.

— Leisiu, matai, šilumą į lauk^. Ryte 
šalta keltis.

— Akis ėda ir galvas gali suimti, — 
bandė prieštarauti Jonas.

— Dar geriau; neims nei vėzy§, nei

, — ra-

krūva 
tiklais. 
Muo tų

Keliems burbulams puode apsivertus, 
Nastė jau norėjo karką išimti, tačiau 
atsiminė, kad reikia paršą ir paukščius 
pietų pašerti, išėjo, tai pastaroji gavo 
bent pusiau išvirti.

Valgant mėsa dantyse girgždėjo ir 
cypė, tačiau Jonienė didžiavosi savo vai
šėmis: valgė pati ir ragino viešnias. 
O dar tame pačiame puode užkaitė ir ra
munėlių arbatos.

— Tai trobą dar nebaigia! rengti, — 
apsidairiusi paklausė vyresnioji sesuo.— 
Vargstate. Argi tėvas nedavė jums pi
nigų?

—Davė, kiek davė, bet dar ne visus. 
Turim truputi, bet jeigu viską imsi pi
nigais dangstyti, tai bematant jų ir nė
ra,—paaiškino Nastė.

Išeidamos seserys pakvietė Jonienę po 
dviejų savaičių atvažiuoti į Šernių baž
nytkaimį- Būsią egzekvijos.

—Taigi, taigi. Nežinau,, kaip čia?.. 
Mat, su ta karve...— abejodama, bet 
kartu pajutusi progą ištrūkti, džiugiai 
murmėjo Nastė.

---- ---------------
nei patalynės,

šrio kūtvėlą, 
tai apsileidus, 
ių... Namui

čio...” — taip svarstė Jo 
dens vakarą, gulėdamas 
vėjo neužpučiamoje kertei 
blaivioje galvoje šis svari 
sprendimu, o praslinkus 
tems, ši svajonė virto realybe: tvarte 
baubė, atskirta nuo bandos, stambi juod
margė; kieme iškėlę^ gąlvą vaikštinė
jo ilgakaklis žąsinas, ištikurnai saugoda
mas savo mylimąją; ant 
pęs su didžiule, ant dešin 
tusia skiauture, pakreipus galvą, žval
gėsi plyhmutrokų veislės 
jis jautėsi tikras haremoj

1 Jonas su pačia, išlindę iš po duknų 
kalno, vaikštinėjo pirkios viduje ir pla
navo, kur ir kaip, ką daryti.

— Pirmiausia eisiu pas muliorių, — 
pradėjo Jonas. — Tegu j; 
lą ir duonkepį.

— Kam čia to mulioriaus. Šerk, gul
dyk. O dar ir pataikyk, 
šysi, padarysime ir patys, 
pati.

Ir tuo jaus jaunamartė 
kiemo plytgalius, akmenis. (Gerų plytų, 
nors buvo pakankamai, gailėjo.)

Jonas vaikščiojo susiraukęs, nepaten
kintas ir abejingas. Nęžinojo kas čia 
iš to pačios užsispyrimo 
ji pamūrys viryklą?

Pati mūryti viryklą r 
viena sau lyg pusbalsiu

— Tai gal molio kur? 
na padarysiu.

Po pietų prasidėjo įtemptas “mūriji
mas”: plytgalius ir akn.i 
netaisyklingą krūvą, vidury padarė pa
kurą—ot ir viryklą.
’ ;— Trečiadienį reikės važiuoti į miestą. 
Rinkes ir dureles reikia nupirkti,— lauk
damas pačios pritarimo, šnekėjo Jonas. 
— Ir triūbos dar į kam 
užvertęs galvą. Net jo

— Mėtysi čia pinigus

tvoros pasili
es akies užkri-

gaidys. Šitaip 
valdovas.

viduje ir pla-

amūrija viryk-

Kol prisipra- 
— prieštaravo

ėmė tempti iš

išeis. Nejaugi

tesiruošė, o tik 
bambėjo:
Ką aš čia vie-

snis sukrovė į 
ury padarė pa-

iną, — pridėjo, 
kepurė nukrito, 
takiam brudui. 

Pas mano tėvus, mačiai, dar nub karo 
vjlcvx kietyje buvo įsitai- 
įtikinamai pertarinėjo

triūba, kai kareiviai klėi 
sę pečiuką, — į 
pati. — Vakare nueisimi 
Dar ir rinkes rasim kur _ 
reiviai jas pas mus atnešė iš Lazdinio, 
kai jis buvo pabėgęs.

Vyras tylėjo. “Gudri 
manė jis.

Nors su laimikiu grįžo vėlai, bet dar 
abudu ilgai svarstė, kur čia geriau tik
tų iškišti triūbą: pro duris ar pro langą. 
Triūba buvo be alkūnės. Reikėjo ją su
lenkti, o kai sulenkė, kaip kumšščiu už
kišo: per dūmus nieko nen

— Reikės nešti pas kalvį, 
nas.

e ir parsinešim. 
pašiūrėje. Ką

jobelka” — pa

ematyti.
, — sako Jo

— Pasidarysim ir patys, — atšovė pa
ti.— Kalvių dar čia reikės!

Po pusryčių Jonas triūbą gerokai pa
daužė, užlenkimą atitaisė, iškišo nuožul
niai pro langą, ir trauki nąs buvo kaip 
reikiant.

Lauke jau stingo gru. Lauke jau stingo gruodas. Jonas su 
kažkokiu vyriškiu iš laiko bei vidaus

ad ne-
smirstų ir nepelėtų. Pats savo švampa- 
lą iš dantų irgi nemeti.

— Sakau, gal pečiuką?
— Ponas, matai, atsirado. Duona nė

ra kur kepti, o jis pečiuko! Šią žiemą 
prastumsim, o kitąmet pasidarysim pa
tys.

— O kaip bus su duonkepiu?
— Ugi virykloj. Aš mačiau, kaip bul

ves žarindavo, tai aš galiu taip ir duonos 
po bandelę kas savaitė iškepti.

Jau sekančią dieną Jonas voli< 
no j e kažkokią apšutusią tešlą i

Tos pačios dienos vakarą naujakuriai 
parsinešė ir paveikslų rėmus, 
lais tebuvo du. Tiek ir įsidėjo, 
kia didžiausia: per visą namo plotį. Li
kusias langų angas užkalė lentgaliais, 
užmūrijo plytgaliais, apkamši 
durais, ir žiemai buvo pasiruoš 

šeštadienį Jonas apsiprausė
nes geldelės ir, tarsi, odą nuo savęs nu
nėrė: net veidas sušvito kita spalva.

— O kažin baltinius ar nerastum ko
kius? — paklausė nuolaidžiai, 
masis pašukiniu.

—Žiemą dar baltinių reikia! 
matys? Ir išskalbtų nėra, — jiustebusi 
vyro reikalavimais, tratėjo pati.

—Taigi vandens, rodos, net:
—Ir taip skinda nuo tų dartyų, o dar 

paskalbsi—visai pasileis. Verpti 
matai, kad nėra kada. O pirktini 
Seilė.

Apsivilko Jonas tais pačiais, 
nuo bulviakasio neskalbtais; ; 
styrę, prisigėrę prakaito, o rapkogaliai 
ir apykaklė lyg vašku pavilkti 
niai” lipo prie kūno ir Jonas nemaloniai 
nusipurtė.

Tuoj po Naujų metų n s 
rių aplankyti ; atvažiav 
(Jonienės) seserys. Atvažiavo visos 
trys (tiek jų ir tebuvo), su pilnais 
gurbeliais dešrų, sūrio, skan’ 
gų ir pyragėlių. Net ir' virintos bon- 
ką įsidėjus viena. Iškrovė viską ant sta
lo, sėdi pusvalandį, sėdi antrą, šnekučiuo
jasi ir vis žvilgčioja į stalą, neš gerai iš
alkę po kelionės; laukia pradž 
kaip nėra, taip nėra. Pagaliau Ajyriausio- 

, ji tąria:
—Tai ką? Pradėkim, vaišink:
—Naštų te, Joneli
—Valgykit, valgykit. Turim 

turim, — eidama prie viryklos, 
binėjo Nastė. — Tuoj kuriu ugnį, kaičių 
karką. Duona šviežia, tik vak 
Mes tik po pusryčių. Valgėm, Joneli, ar 
ne?—švelniai kalbėjo, bet į vyt 
Įėjo šnairai, kuris, į skanėstus 
mas, rijo seilę.

—Tai ne anksti, ne—pritard; 
čiai, išstenėjo šis.

Seserys valgė, Jonas krams: 
noriai, bet ėmė ką tik brukant 
kas. Taip pat ir virintą gėrė tik iš 
“prievartos.” Nastė neragavo 
nio ir vis traukydama jušką, sa 
kad' per daug šilumos neišeitų, 
šnekėjo:

—Ir reikėjo dar tiek išlaidų, 
ko vežtis. Argi mes neturime? 
žinoma... bet, kai nori valgy 
su duona gerai.

ojo bur- 
r tylėjo.

Su stik-
0 pir-

o jo sku
ta.
iš medi-

trinada-

Kas čia
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“Balti-

,u j aku- 
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no j o irgi 
^as į ran-

nė trupi- 
ugodama, 
viena sau

tiek vis- 
Pyrago, 

ti, tai ir

Ir lyg tyčia, tu man, atsitik tokiai ne
laimei. Šerdamas kumelę, Jonas kiekvie
ną rytą rūpestingai išvalydavo lovį. O, 
kad arkliai mėgsta graužti lovius — ne 
naujiena. Ir taip šelmė, bėroji, o ypač 
jos dveigys kumelys, nugraužė lovio 
kraštą, kad didžiulė vinis, kuria buvo 
prikaltas lovio galas, styrojo išlindus, 
kaip akėtvirbalis.

Gaigystė, kaip visada, Jonas pripylė 
akselio ir, užbarstęs pradų, ruošėsi išmai
šyti. O čia tas kumelys jau ir grūda savo 
snukį į miltus. Jonas, pyktelėjęs, kaip 
šers atgalia, dešiniąja ranka kumeliui 
per snukį. Šis staiga kilst galvą ir Jonas 
savo ranką užmovė ant. vinies- Atitraukė, 
tamsu, nematyti: kraujas bėga ar ne. 
Pasirodė kažkaip apsalusiai šilta ir Jo
nas nusvyravo į trobą.

Kraujas sunkėsi silpnai, tačiau po ke
liolikos minučių pajuto aštrų, net už 
širdies griebiantį, skausmą.

— Ranką persidūriau. Gal kokį sku
durą...—paprašė Jonas apie plytą besi
sukančios pačios.

— Skudurą? Kokį Čia tau skudurą? 
— visai neatsisukdama toliau su pa
gaikščiu makalavo pakuroje, keldama 
didžiulį pelenų debesį, Nastė. — Lovos 
kampe rasi mano kojinę. Plona, minkš
ta — riškis, — paaiškino su šaltu abe
jingumu ir be gailesčio.

— Tai, kad ne labai švari, — kratyda
mas šiaudgalius nuo kojinės, liūdnu bal
su ištarė Jonas. — Dulka, o ant žaiz
dos. .. gal kokio1 balto gabaliuką?

Beveik maldaujančiomis akimis Jo
nas, laukdamas pagalbos ir spausdamas 
ranką prie krūtinės, žiūrėjo į savo žmo
ną.

— Taip, taip. Plėšysiu marškinius, 
matai, aš čia dar. Duonos pakramtęs 
ant žaizdos uždėk ir nieko nekenks.

Jonas pamindžikavo vietoje, pasižiū
rėjo į sužeistą ranką, paskui, pasirau
sęs išeiginio švarko kišeniuose, išsitrau
kė iš ten nosinę, kadaise buvus baltą, ir 
apsuko ranką.

Nors ligi egzekvijų buvo dar visa sa
vaitė — Jonienė jau pradėjo ruoštis* 
ištepė taukais ir suadžiais batus, šį tą 
skalbė, šį tą susiuvinėjo. Net galvą iš
siprausė (ko nuo vestuvių nebuvo da
riusi). Kai jau beliko tik viena diena, 
ją visą paskyrė virimui. Juk nepaliksi 
vyrą ir kiaules alkanas. Jonui privirė 
pilną puodą kopūstų su lašiniais; kiau
lėm iššutino du katilus bulvių.

—Bulvių prie kopūstu pasirink iš kiau
linių —* priminė ji šeimininkui. Apsi
rengė ir išėjo.

Kol pasiekė savo buvusią tėviškę — 
rado valgių likučiais nukrautus stalus, 
o svečius — giedorius saldžiai tebemie- 
gančius.

Gyvūnas, kuris viską daro 
atbulai

Keistas tas padaras vė
žys: gyvas — juodas, išvi
ręs — raudonas ir plaukia 
atbulas.

Iš tiesų keistas—viską da
ro atbulai. Ir visai nenori 
prisitaikyti prie civilizaci
jos. Užėjo smarkus lietus, 
bėgdamas vanduo atsinešė 
i upelį salietros ar super- 
fostato smiltelę — jau ir 
užpuolė vėžį ligoę. O jei dar 
teko pauostyti stipresnių 
chemikalų, kuriais žmonės 
laukų piktžoles naikina — 
baigta ištiesė vėžys kaklą 
(ak, kad toks jautrus būtų 
tas kitas vėžys, kuris žmo
nes į kapus varo!), i »

Bet nebarkime! tu atbulų
jų vėžiu. Buvo laikai, kai 
iie knibždėte, knibždėjo Lie
tuvos ežeruose ir upokš- 
n i u o s e. Devynioliktame 
šimtmetyje štai kas rašyta: 
“Lietuvos vėžiai — didelis 
turtas ir prekybai, ir kraš
tui”. Tuo tarpu daugiausia 
naudojosi Vokietijos, Pran
cūzijos pirkliai. Kai maro 
epidemija išnaikino vėžius 
Vakarų Europos vandeny
se, juos milijonų milijonais 
ėmė vežtis iš Lietuvos. O 
drauge mums atvežė ir bai
sųjį vėžių marą, kuris de
vynioliktojo šimtmečio pa
baigoje nusiaubė Lietuvos 
vandenis. Tačiau mūsų lai
kais Lietuva vėl garsėja vė
žiais. Ir neketinama jų pa
likti likimo valiai, i

Ne, mokslininkų nepikti
na, kad vėžys atbulas. Ypač 
tokio entuziasto^ kaip bio
logijos daktaras J. Cuker- 
zis. Nuo 1952 metų šis mok
slininkas t nuodugniai tiria 
vėžių biologiją, jų ligas, bū-, 
dus jų ištekliams didinti. J. 
Cukerzis sukūrė naują sa
vitą sistemą vėžiams skai
čiuoti. Jo atradimu šiandien nas. Taip baigiama sukurti 
naudojasi ir Lietuvos, ir vėžių auginimo technologi- 
Lenkijos, ir Švedijos moks- ją, toliau renkamos žinios

(Bus daugiau)

tatymai globoja. Jeigu jis 
žinotų, kiek dirba jo labui 
mokslininkai J. Cukerzis, J. 
šeštokas, E. Tamulevičienė, 
R. Kuzma, M. Goldbergie- 
nė, A. Mažylis ir kiti moks
lininkai bendradarbiai, ko 
gera, pradėtų plaukti tik į 
priekį ...

Gene Zenulytė

Lobis miskendusiame 
laive

Trims Kanados narams iš 
Luisburgo miestelio Naujo
joje Škotijoje nusisekė. Po 
trejų metų i e š k o j i m ų ir 
kruop š t a u s darbo Pary
žiaus archyvuose jie surado 
laivą “Sambo,” kuris 1745 
m. rugpjūčio 25 d. išplaukė, 
veždamas daugybę auksinių 
ir sidabrinių monetų Lai
vas su kroviniu ir įgula nu
skendo apie 15 mylių nuo 
dabartinio Luisburgo.

Narai, kovodami su dide
lėmis bangomis, dvidešimt 
dienų kėlė į paviršių iš 22 
metrų gylio pintines su 
monetomis. Auksas ir si
dabras, iškeltas į paviršių, 
įvertintas 250 tūkstančių 
svarų sterlingų. Tačiau 
manoma, kad dar ne visos 
laive buvusios brangenybės 
išžvejotos.

lininkai. Apskaičiavus, kiek 
vandenyse yra veislinių vė
žių, galima žvejoti nebijant 
juos išnaikinti. Didelį dar
bą atliko ir kitas Zoologi- 
jos-parazitologijos instituto 
mokslinis bendradarbis J. 
Šeštokas. Jis sudarė pagrin
dinių vėžių telkinių žemė
lapi, nustatė vėžingiausius 
ežerus, ištyrė daugelį vė
žiu ligų chemikalu ir mine
ralinių trasų poveikį ir kt.

O kas iš to vėžiams? Kaip
buvo atbuli taip ir liko? Vis greičiau kovojama su 

vandens teršėjais, reikalau- 
jama dezinfekuoti vėžių 
gaudymo įrankius — kad 
neperneštų ligų, skubama 
gausinti “jaunąją kartą”, 
žodžiu, ir atbuląjį vėžį įs-

apie vėžių biocheminius 
ypatumus, ligas, geriausias 
sąlygas jiems augti ir dau
gintis.

Netrukus vėžiai, kaip 
šiandieną karpiai, taps na-' 
minių vandenų gyvūnu. 
1968 metais Ignalinos žuvų 
ūkyje numatoma statyti už
darų baseinų ir tvenkiniu 
sistemą vėžiams auginti. 
Nebereikės bijoti užterštų 
vandenų — naująsias vėžių 
buveines grynu vandeniu 
aprūpins arteziniai šuliniai.

O kas laukia tų, kurie už 
“vėžių rojaus” vartų? Ir 
jų likimas rūpi daugeliui.

Udraiista medžioti 
mėlynąjį banginį

Sudaryta tarp tautinė 
konvencija, draudžianti mė- 
linųjų banginių medžioklę 
visose jūrose ir vandeny
nuose. Mėlynasis banginis— 
didžiausias mūsų planetos 
žinduolis. Kai kurios mėly
nojo banginio atmainos sie
kia 30 m. ilgio ir sveria 
125-150 tonų. Šis žinduolis 
buvo labai intensyviai me- 
džiojamas ir kone visiškai 
išnaikintas. Specialistų ap
skaičiavimu, jūros milžinų 
tėra išlikę ne daugiau kaip 
600.

Ne! Plaukyti, tiesa, tebe- 
plaukia atbuli, bet, va, nuo 
1963 metų jau pradėta veis
ti vėžius dirbtiniu būdu. 
Sugaunamos “vėžienes”, be
sirengiančios palikti tūks
tančius ikrelių, ir speria- 
liuose, vadinamuose Veiso 
aparatuose, iš tų ikrelių iš
sirita vėžiukai. Inkubato
riuje jie laikomi iki pirmo 
išsinėrimo iš šarvelių (maž
daug dešimtį dienų), pas
kui paleidžiami į ežerus. 
Tokiems, truputį paaugu
siems, jau daugiau galimy
bių apsiginti nuo priešų. 
Šiaip ikrelius ir tik ką iš- 
siritusius vėžiukus naikina 
kas tik nori — ir žuvys ir 
paukščiai. O šitokie, paau
ginti, jau nuo daugelio prie
šų pabėgs. Dabar į ežerus 
kasmet paleidžiama jų dau
giau kaip po šimtą tūkstan
čių.

O mokslininkai toliau 
“jaukina” atbuląjį vėžį. 
Nuo 1966 metų aspirantė 
E. Tamulevičienė, vadovau
jama docento J. Cukerzio, 
augina išinkubuotus vėžiu
kus akvariumuose ir basei
nuose. Nors šitie nuo švie
sos slepiasi po kriauklėmis, 
medžio šaknimis, bet jau
čiasi puikiai. Priešų nėra, 
maistas geras, vanduo gry-

Duona nutukusiems
Anglijoje pradėta kepti 

speciali duona nutukusiems. 
Gydytojai ją rekomenduoja 
visiems tiems, kurie yra 
linkę pilnėti. Duona kepa
ma iš sojos miltų. Joje tė
ra tik 15.7 proc. angliavan
denių. Tuo tarpu paprasto
je duonoje jų estiiki 50%. 
Užtat sojos miltų duonoje 
yra daug proteino-baltymo, 
slopinančio alkio jausmą.

Nida. Kuršių marios. K. Lianzbergo nuotrauka
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LTSR Valstybinės premijos laureatai

V. Žalakevičius - sodrus talentas
Tarybų valdžios metais mūsų amžininko vidinio pa- 

gimęs ir išaugęs Lietuvos šaulio sudėtingumą ir gro- 
kino menas šiandien teisė- žį. Jis pirmasis iš Lietuvos 
tai gali didžiuotis visa |ile 

įė-ekrano kūrinių, tvirtai 
jusiu į tarybinės kinemato
grafijos lobyną. Kalbint 
apie mūsų kino meninir 
laimėjimus, pirmiausia 
kia kalbėti apie Lietu 
TSR nusipelniusį meno Rei
kėją, TSRS Valstybės pre
mijos laureatą Vytautą 
lakevičių.

V. Žalakevičius Lietuvos 
kino studijoje pradėjo di 
ti 1956 metais. Pirmas 
mas, parodęs, jog į jauną 
lietuvišką kinematogr; 
ateina ieškantis menirįin- 
kas, buvo “Adomas nori bū
ti žmogumi” (1959 m.). Čia 
režisieriui pavyko sukurti 
gilų, apibendrinantį buržu
azinės Lietuvos paveikslą, 
ryškiomis spalvomis nup eš- 
ti didžiausią anų laikų dar
bo žmonių rykštę—emigra
cijos tragediją. Režisieifius 
įtikinamai parodė ir ilgą 
darbių eilę ties darbo bir
ža, ir lėbaujančius popus 
“amerikonus” restorane, 
valstietį, pardavusį žeinę, 
kad išvyktų į tariamą paĮsa- 
kų šalį, ir darbininkų 
monstraciją su ašarinėinis 
dujomis ir policininkais.

V. Žalakevičius daug 
kūrybiškai dirbo, statyda
mas filmą “Gyvieji didvy
riai”, kuris Čekoslovakij 
Karlo vi Varų kino f ėst: 
lyje iškovojo vieną pag 
dinių prizų.

1963 metais į respublikos 
ekranus išėjo filmas “Vie
nos dienos kronika”, s 
laukęs didelio pasisekimb.

Labai šiltai žiūrovai suti
ko sekantį V. Žalakevičįaus 
darbą — “Niekas nenorėjo 
mirti”. Vos tik spau> 
pasirodė scenarijus,

■kų 
•ei- 
Vos

rb- 
fil-

de-

oje, 
va- 
•in-

oje 
jid iš

syk atkreipė visuomenės 
Talentingai api- 

netolimos 
ala-

dėmesį, 
bendrindamas 
praeities įvykius, V. Ž 
kevičius nupiešė plačią i po
karinę kaimo panoramą. 
Įdomus scenarijus režisie
riaus rankose virto neeili
niu kūriniu. Tai patvirtino 
ir vieningas juostos pi
žinimas šalyje, ir pasiseki
mas užsienyje. 1967 me 
šis filmas buvo pažym 
TSRS Valstybine prem

V. Žalakevičius savo 
stoję parodė pilnakra 
žmones, atskleidžiau

ipa-

tais 
etas 
ja.
juo
dus 
čius

LAISVfi

Poetas Vytautas Bložė

Apie Praną Jakštį ir jo 
literatūrinę veiklą

Aš buvau (nuėju- 
rašo jo žmona, —

Antradienis, Sausio (January) 16, 1968

kino studijos režisierių, so
driomis, realistinėmis spal
vomis nupiešė Lietuvos po
kario kaimą, pateikdamas 
psichologiškai tikslų ir 
emocionalų žmonių charak
terių tyrinėjimą.

Vytautas žalakevičius
Filmas “Niekas nenorėjo 

mirti” — tai naujas, įdo
mus kūrinys lietuviškame 
kino mene.

Dabar V. žalakevičius ra
šo naują scenarijų.

A. Vėsulas,
Lietuvos Kinematografininkų 

sąjungos valdybos 
sekretorius

Jis, kaip visuomet, turėjo 
važiuoti į darb^. 109-tos 
Liberty Avė. stotyje laukė 
požeminio traukinio. Va
landa kelio iki Harlemo. 
Valanda at^al. Dvi valan
dos. Jis mokėjo jas išnau
doti. “Tos lietuviškos kny- 
lės taip patogiai tinka ki
šenėje. Aš skaitau požemy
je (subway), kai keliauju 
į darbą.”

Ir susmuko perone, “šeš-
Ir susmuko perone, šeš

tadienių rytmečiais žmonių 
šios linijos traukiniais ke
liauja palyginti nedaug. Ir 
tuo laiku, kai jis krito, žmo
nių ten, matyt, nebuvo, — 
rašė Rojus Mizara nekrolo
ge “Laisvėje.” — ... vėliau 
atsirado žmonių, kurie pa
šaukė policiją; pastaroji 
nugabeno mirusįjį į atitin
kamą vietovę, ir tuoj po to 
pranešė žmonai tragišką 
naujieną:...........................
. —Jūsų vyras rastas ne
gyvas traukinio stotyje...”

Smerkia prez. Meany
Racine, Wis. — Unijų lei

džiamo laikraščio “Racine 
Labor” redaktorius Loren 
Norman pasmerkė AFL- 
CIO prezidentą Meany, 
kam jis šmeižia ir niekina 
Darbo Vadovybės Asamb
lėją už taiką.

L. Norman nurodo, kad 
nesutikimas su karo vedi- 
>mu Vietname yra sveikas 
ir natūralūs dalykas, “kuo
met karas yra nepopulia
rus ir kuomet apie 500,000' 
Amerikos jaunuolių (įimant 
mano sūnų, kuris laive pat
ruliuoja Vietnamo vande
nis) yra karo lauke.”

Skruzdžių antpuoliai
Hanibalo mieste, Misūrio 

valstijoje, keletą valandų 
buvo sustoję automobiliai. 
Juos sustabdė skruzdėlės. 
Per naktį šių vabzdžių ko
lonija ant tilto pasistatė iš
tisą smėlio kalnų miestelį 
ir jame apsigyveno.

Specialiai darbininkų ko
mandai teko pasidarbuoti, 
kol neprašyti ateiviai buvo 
išgyvendinti.

Sklaidau žmonos Onos 
Vaznytės - Jakštienės laiš
kus.

.. .Sunku man dar rašyti.

...Jis dar daug dėl ko 
turėjo gyventi.

.. .Jau mėnuo praėjo, kai 
mano Prano nėra.

... čia yra keletas nuo
traukų. Kur mes sykiu, tai 
mūsų “wedding) picture. 
Kita tai prie jo “painting, 
bet spalvos “not so good,” 
ir kita tai prieš išeinant į 
darbą vieną rytą.

.. .ir ne juokais jam kal
bėjome, kad gal praleistume 
Naujus metus Vilniuje, nes 
šiais metais būtume (atšven
tę) mūsų vedybų 30 metų 
celebraciją. Atostogas pra
leidome Expo-67, ir Pranas 
taip apsidžiaugė vitražais 
ir norėjo daugiau Lietuvos 
meno pamatyti.

.. .kaip jis mylėjo kalbas 
—žodžius—bandymus darė 
rašyti poeziją lietuviškai; 
Mizarai daviau paskaityti 
keletą, bet jis sakė, kad 
(“Laisvės” laikraščiui) per 
daug modernišką ir patarė 
pasiųsti kokiam 
tuvoj.

...O dabar jau ir Miza
ros nebėr mūs 
dingo “Laisvės”

... Prano tėvai iš Kazlų 
Rūdos ir Višak

M

poetui Lie

ų tarpe — 
širdis.

o Rūdos.

džioje per-
NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 

PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juoza s Baltušis
Kny ga pavadinta:

a\TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
išytojas Juozas Baltušis lankėsi.

. Šiai susipažino su lietuviais ir
.Prieš dvejus metus r.

Amerikoje. Jis pla 
aplanku daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo 

gautus
Kietais apdarais ir 

paveikslų iš A

apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 
iš jų įspūdžius.

yra išspausdinta daug įdomių 
merikos miestų centrų ir 

mokslinių įstaigų.
Knyga iš 32 5 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 114L7

Atleiskite! Aš Lietuvos ne
matęs ir jos vandenį negė
ręs. New York miestas yra 
mano Baisogala. Mamytė 
ir tėvelis iš Lietuvos. Aš 
dabar dirbu universalinio 
magazino raštinėje. Buvau 
Amerikos kariuomenėje per 
antrąjį pasaulinį karą; tai 
būsiu keliais metais senes
nis už jus. Pasiekęs baka
lauro laipsnį universitete.

Man atrodo, kad daug po
etų nedrįsta eksperimentuo
ti: maršuoja senais, nudė
vėtais keliais. Per daug yra 
sentimentalių eil ė r a š č i ų 
apie “Motiną” ir negyvų 
natiurmortų apie “Tėvy
nę.”

... Tuoj (n e u ž ilg o ) aš 
jums pasiųsiu daugiau Ame
rikos poetų darbų. Gausiu 
nors vieną Robert Lowell 
knygą. Jis tai mūsų (gal 
būt) svarbiausias poetas 
Amerikoje.

... Gal galėtumėt pasiųs
ti man “Lietuvių eilėdarą” 
— J. Girdzijauskas. Ir ar 
yra knyga apie Lietuvos 
dievus — prieš Kristaus — 
stabmeldiškos, pagoniškos 
Lietuvos.

.. . Prieš kelias dienas pa
siunčiau jums sekančias 
knygas:.. ir tik dabar su
radau laiko ir drąsos jums 
parašyti laiškelį. Sako, mes 
amerikonai jau pradėjom 
užmiršti, kaip susikalbėti 
vienas su kitu. Sako, 
“American just cannot 
comm u n i c a t e with each 
other.” Man didžiausias 
keblumas yra tos lietuviš
kos galūnės ir tie ženkle
liai (accent marks). Ameri
koniški žodžiai (tai ameri
kietiški) yra kaip akmenė
liai ir spalvoti stiklo karo
liukai, iš kurių poetai su
kuria vitražus. Lietuviški 
žodžiai yr&* kaip delikatus 
siūleliai arba nėriniai. Lie
tuviška poezija yra kaip 
gobelenas.

... Vertėjo did ž i a u s i a 
problema vis yra rasti tą 
tinkamą žodį. Anglų kalba 
turi tiek daug vienskieme
nių!

‘Sieną.” 
si), —' 
į Publishing Company pa
sikalbėti apie 25 kopijų at
spausdinimą draugams, 
Prano atminčiai. Bet už 
25 Ifnygas prašo virš 1,000. 
Man atrodo, kad tūkstantis 
dolerių per brangu, bandy
sime kitur.”

Ne rožėmis klotas lietu
vių poezijos populiarinto
jų kelias kitoje pusėje At
lanto, šalyje, kurios vienas 
žymiausių poetų R. Lovelas 
pasauli n i a m e keturiasde
šimties poetų forume nese
niai pareiškė: “Tai liūdni 
laikai. Mes gyvename bai
sioje epochoje ir neturime 
pagrindo sulaukti švieses
nės ...” Ir tą lemtingą rug
sėjo antrosios rytą, kai tuš
čiame traukinio perone nu
stojo plakusi darbšti ir kuk
li P. Jakščio širdis, iš jo 
rankų iškrito portfelis. Ja
me buvo lietuvių poezijos 
antologija “Manoji Lietu
va” (graži simbolinė para
bolė), kelionės metu paraš
tėse pradėti versti eilėraš
čių posmai. “...su Mizara 
skaitė “Requiem,” ir jau 
Frankas buvo p r ia d ė j ę s 
“translation.” Bet dingo! 
Nežinau kaip, nes, važiuo
damas tą paskutinę dieną į 
darbą su savim turėjo, o 
kai nuvažiavome į policijos 
stotį pasiimti daiktų, jau 
nebebuvo.”

Liūdna parabolė: mirtis 
beverčiant “Rekviem”’!

Oakland, Calif.
Palydint senus metus ir 

laukiant naujųjų me^ > 
gruodžio 31-mą dieną buvo 
suruošta Oaklando' kuopos 
parengimas Finnish Hall, 
Berkeley. Diena buvo gra
ži, saulėta. Susirinko gra
žus būrelis draugų. O mū
sų šeimininkes suruošė pui
kius pietus. Stalai buvo 
papuošti raudonomis gėlė
mis.

Visi laukėme atvykstan
čios I. Mizarienės iš Los 
Angeles, kur ji viešėjo pas 
savo gimines ir draugus. 
Bet mūsų laukimas buvo už 
dyką, nes mūsų Ieva Miza- 
rienė negalėjo mus aplan
kyti, jos paukštis neskrido. 
Drg. Karosienė buvo pada
riusi gražią dovaną įteikti 
parvežti “Laisvės” para
mai, o kai mes viešnios ne
sulaukėm, tai dovana bus 
pasiųsta į “Laisvę.” Apgaf 
lestaujame, kad negalėjom 
su Ievute pasimatyti. Lin
kime jai daug laimės, svei
katos ir sėkmės.

A. Taraška parodė filmą, 
kurį parūpino Mr. Conrad 
Friberg, dar apie 1930 me
tų laikotarpį, Chicago Hal- 
sted St., kur dabar randasi 
“Vilnis.” Tai dokumentinis 
filmas iš tų laikų, kuomet 
Amerikos liaudis kovojo 
prieš skurdą ir reikalavo 
valdžios paramos. Įdomu 
pamatyti.

Mr. Conrad Friberg yra 
apvažiavęs daug valstybių 
ir vietų Europoj, Azijoj, 
Australijoj ir kitur; lankė
si ir Tarybų Lietuvoje. Ke
lionėse surinko daug nuo
traukų ir padarė “slides.” 
A. Taraška su C. Fribergu 
nuotraukas mums parodė. 
Buvo įdomu. Taipgi buy^ 
rodomas jaunuolio Carl 
Friberg gamintas trumpas 
filmas-vaizdai iš Yosemite 
Park. Jis aiškino, kaip 
ten kadaise indėnai gyve
no. Tas viskas buvo įdo
mu.

Philadelphia, Pa.
Nemaloni žinute

Sausio 9 dieną buvo pa
laidotas Vladas Šapranaus
kas. Prieš porą metų mirė 
jo žmona, kuri buvo žymi 
pažangi veikėja.

V. Šapranauskas Philadel- 
phijoje išgyveno virš 50 
metų. Kadaise buvo žymus 
darbuotojas PŠDLRS klu
be. Vėliau tapo mėgėju žu
vauti su meškeria. Visą sa
vo 1 aisvalaikį praleisdavo 
Atlanto vandenyne su žu- 
vavimo mėgėjais. Čia jį iš
tiko skaudi nelaimė prieš 
30 metų. Vladas neteko ko
jos, paslydęs nuo vagono 
priedurio. Koja pakliuvo 
po ratu, kuris nupiovė koją 
ligi kelio.

Nuo tada patyriau Vla
do ištvermę ir ryžtą per
nešti didelius sunkumus, 
apie vyro sužeidimą, di
džiai susirūpino ir skubėjo 
vykti į Atlantic City ligoni
nę. Aš irgi vykau. Pama
čiusi vyrą be kojos, alpo 
verkdama. K) jis juokauda
mas ramina ją: “Tai ko čia 
dabar zurzi; daktaras tuo
jau prisius tą pačią koją ir 
bus viskas gerai. O jei ne, 
tai pasidarysiu medinę.”

Jam teko pergyventi 
daug skausmų ir gyventi be 
kojos. Bet jis visuomet 
buvo pilnas juokingų pasta
bų, lyg jam nieko blogo ne
būtų įvykę. Jo būdas dau
gelį mokė, kad nelaimėje 
patekus dejavimu-verksmu 
padėties nepataisysi.

Vladas buvo aukšto ūgio 
ir tvirtos sveikatos. Pa
žangiečių parengimuose jis 
buvo darbštuolis.

Šapranauskai išaugino 
nedidelę šeimą — sūnų Al
fonsą ir dukrą Aldoną, abu 
laisvų pažiūrų. Taipgi su
silaukė iš sūnaus tris anū
kus — du sūnus (jau vedę) 
ir dukterį.

Laidotuvėms vado v a v o 
Charles J. Roman (Rama
nauskas). Šermeninėje ir 
kapinėse atsisve i k i n i m o 
kalbas pasakė drg. A. Pra
naitis. Palydovai buvo pa
vaišinti restorane.

Gaila netekus malonių ir 
darbščių draugų. Geros 
sveikatos jų šeimai.

Južintiškis

Skaitau dar kartą “F. Y.” 
verstus eilėraščius. Kiek 
padaryta per keletą metų! 
Kokia subtili atranka! Tie- 
siog aiškiregiškas poetinio 
vaizdo supratimas. Galima 
rasti nebent prasmės klai
dų. Meninis audinys ste
bėtinai adekvatus. Jautri 
poetinė prigimtis. Du uni
versitetai (viename — lite
ratūros, studijos po demo
bilizacijos iš aviacijos dali
nių,kur P. Jakštys tarnavo 
karo metu).

Dar kartą skaitau Ro
jaus Mizaros straipsnį.

“Pažinojau Praną per 
daugiau kaip 30 metų. Ka
daise, kai kūrėsi Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
kai mes turėjome/jo eilėse 
daug jaunimo, Frank Yakš* 
tis buvo nuolatinis svečias 
LDS centre. Pade j o kitiems, 
dalyvavo kultūriniame ju
dėjime. Sportas ir politika 
jo netraukė.

Prieš keliolika metų jis 
dalyvavo ir sceninėje veik
loje.

.. .Labiausiai Praną trau
kė literatūra.

...Jam rūpėjo supažin
dinti angliškai kalbančiuo
sius su lietuvių poezija.”

Bet šių metų laukimo 
nuotaika buvo daug skir
tingesnė nuo daugelio anks
tyvesnių metų, nes, kuomet 
karas tęsiamas ir plečiamas, 
kai nekalti žmonės vietna
miečiai žudomi, o čia pat 
kovotojai už taiką šimtais 
sugrūsti į kalėjimus ir prie 
jų dar neprileidžia nei sa
vų, nei draugų, maistas 
prastas, daug žmonių labai 
pasipiktinę tokia politika. 
Vis daugiau žmonių prade
da matyti, kad milijonieriai 
užpuolė silpną valstybę ir 
nori jos žmones padaryti 
vergais, o jų turtą panau
doti savo tikslams.

Prieš karą, už taiką 
(peace , and freedom) Viet
name Čia pas mus renkami 
parašai, siekiama surinkti 
virš 66 tūkstančių parašų, 
kad galėtų klausimą padėti 
ant baloto balsavimui 1968 
metais. Mūsų visi draugai 
pasirašėme už taiką.

IG. K.

Amerikos Lietuvių darbi
ninkų susivienjimo leidžia
moje “Tiesoje,” jos angliš
kajame puslapyje, skirtame 
lietuviškos kilmės jaunajai 
amerikiečių kartai, pasiro
dydavo vis daugiau lietuvių 
poetų vertimų į anglų kal
bą. Ir po jais kuklus para
šas “Translated by F. Y.” 
Po šiuo kriptonimu slėpėsi 
tylus, didelės kultūros if 
erudicijos lietuviškos kil
mės amerikietis. Lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos, 
literatūros, eilėdaros studi
jos. Ir visa tai laisvalaikiu. 
Be jokio literatūrinio hono
raro.

Per trumpą laiką pasiro
dė Maironio “Jūratė ir Kas
tytis,’” “Užkeiktas Skapiš
kio varpas,” Janonio “Avė, 
vita, moriturus te sąliutat,” 
“Krinta lapai, vysta gėlės” 
ir kt., J. Mačio-Kėkšto, E. 
Mieželaičio, Just. Marcin
kevičiaus, A. Mikutos, J. 
Vačiūnaitės ir kitų lietuvių 
poetų eilėraščiai, P, Cvir
kos ir M. Sluckio novelės. 
Iš viso paskelbti trisdešimt 
devyni kūriniai. O kiek ,dar 
jų liko rankraščiuose"? Pra; 
dėtų ir nebaigtų? Negi vis
ką gali paskelbti mėnesi
niame dviejų puslapių laik
raštyje? O jeigu tai Just.

li-

1965 metų pr 
skaičiau “Laisvėje” Rojaus 
Mizaros žinutę, 
žįstamas tautie 
Yakštis išvertė j 
bą ir išspausdin 
je einančio “Ti< 
raščio angliškaj; 
pyje nedidelę mano poemą 
“Eisiu basas per miestą.

Parašiau “Laisvės 
dakcijai laišką, prašydamas 
perduoti jį Frenkui Jakš- 
Čiui. Netrukus gavau atsa
kymą. Pradėjau susiraši
nėti, siųsti lietuvių auto
rių knygas ir f 
Užsimezgė įdon 
tė laiškais. Mus, 
gose gaublio pusėse gyve
nančius lietuvius, jungė 
bendra meilė žemei, tėvų 
kalbai ir ypač—poezijai.
Ir staiga-mirtis nutraukė 

šią neilgą draugystę. Sklai
dau Frenko Jaučio laiškus.

...jau kuris 
verčiu dabartinių Lietuvos 
poetų darbus sa 
kiu...

... aš gramozdiškai, ne- 
taisykliškai rašau, sumaišy- Martin k e v i č i a u s poema 
damas balses

kad nepa- 
tis Frank 
anglų kal- 

) Ameriko- 
esos” laik- 
ame pusią-

” re-

btoalbumus.
ii draugys- 
du skirtin-

laikas aš

vo laisvalai-

ir galūnes. “Siena”? “...jis išvertė visą

■1

Netekome didelio lietuvių 
kultūros, patrioto, pirmojo 
rimto lietuvių poezijos po
puliarintojo angliškai kal
bančiojoje lietuvių išeivijo
je/Įtemptas ir sunkus dar
bas baldų parduotuvės kan
celiarijoje ir — laisvalai
kiu — literatūrinis, kūrybi
nis pamėgtasis per anksti 
pakirto tikrai talentingo ir 
darbštaus mūsų tautiečio 
jėgas pačiame jų brandu
me.

Taip ir liko jis “Lietuvos 
nematęs ir jos vandenį ne
gėręs.”

(“Gimtasis kraštas”)

Chicago, Ill
Serga J. Andrulienė

Jau kelios dienos kai
ga rimtai suspaudė dien
raščio “Vilnies” raštinės 
darbininkę Juliją Andrulie- 
nę. Matomai ją, kaip ir 
daugelį kitų, parbloškė ne
laboji flū.

Gaila, kad jai tenka sirg
ti, kuomet taip daug yra 
skubių darbų raštinėje.

Ligonė randasi namuose. 
Jos vyras redaktorius Vin
cas Andrulis labai susirū
pinęs.

, Linkėtina sėkmingai ligą 
nugalėti ir vėl būti sveikai, 
linksmai ir darbščiai.

Senė

Gripas siautėja Olandijoj
Haga. — Olandijoje ki

lo smarki gripo epidemija, 
atėjusi iš Amerikos, Ang
lijos, Norvegijos ir Dani
jos.

Daugiau laivų š. Vietname 
Washingtonas. — Kon- 

gresmanas Chamberlain ne- 
pasitenki n u s i a i pareiškė, 
kad 1967 m. šiaurės Viet- 
naman atplaukė 78 kapita
listinių šalių laivai, ketu- 

turėjo 3 milijonus ir 3 šim- riais laivais daugiau kaip 
tus tūkstančių. pirmesniuose metuose.

Dramblio Kaulo Krantas
Lomė.—Afrikoje' Dramb

lio Kaulio Kranto respub-. 
lika dabar turi apie 4 mi
lijonus gyventojų. 1958 m.

REDAKCIJOS ŽODIS
Iš susitikimo su Diržins- 

kaite Jūsų korespondencija 
negalėjome pasinaudoti, nes 
spausdinome anksčiau gau
tą. Dvi ilgos koresponden
cijos iš vieno susirinkimo 
išspausdinti neįm a n o m a, 
kuomet kiti reikalai, kitos 
kolonijos irgi turi ką nors 
pasakyti. Ypatingai šven
čių ir vajaus metu tenka 
korespondencijas apgenėti. 
Korespondentus pra š o nlę 
nepykti.



Antradienis, Sausio (January) 16, 1968

Phoenix, Arizona
Kapitalizmas — pala

> netvarka
Čia įvyko Kultūros Cent

ro statybos pradėjimo 
gos. Susirinko su

ida

apei- 
WPA 

kastuvais 200 bankų, krau- 
nkų, 

ga-
tuvių, apdraudos savin 
fabrikantų kapitalizme 
lybę parodyti: kaip jie ga
li užkrauti taksus ant 
žų namų savininkų ii 
statyti biznieriams pe 
gą “Down Town Complex 
už 27 milijonus dolerių.

Du blokai už to komplek
so statybos yra sausa 
“Salt River,” druskos 
vaga, abiejose upės pdsėse 
gyvena du šimtai tūkstan- 

i žmonių didžiausiame 
airę, 
ilkė-

ma- 
pa- 

Inin-

upė 
upės

čių žmonių 
skurde, jų namai nusl 
jų gatvės negrįstos, d 
tos, tik laimė, kad čia žiur- 

* kės nesiveisia, nes vas 
^metu karšta saulė jas išnai

kina, jeigu tavoriniai trau
kiniai ir atveža jas į šį 
miestą. O ir tie skurdžiai 
turės prisidėti prie komp
lekso pastatymo taksį 30 
centų ant dolerio.

taupos išsibaigė, darbo gau
ti negali, tai romantiškoji 
bobutė paprašė Robertą iš
sikraustyti prieš pat Kalė
das. Robertas jos paklausė 
ir išėjo.

Iki Maricopa apskrities 
ligoninės trys kilometrai 
kelio. Jis išeidamas į kiše
nę įsipylė valomosios pud
ros — “Dutch cleanser.” 
Ligoninėje jis susipylė pud
rą burnon, užgėrė stiklinę 
vandens — ir klykdamas 
krito mirtinai.

Autoritetai padarė skro
dimą. Tyrinėtojai rado ir 
tuos romantiškus laiškus su 
$10,000 apdrauda, užrašyta 
tos ponios vardan.

Laidotuvėse dalyvavo ji 
pati ir jos kaiminka. Lie
tuviams nebuvo apie laido
tuves pranešta ir jie jose 
nedalyvavo.

Pokario matais Lietuvos Mokslų akademijos insti

 

tutuose buvo priruošta ir apginta 21 mokslų daktaro ir 
460 mokslų kandidatų disertacijų.

Nuotraukoje matome grupę Chemijos ir cheminės 
technologijos instituto darbuotojų, kurie šiemet apgynė 
mokslų kandidatų laipsnius. Iš kairės—Juozas Vegys, 
Birutė Žilėnienjš, 
Aldona Levinsk

vo rašoma, kad pasižiūrėti 
bažnyčios grožio Čia su
plaukdavo minios žmonių iš 
viso krašto. Ano meto sve
čiai iš užsienio sakydavo, 
jog šis meno paminklas ga
li puošti gražiausius Euro
pos miestus.

Prabėgę šimtmečiai pali
ko savo žymes po Pažaislio 
baroko pastato skliautais. 
Dalis puošmenų sunaikinta. 
Restauratoriai nutarė jas 
atkurti. Pažaislio bažnyčios 
ansambliu dabar rūpinasi 
M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejus. Pastate bus įrengta 
senosios ir taikomosios ta
pybos ekspozicija.

Help Wanted Female

WANTED (2)
Experienced Meat Wrapping 

Chain Store style.
Steady year round work.
Apply Monday to Friday.

934 N. 3rd St., Phila., Pa.
(97-103)

Male & Female

WAITRESSES-WAITERS. Full & 
part time. Year round positions.

Call 647-1771.
Also in need of PORTER & KITCH

EN MEN. Full and part time posi
tions. WAYNES BOROUGH COUN
TRY QLUB. (95-104)

aros

usėj

tėjo

VVindow Rock, Ariž.
Kas metai antroj p 

gruodžio Navajo ir Aoače 
indėnai turi savo mūg^ — 
“Pow-wow.” Tai suvažia
vo, atjojo, atėjo pėsti pasi
svečiuoti. Tuo mętu s
storas, stiprus dėdė šaltis ir 
viršuje atstūmė nuo Kali
fornijos tamsiai mėlyną de
besį. Krito sniegas: 
šešias dienas žemę, kvis, 
karves toje srityje apklojo 
84 colių klodu. Jau rasta 
37 negyvi indėnai, o 
žuvo indėnų galvijų, ateitis 
parodys, kada sniegas iš
tirps pavasarį.
t Oro transportas, ih: 

sparniai iš Lūkės ir Ilich- 
field bazių išvežti į Vietna
mą, nėra kuo ir buldozeriui 
atidaryti kelius. Tai 
jei galvijai ir indėnai Badu 
išmirs! Atveš' avienos ir 
karvienos iš Zelandijos ir 
Australijos.
Romansas ir netikėta m irtis

Waukeganieciams gjerai 
pažįstama parapijonka 
liuke, 91 metų, gausiai 
leringa, vedė koresponden
tinį romansą su Robertu 
Balvenu, 51 metų amž. 
bobutė yra neraštinga, 
susirašinėjimą tvarkė 
nuolatinė draugė čikag

Prieš penkis mene 
bobutė atsivedė jauną 
bertą į Enconto parką iš
didžiai parodyti lieti viš- 
'kam svietui, kad ji jau ne 
friena—turi vyrą.

Laikas bėga, o vesti 
bertas nesirengia. Jo šan-

per

kiek

lun

kas,

nas- 
do-

Kai 
tai 
jos 

etė.
sius 
Ro-

Ro-

5 pusi.

Help Wanted Male

ATTENTION. Excellent opportu
nity. Collector salesmen, men want
ed to collect hard goods route in 
NJ. Pref, man living in Cumberland 
or Salem Co. Steady empl., excell, 
oppor., salary plus comm, for hard
working man with good transporta
tion. Call JEFERSON SALES, 316 
N. Market St., Wilmington. Call coll. 
302-658-7331. (3-12)

PLASTICS EXTRUDER. Excellent 
opportunity fdr experienced person. 
All benefits. Excellent wages. Plant 
situated in country like setting near 
desirable residential area. Phone or 
write Adam Spence Corp., 3856 Park 
Ave., Edison, N. J. 08817 201-494- 
1900. (1-8)

Gytis Kupetis, Romas Šarmaitis ir 
enė.

M.Baranausko nuotrauka

nios iš Lietuvos
gastrolės
ų akademi-

gyveno vienas 
buvo sveikas, 
atrodė.
šventes, gruo- 

Pra-

Sutartinės
Estijos Moksl 

jos salėje įvyko Vilniaus 
konservatorijos dėsty tojų

Bethlehem, Pa.
Pranas Zavis mirė neti

kėtai, staigiai nuo širdies 
smūgio, sulaukęs 76 metus 
amžiaus. Jis 
ir visuomet 
bent taip jis

Prieš pat
džio 22 d., pasnigo, 
nas pasiėmęs šiupelę, išėjo 
pakasti sniego. Bet, matyt, 
pavargo ir apsirgo. Grįžęs 
į vidų atsisėdo į kėdę ir 
amžinai užmigo.

Jo duktė kiek toliau gy
vena, bet vis savo tėvelį 
pridabojo. Nuolat telefonu 
teiraudavosi apie, jo sveika
tą. Bet tą rytą ji du kartus 
skambino, bet niekas neat
siliepė. Tuomet išvažiavo 
aplankyti ir rado Praną 
mirusį. L. T.

Kelias į literatūrą
Vilniaus uniuniversiteto 

kūribiniai rateliai ne vie
nam jaunuoliui padėjo žen
gti pirmuosius žingsnius į 
literatūrą. Jų tarpe ir poe
tams A. Baltakiui, V. Rudo
kui, S. Gedai, kurie nese
niai atsilankė į universiteto 
studentų kavinėje surengtą 
jaunųjų literatų vakarą. 
Šiame vakare buvo paskelb
ti universiteto literatūrinio 
konkurso nugalėtojai. Pir
moji premija paskirta tre
čio kurso studentei lituanis
tei M. Kontrimaitei už ei
lėraščius.

Į vakarą buvo taip pat 
atvykusi rašytoja I. Simo
naitytė.

Geriausius šiam konkur
sui pateiktus studentiškus 
kūrinius numato išspaus
dinti “Pergalės” žurnalas ir 
universiteto literatūrinis al
manachas “Nuoširdumas”.

Miami, Fla.
Šaunus Banketas ir Koncertas

SPAUDOS NAUDAI 
Reng a LLD 75 kuopa

Sekmadiem, Sausio 21d,
Vieta: L. S KLUBO SALĖJE

2610 N. W. 119th St.
Programai atlikti iškviestas St. Petersburgo 

DAINOS MYLETC|JŲ CHORAS su jų gabia, 
grakščia vadove. 
Miamio AIDO CH< 
nienė, H. Mikitas, 
gabaus muziko R.

Adele Pakalniškiene, taipgi 
ORAS ir jo solistai M. Gabrė- 

r St. Vaineikis, vadovybėje 
Nekrošiaus.

Banketo pradžia 12:30 vai. dieną 
Koncerno—3 vai. dieną

ir studentų koncertas, 
liaudies 
erinio 
inė” ir 
o pasirody-
po koncer-

in- 
an- 
ka-

—Lietuvos 
strumentų kam 
samblio “Sutart 
merinio orkestr 
mas, — pasakė 
to Talino konservatorijos 
rektorius profes orius V. 
Alumė, — padarė gilų įspū
dį. Didžiausio 
nusipelnė tiek 
jautrus požiūri| į liaudies 
muzika ir “Sutartinės 
samblio virtuozi 
mas liaudies insux u<xxxvxxucxxo, 
tiek ir didelis kamerinio 
orkestro meistnš kūmas. 
Abu kolektyvai palieka pui
kų įspūdį ir rodo, kad Lie
tuvos aukštojoje muzikos 
mokyklą j e dirbamas didžiu
lis ir kruopščiai 
darbas.
vyzdys mums.

—Mes žinome 
Čiurlionio ir Dv 
ziką, su dideliu 
klausomės jūsų 
liaudies dainų, 
žinomas estų kompozitorius 
E. Kapas. — Labai įdomu 
buvo susipažinti) su jaunų 
talentingų kompozitorių A. 
Bražinsko, F. Bajoro, V. 
Paketūro kūriniais. Jūsų 
koncertas buvo j 
na muzikinei Talino visuo
menei.

Su “Sutartines, 
pat su kamerini 
menu susipažino 
grado klausytojai. Pasiro
dymus labai gerai įvertino 
Leningrado kons 
prorektorius F. 
profesoriai ? ” 
ja ir I. Šerman 
gai. Jie pabrėžė didelį vil
niečių muzikalumą ir aukš
tą atlikimo kultūrą.

—Mes seniai 
tokio malonaus 
nančio vakaro, -k pasakė F. 
Sokolovas, — ir 
sų konservą to r. j a žymiai 
senesnė, negu jūsų, — jai 
105 metai, — m?s daug ko 
galime iš jūsų pasimokyti.

Helsinkio Sibelijaus mu
zikos akademijos profesorė 
Sirka Harjunmh, kuri klau
sėsi koncerto, susižavėjusi 
kalbėjo apie puikų kanklių 
ir birbynių skaųibėjimą.

—Norėčiau išgirsti lietu
vius muzikantuą Helsinky
je. Esu įsitikinusi, kad P. 
Tamošaičio ir S. 
kolektyvai pas n 
didžiulį pasisęki 
kė viešnia. ;

kių rajono laikraštis “Drau
gas.” Netikėtas įvykis nu
stebino Griškabū d ž i o kol
ūkio karvių melžėją D. Va- 
silienę. Jos prižiūrima 
“Smilga” atsivedė tris ver
šelius. Kiekvienas svėrė 
daugiau kaip po 20 kilogra
mų. Visi veršeliai gražiai 
auga.

pagyrimo 
nuoširdus,

” an- 
škas groji- 
trumentais

apgalvotas
Tai sektinas pa-

ir mylime 
ariono mu- 
malonumu 
nuoširdžių 
.— pasakė

luiki dova-

” o taip 
o orkestro 
ir Lenin-

ervatorijos 
Sokolovas,

N. Qolubovska- 
manąs^pedago-

neturėjome
ir įsime-

nors mu

Sondeckio 
n,u s turėtų 
mą;— pasa-

Trys “Smilgos” 
Įdomią žinutę

veršeliai 
jranešė ša-

hiWTl l r ■ l—i—>O—l IfR TiMWXMWIrwWWI >f|iJ

IRŽIO REINBERGERIO 
KONCERTAS .

Gastrolių į Vilnių vėl at
vyko žinomas Čekoslovaki
jos vargonininkas. Prahos 
muzikas akademijos profe
sorius Iržis Reinbergeris. 
Svečias koncertavo Valsty- 
bininėje filharmonijoje. 
Programoje šį1 kartą nebu
vo ankstesnių gastrolių me
tu jo atliekamų Bacho kū
rinių. Dabar salęje skambė
jo Ėrbacho, Liubeko, Val
terio, Regerio, Franko, Hin- 
demito, Ebeno kūriniai.

Rado monety lobį
Daugiau kaip 3,500 vari

nių lietuviškų, lenkiškų ir 
švediškų šilingų, nukaldintų 
XVII amžiaus pirmoje ir 
antroje pusėje, iš Anykščių 
parsivežė Etnografijos mu
ziejaus vyresnysis moksli
nis bendradarbis Zenonas 
Duksa. Šį senovinį monetų 
lobi Anykščių rajono Papi
liu kaime, traktoriui bea
riant diryą, surado kolūkie- 
tė Ona Mileškevičiūtė.

Kaip pastebėjo Z. Duksa, 
lobyje yra unikalių monetų. 
Jų tarpe viena ligi šiol ne
aprašyta numizma tikos 
knygose.

Pažaislio puošmena
Sukako 300 metų, kai bu

vo pradėta statyti Pažais
lio bažnyčia — didingas ba
roko stiliaus statinys. Kau
no dailininkai, architektai 
ir menotyrininkai pažymėjo 
šią istorinę datą.

1667 metų lapkričio 20 d. 
Pažaislio architektūrin i o 
ansamblio fundatorius, Di
džiosios Lietuvos kunigaik
štystės kancleris Kristupas 
Pacas padėjo kertinį bažny
čios akmenį ir įmūrijo į pa
matus dvi sidabro plytas. 
Šį ansamblį, be bažnyčios, 
sudaro Kamandulių vienuo
lyno pastatai ir gražiai iš
planuoti vidaus kiemai.

Ansamblį kūrė, vietos 
meistrų padedami, kviesti 
architektai ir dailininkai, 
daugiausia italai. Jos, vidus 
išpuoštas didelės meninės 
Vertės freskomis, skliautai 
dengti lipdiniais, sienos iš
klotos marmuru.

Vienolyno kronikose bu-

MIAMI, FLA.
Svarbus pranešimas

Malonėkite atkreipti savo 
atidžią į tai, kas bus sausio 
21 d. Įvyks labai gražus 
koncertas ir pietūs. Rengia 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 75 kuopa. Pietūs bus 
12:30 vai. dieną, o koncer
tas prasidės 3 vai.

Mūsų Kultūrinė Komisija 
rūpestingai rengiasi prie 
šios iškilmės. Dainuos St. 
Petersburgo Dainos Mylė
tojų Choras, vadovaujamas 
visų gerbiamos ir mylimos 
Adelės Pakalniškienės. 
Taipgi dainuos Miamio Ai
do Choras , vadovaujamas 
gerbiamo Broniaus Nekra- 
šiaus, kuris labai nuošir
džiai rengiasi prie šio kon
certo. Na, ir dainuos mūsų 
solistai — M. Gabrėnienė, 
M. Mikitienė ir S. Vainei
kis.

Koncertas rengiamas mū
sų spaudos naudai. Spaudos 
palaikymas yra visų mūsų 
svarbus reikalas,’ nes mūsų 
spauda tarnauja visai pa
žangiajai visuomenei. To
dėl ją reikia visiems remti.

Visus ir visas kviečia :
Rengėjai

Pagauti karo kriminalistai
Berlynas. — Vakarų Vo

kietijoje pagauti besislaps- 
tą keturi karo kriminalis
tai, prisidėję prie žydų žu
dymo.; Jie bus teisiami.

, TSRS paskola Urugvajui
Montevideo. — Urugva

jus gavo iš TSRS 20 mili
jonų dolerių paskolą pirktis 
industrinių įrengimų ir 
ūkio mašinerijos.

Argentinos Kompartijai 
50 metų

Buenos Aires. — Laikraš
tis “Nuestra Palabra” atžy
mėjo Argentinos Komparti
jos 50 metų sukaktį. Par
tija veikia nelegaliose sąly
gose.

PRANEŠIMAI
STOUGHTON, MASS.
Lietuvių Suvienytų Drau

gijų Namo metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio (Jan.) 21, 2 valandą 
po pietų, Liet. Taut. Namo 
salėje, 24 Morton St.

Nariai prašomi dalyvauti 
ir pasimokėti savo metines 
duokles.

Taipgi bus rinkimas val
dybos 1968 metams.

G. Shimaitis (3-4)

Brockton, Mass.
Šiuo pranešu r “Laisvės” 

skaitytojams ir spaudos rė
mėjams, kad šiemet “Lais
vės” piknikas įvyks birže
lio (June) 30 Ramova par
ke,Montello, Mass.

Prašome kitas kolonijas 
tą dieną savų piknikų ne
rengti.

G. Shimaitis (3-4)

MACHINE 
and 

TABLE WORKERS
at

CARLISLE SHOE CO. 
A Geneseo Div.

200 S. 41st St., Hbg.
Apply at Personnel Office from 8 

to 4. Beginning Tues. 717-564-3616.
(3-4)

MEN
Wanted for cemetery work.

No experience necessary.
Steady year round work. Apply:

MT. LEBANON CEMETERY
Collingdale, Pa.

(1-5)

Bethlehem, Pa.
Skaitau “Laisvėje,” kad 

Prano Zavio nebėra gy
vųjų tarpe. Neseniai su juo 
kalbėjomės, dali j o m ė s iš 
Tarybų Lietuvos gautuose 
laiškuose įgytais įspūdžiais, 
kuriuose taip vaizdžiai ap
rašyti dideli T. Lietuvos 
statybiniai pasiekimai. 
Džiaugėmės, kad ten mūsų 
artimųjų gyvenimas greitai 
eina geryn.

Tarėmės net atlankyti tą 
mūsų mylimą šalį, kur au
gome, bet dėl kai kurių gy
venimo sunkumų turėjome 
iškeliauti į svetimą šalį, ieš
kodami tinkamesnio pragy
venimo, nors ir čia gerbū
vio neradome. Turėjome 
dirbti taip sunkiai, kad 
sunku būtų jį apsakyti ar 
aprašyti. .

Lai būna Pranui ramu 
ilsėtis šios šalies žemelėje.

A. Lipčius

Chester, Pa.
Sudegė High School. Nuo

stolių padaryta už keletą 
milijonų dolerių. Mokyklą 
lankė 2,500 moksleivių. Sa
koma, kad reikės statyti 
naują mokyklą, kuri kai
nuotų virš šešių milijonų 
dolerių. Tai didelis nuosto
lis miestui ir taksų mokė
tojams.

A. Lipčius

Mykolaičio-Putino jubiliejus
Vilnius. — Sostinė iškil

mingai paminėjo įžymiojo 
lietuvių rašytojo ir moksli
ninko Vinco Mykolaičio-Pu
tino 75 metų jubiliejų.

susi-

PRANEŠIMAI
Baltimore, Md.

LLD 25-os kuopos 
rinkimą turėsime šeštadie
nį, vasario (Feb.) 3, 2 vai. 
po pietų, toje pačioje vie
toje. Visi nariai turėtų da
lyvauti. Turėsime svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi ir 
kuopos valdybą išsirinkti 
1968 metams.

Kuopos komitetas (3-4),

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. metinis susi

rinkimas įvyks sausio 11 d., 
29 Endicott st., viršutinėje 
svetainėje. Pradžia 1:30 po-

Kviečiame narius daly
vauti, nes turėsime kuopos 
valdybą rinkti dėl 1968 me
tų. Bus išduota raportas iš 
kuopos veikimo, ir turėsi
me apkalbėti LDS seimą, 
kuris įvyks liepos mėnesį 
Worcesterio Olympia Park.

Jaskevičius, sekt.

f WUfc WyftWJWURWlfr3NVU i

Asphalt Plant mixer and mainten-1 
ance man. Baltimore area. Steady 
employment. Call 1-301-792-8614 or 
1-301-833-2674 after 6 PM. RATRIE 
ROBBINS & SCHWEIZER, Rt. 1, 
Box 319, Jessup, Md. (96-102)

MEAT CUTTER. Experienced.
with some knowledge 

of meat cutting.
Steady year rourid work.

Apply Monday to Friday
934 N. 3rd St., Phila, Pa.

(9-103)

COOKS
Able to work in all areas of the 

kitchen with some knowledge of 
quantity cooking. Good pay, pleasant 
surroundings and excellent Com
pany benefits. Call LA 5-8771, be
tween 8 AM—4 PM. (2-4)

I
} 500,000 JOBS

For trained Computer Technicians, 
U.S. Dept, of Labor. Train now for 
the Computer world of your future. 
Computer programming, date pro
cessing. Call or write for free sample 
aptitude test and booklet describing 
opportunities in the Computer Field 
and howAyou can qualify.

INSTITUTE OF 
COMPUTER TECHNOLOGY 

OF TRENTON
15 W. State St., Trenton, N. J.

' 609 EX 6-0808.
Schools in Major Cities.

(2-8)

ADV. GEN. HELP. Heat spell is 
what you feel when Xmas bills 
come due.

$3.10 hr. cooling trend when we 
pay you for full or part time. Age 
over 19 yrs.

Call Mr. Mitchell. 725-9400.
(3-7)

REAL ESTATE
6000 Blk of Olney (Nor^) house 

for sale, 3 bedrm., incl. w/w carpet, 
garb, disp., eye-level oven, alum, 
storm w/d. Gas ht., open porch and 
garage. House in exc condition, for 
appt, call HA 4-7621 eves 7-9 or Sun
day morning. Near shopping center, 
school & subway. (3-4)

Philadelphia, Pa.
Palūžo lietuviškas ąžuolas

Draugas A. Šapranaus
kas su savo žmonele visą 
savo gyvenimą darbayosi 
dėl geresnės ateities darbo 
žmonių jaunesnei kartai. 
Abu Šaprana u s k a i visur 
matėsi prisidedant darbu: 
rengiant spaudai remti pra
mogas, dalyvavo visuose 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
juose ir nuoširdžiai rėmė 
pinigiškai. Jie platino 
spaudą tarp savo kaimynų, 
tarp asmeniškų draugų ir 
turėjo geras pasekmes, nes 
su visais gerai sugyveno.

Jo liūdi šeima — sūnus, 
dukra, augintinė, taipgi 
daugelis giminių ir drau
gų. Mes visi linkime jiems 
ramintis. O mes dirbsime 
Šapranauskų neužbaigtus 
darbus.

A. Lipčius.
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Apie vieną lietuvių
literatuiros bičiuli

Lietuvių tauta ir lietuviij 
literatūra turi daug nuošir
džių bičiulių užsienyje — 
tiek liaudies demokratij os 
šalyse, tiek ir kapitalisti
niuose kraštuose. . Vięnąs 
tokių yra Vakarų Vokie 
joje, Heiderbergo miesĮte 

■ gyvenantis pažangių pažiū
rų literatūros mokslinink 
dr. Hermanas Budenzig 
(Buddensieg)—lietuvių k 
sikinės poezijos vertėjas 
vokiečių kalbą.

H. Budenzigas gimė 18 
m. birželio 3 d. Eizenacb 
Jaunystėje studijavo teisi 
tačiau advokatu netap< 
Pirmojo pasaulinio ka 
metu buvo mobilizuotds. 
Pusantrų metų teko prabū
ti Lietuvoje, kai ją buvo 

’ okupavusi kaizerinė arn 
ja. Būdamas humaniškas 
H. Budenzigas neprita 
okupaciniam terorui, tai
kingai bendravo su liet 
vių 1 valstiečiais, stengė 
kuo įmanydamas jiems p 
dėti, netgi buvo pramok 
kiek lietuviškai. Vėliau p 
teko į Prancūzijos front 
kur paskutinėmis karo di 
nomis buvo sužeistas ir 
ko invalidu. Pats betarpi 
kai patyręs visus karo bai
sumus, H. Budenzigas to
lesnį savo gyvenimą nut 
rė paskirti aukštiems h 
manizmo idealams, darbu 
tis tautų savitarpio suprati
mui, pasišvęsti literatūrai. 
Daug nuveikė tyrinėdamas 
antikos ir klasikinę vokie
čių literatūrą, vokiečių pro- 
letarinę kultūrą.

Kai UNESKO organiz 
ei ja 1955 m. pagerbę di.di 
lenkų poetą A. Mickevič 
jo šimtųjų mirties metin 
proga, H. Budenzigas įkū
rė Vokiečių Mickevičiaus 
draugiją (Das Mickiewicz- 
Gremium der Bundesrepu d- 
lik Deutschland) ir iki šip7 
jai vadovauja. Draugij< 
tikslas — vokiečių kalba p 
puliarinti Mickevičių, o ta 
pat kitus mažiau žinomi 
lenkų poetus bei jų kuri 
nius. Tad draugijos vardas 
savo prasme daugiau y 
simbolinis, negu dalykin 
H. Budenzigo manymu, v 
kiečių tautai geriau paži
nus lenkų tautą ir jos ku l
tūrą, greičiau subręs abi
pusio supratimo ir pasi 
kėjimo dvasia. Mickevičia 
draugijai priklauso ar! 
priklausė eilė įžymių V 
kieti jos mokslo, kultūros 
švietimo veikėjų — įvairių 
politinių pažiūrų, religinių 
įsitikinimų, luominių sluo|k- 
snių žmonių. Pavyzdži 
jai priklausė plačiai išgdr 
sėjęs socialistinės krypti 
vokiečių rašytojas Leonar
das Frankas iš !
(miręs 1961 m.), ____ ,r.
tobiografinis 
a
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Miuncheno 
, kurio au- 

r om an as 
Kairėje, kur plaka širdis” 

išverstas į lietuvių kalbą. 
Draugijos narių tarpe yra 
Heidelberge gyvenantis ra
šytojas, mokąs lietuvių kal
bą, Fricas Bajoras (Ba

<ti 
cti 
us 
įt
ins

o

spausdino K. Donelaičio 
“Metus”, 1966 m. — A. Ba
ranausko “Anykščių šilelį”, 
o šių metų pirmajame “Mic
kevičiaus žurnalo” sąsiuvi
nyje (34 iš eilės) —D. Poš
kos “Mužiką Žemaičių ir 
Lietuvos”. Žurnale buvo iš
spausdinta ir kitų vertėjų 
atliktų lietuviii liaudies dai
nų, Maironio (“Jūratė ir 
Kastytis”) ir Solomėjos Nė
ries poezijos vertimų, 
straipsnių 1 i t uanistiniais 
klausimais. Tokiu būdu H. 
Budenzigas tapo pagrindi
niu klasikinės lietuvių poe
zijos vertėju į vokiečių kal
bą, vienu nuoširdžiausių 
lietuvių literatūros bičiuliu 
ir populiarintojų Vakarų 
Vokietijoje. Jo dėka K. Do
nelaitis iš naujo (jau ket
virtą kartą) suskambėjo 
vokiškai, o Baranauskas ir 
D. Poška iš viso pirmą kar
tą atėjo į vokiečių žemę. 
H. Budenzigas prie vertimų 
prideda ir platesnius straip
snius, kuriuose nušviečia 
verčiamų poetų gyvenimo 
ir kūrybos kelią, padėda
mas vokiečių skaitytojui 
geriau suprasti senąją mū
sų poeziją. Šiuos H. Buden- 
zigo vertimus su straips
niais apie poetus Vilhelmo 
Finko leidykla Miunchene 
dar leidžia ir atskiromis 
knygomis. Ypač puikiai iš
leista K. Donelaičio “Me
tai”. Be to, H. Budenzigas 
išvertė ir poeto Just. Mar
cinkevičiaus poemą “Done
laitis”.

H. Budenzigas pats lie
tuvių kalbos, tiesa, nemoka. 
Jąm talkininkauja Vilniuje 
gyvenantis germanistas ir 
vertėjas E. Astramskas, li
tuanistas Ernestas Karolis 
iš Heidelbergo, paruošdami 
tikslius pažodinius lietuvių 
kūrinių vertimus. Jais rem
damasis, H. Budenzigas po- 
tiškai sueiliuoja tuos kū- 
inius vokiečių kalba. Paš
iau kartu su minėtais F. 
lajoru ir E. Karoliu vėr
inius tikslina ir tikrina pa- 
al originalą. Jis stengiasi 

ie tiek perduoti išviršinę 
■.ūrinio pusę, kiek pagauti 
o dvasią, kad vertimas ga- 
?tų padaryti tokį pat įspū- 
!į vokiečių skaitytojui, ko- 
ų originalas daro lietuvių 
■kaitytojui. Todėl, jei kurio 
ietuviško kūrinio eilėdara 
netinka vokiečiij kalbai 
pavyzdžiui, silabinė, kuria 
parašytas “Anykščių šile- 
is”), H. Budenzigas imasi 
titos eilėdaros — klasikinio 
vokiško hegzametro. Kūry
biškai atlikti jo vertimai 
/ra poetiški ir tikslūs. Ver
gėjas jų nė nevadina verti
nais, o pereiliavimais, per
kūrimais (nachdictung).

Nors H. Budenzigas jau 
sulaukė gana garbingo am
žiaus, tačiau dirba su ne
išsenkančia energija. Lietu
va gali tik džiaugtis turė
dama tokį uolų, tokį nuo
širdų savosios literatūros 
bičiulį.

rat).
Draugijos tikslui šie 

H. Budenzigas jau dvyli! 
metai leidžia “Mickevičia 
žurnalą” (‘«Mickievicz-Bl 
ter”), kurio išeina po t 
stambius sąsiuvinius kas
met. Šiame žurnale jis 
spausdino, išvertęs į vokie
čių kalbą, didžiąją A. Mic
kevičiaus poemą “Poi

> Tadas”. Greta lenkiškos

iš-

as 
os

medžiagos pastaraisiais me
tais jis pradėjo publikuoti 
ir lietuviškąją. Taip, antai, 
1964-1965 m. išvertė ir Yiš-

Nauji raštai

Nauja apsakymų

1967-ųjų metų gale Vil
niaus leidykla “Vaga” išlei
do naują rašytojo Antano 
Venclovos rinktinių apsa
kymų knygą — “B 
sabonoj,” pavadini 
novelės vardu. K 
parašyti jau gan 
kiti dar nauji. Č 
būdingiausi auto: 
sakymai iš knygią: 
žai vėtroje” (193 
“Naktis” (1939 m.), “Kelias 
į Lietuvą” (194^ m.) ir 
septyni dar nesurinkti į 
knygas bei paskutiniaisiais 
metais parašyti apsakymai. 
Senesnieji kūrini 
perredaguoti, nekęičiant jų 
turinio ar koncepcijos.

Antanas Venclova priski
riamas “senesniajai” lietuvių 
rašytojų kartai. Pirmoji jo 
darbų rinktinė, “Beržai vėt
roje,” išėjo kai autoriui bu
vo tik dvidešimt ketveri 
metai, 1939 m. Rašyti jis 
pradėjo dar Marijampolės 
(dabar Kapsuko) gimnazi
joje būdamas. O tai jau 
pulkas metų. Nuo to laiko 
jo išleistos knygos sudaro 
nemažą bibliotekos lentyną. 
Jis žinomas skaitytojui ne 
tik Lietuvos, bet Rusijos, 
Lenkijos, Latvijos; Islandi
jos ir net Kinijos. Jo ver
timai gausiai paplitę kito
se tautose ir šalyse. Tai ne
paprastai darbštus ir mė
giamas rašytojas, kuris pla
čios introdukcijos neberei
kalingas.

Apie A. Venclovą, kaip 
beletristą, išėjus jo apsaky
mu rinkiniui “Naktis,” ra
šytojas - kritikas, Literatū
ros mokslų daktaras, Kos
tas Korsakas rašė:

“Ši knyga iš karto ir ne
beginčijamai iškelia jos au
torių j pirmąsias mūsų nau- 
iosios grožinės prozos kū
rėju eiles... Šioje knygoje 
A. Venclova žodi valdo kaip 
retas mūsų jaunųjų bele
tristų ir jis visai su pagrin
du nusipelno vieno geriau
siu mūsų stilistu varda.”

Kas anie A. Venclovą - 
rašyto j ą bu vo pasakyta 
1939 m., tai dabar galima 
ne tik pakartoti, bet ir daug 
ką jo kreditui nridėti. Šiuo 
metu gerbiamasis autorius 
rašo nauja knvgą apie 
Antrąjį pasaulini kara. Tai 
bus seniau išėjusios jo 
autobiografinės anv sakos 
“Jaunystės atradimas” tęsi
nys.

Sėkmės, mielas rašytojau, 
daug nauios energijos ir 
geros sveikatos!

A. Petriką

dirtis Li
tą vienos 
ai kurie 
a seniai, 
ia sudėti 
•iaus ap-

“Ber-

naujai

New Yorke suimtas 15 
metų pusberniukas, įtartas 
nušovime savo senutės ir 
pas ją turėjusio kambarį ki
to asmens. Vyrukas prieš 
porą metų buvęs paleistas 
iš proto ligonių įstaigos. 
Nuo gruodžio 26-os d. jis 
slapstęsis - mieste, daugiau
sia tarp savo amžiaus , jau
nuolių.

J. Petronis

Kristijonas Donelaitis 
gruziniškai

Gruzijoje išleista K. Do
nelaičio poema “Metai”. Į 
gruzinų kalbą ją išvertė 
poetai G. Abašidzė ir R. 
Margianis. Leidinio pratar
mėje skaitytojai supažindi
nami su K. Donelaičio biog
rafija ir to meto Lietuvos 
gyvenimu.

Niujorkietis gydytojas dr. 
Adrian Kantrowitz nuliū
dęs dėl persodinth širdimi 
paciento Louis Bįock mir
ties, bet nenusiminęs. Jis 

l nors pa- 
prailginti 

Ir šia 
nauja iš-

turi viltį, jog kad: 
vyks tuo būdu 
žnfiogaus gyvenimą, 
operacija kai kas 
mokta, sako jis.

Lėktuvui sudužus
Battle Mountair] 

Marinų lėktuvui 
kalnuose 19 karei;

«MU

parodo, kad LLD 
visi vieningai, su
dirba apšvietos la-

metai tikrai buvo
metai. Apšvietos

St. Petersburg, Fla.
Pirmas šių metų kuopos 

susirinkimas
Sausio 7 dieną, kaip pa

prastai, 11 vai. ryto, laiška
nešių salėje, atsibuvo Lietu
vių Literatūros Draugijos 
45 kuopos susirinkimas. 
Narių ir svečių atsilankė 
gana daug.

Svarbu, kad nariai rūpi
nasi savo idėjiniais kuopos 
reikalais ir laiku duokles 
pasimoka. Puiku!

Girdėjome Centro prane
šimus, kad gausime dvi 
knygas. Tiesa, vieną tų 
knygų jau gavome, tai J. 
Baltušio “Tėvų ir brolių ta
kais.” Parašyta gražia lie
tuvių kalba, patraukli skai
tyti. Bet Literatūros Drau
gijai neturi svarbos Jungti
nių Valstijų dangoraižiai.

O1 kita, “Tėvų, ir brolių 
takais” neįmanoma apke- 
liauti-nužingsniuoti tik per 
dvi savaites laiko. Mielas 
autoriau J. B., čia tai jau 
reikia daug daugiau laiko, 

Lietuvos žmonėms tikrai 
gali būti įdomus, naudingas 
pąšiskaitymas apie mūsų 
Jungtinių Valstijų dango
raižius.

Valdybos ir komisijų ra
portai buvo priimti su aplo
dismentais, pagirtinai ge
rai, kas 
kuopoje 
tartinai 
bui.

1967 
pelningi
ir spaudos reikalams išau- 
kota gana stambios sumos 
“Laisvei,” “Vilniai,” “Liau
dies Balsui/’ Urugvajaus 
“Darbui” ir kitiems reika
lams.

Per praėjusius metus at
laikėme 12 mėnesinių susi
rinkimų. Patengimų-banke- 
tų, įskaitant1 koncertus, fil
mų rodymus1 ir šiaip viso
kius pasilinksminimus su 
šokiais turėjome 39 paren
gimus. O mūsų šeimininkės 
(va Igių gamintojos), vy
rams prigelbstint, per ap
skritus , metus kruta-bėga 
kaip bitelės, rūpinasi paso
tinti po 200 publikos.

Tai matote, draugai, ką 
reiškia sutartinas darbas, 
vienybė, draugiškumas tarp 
kuopos valdybos ir narių. 
Tebūna tai pavyzdžiu ir ki
toms LLD kuopoms.

Po susirinkimo sekė šei« 
mininkių paruošti pietūs. 
Kiek pasistiprinus, pirmi
ninkas V. Valley: iškvietė 
svečius pasirodyti. Mr. ir 
Mrs. Jankauskai iš Newark, 
N. J.; Helen Bružas iš Chi- 
cagos, sudainavo dvi daine
les.' Ačiū.

Apsirgo Pranas Lideikis, 
o Helen Sholiūnienė sveiks
ta. Jonas Žilinskas irgi jau 
gerėja; atlankius Joną na
muose, atrodė gerai ir juo
kavo : ateinančiame paren
gime tikrai bandysiu pašok
ti.

Koncertai-banketai
Vasario 11 d. turėsime 

solistę iš Chicagos, Estelle 
Bogden. Dainuos ir mūsų 
Dainos mylėtojai, vadovau
jant Adelei Pakalniškienei.

Kviečiame visus atsilan
kyti. Vieta: Laiškanešių 
salė, 314—15th Ave. So.

Mokslininkas 
Algirdas Smilga

Nuvykusi į Kaliforniją 
sužinojau, kad UCLA 
(University of California— 
Los Angeles) randasi iš 
Vilniaus Fizikos fakulteto 
mokslininkas Algirdas > 
Algirdas Smilga. Jis atvy
kęs dešimčiai mėnesių as
pirantūros darbui.

Sutikau malonų, jauną 
mokslininką suruoštame po
kalbyje pas drg. Marcinkie
nę. Tai buvo parengimas 
vietinės LLD kuopos.

Algirdas Smilga gimęs 
1936 metais. Jo tėvai dir
bo tarnybos darbą Kaune. 
Jo senelis buvo lietuviško 
laikraščio leidėjas —- dar 
1905 metais jis leido lietu
vių kalba laikraštį Peter
burge (dabartiniame Le
ningrade). Mirė 1924 m., 
negalėdamas sugrįžti į savo 
gimtąją Lietuvą dėl fašiz
mo siautėjimo.

Algirdas baigė vidurinę 
mokyklą Kaune 1953 metais 
ir, sako, prof. Baršausko 
dėka, pamilo fizikos moks
lą. Tuomet išvyko į Vil
niaus Univer s i t e t ą tęsti 
mokslą, — baigė universite
tą, 1958 metais. Jis turi jau 
paruošęs disertaciją, kurią 
mano apginti grįžęs į Ta
rybų Lietuvą.

A. Smilką vedęs, turi 5 
metų dukrelę, o žmona irgi 
dirba fizikos fakultete/ 
Pri s i m i n i a u mačiusi A. 
Smilgą pas prof. Dvarioną 
Palangoje 1965 metais. Jis 
patvirtino, kad susitikome. 
M. Dvarionienė Smilgaitė 
yra artima Algirdo giminai
tė.

A. Smilga vedęs, turi 5 
papasakojo, kaip šuoliais 
vystosi pramonė Tarybų 
Lietuvoje: elektros jėgos, 
dujų, kompiuterių, televizo
rių, tekstilės ir chemijos, 
rafinerijos gamyklos ir 1.1. 
Rodosi, sėdėk ir klausykis, 
kaip jaunas mokslininkas 
gražia kalba dėsto pasieki
mus tos mūsų Lietuvos, ku
ri taip neseniai buvo viena 
iš labiausiai atsilikusių ša
lių Europoje.

Kviečiau A. Smilgą grįžti 
i namus per Niujorką ir ap
lankyti mus. Jis mano dar 
būti UCLA apie penkis mė
nesius. Ieva Mizarienė

Paliktas be priežiūros tu
ristams miestą aprodantis 
busas išvažiavo iš parkingo 
ir atsirėmė į namo sieną. 
Dėka šalčio, kūdikio veži
mėlių ten nebuvo.

Susitikimas su svečiu 
iš Lietuvos

Prieš kurį laiką buvome 
rašę, kad į Jungtines Vals
tijas yra atvykęs Kazys Sa
ja, vienas iš talentingiausiu 
ir gausiausių jaunų Lietu
vos dramaturgų - rašytojų. 
Per keletą savaičių rašyto
jas svečiavosi pas savo bro
lį Los Angeles. Dabar yra 
grįžęs į New Yorką, ir čia 
žada praleisti keletą dienų 
susipažinimui su mūsų did
miesčiu.

Keletas vietinių lietuvių 
pasitarę ruošia su įžymiuo
ju svečiu susitikimą. Aiš
ku, kad daugelis lietuvių 
norės su rašytoju susipažin
ti. Tai juk reta proga.

Susitikimas įvyks šešta
dienį, sausio 20 dieną, “Lais
vės” salėje. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Visi ir visos širdingai 
kviečiami. Rep.

Parengimų kalendorius
Sausio 19 >

Įžymiajam civilinių teisių 
advokatui John J. Abt pa-/ 
gerbti pobūvis Hotel Roose-

Sausio 20 d.
Susitikimas su rašytoju- 

dramaturgu Kaziu Saja iš 
Lietuvos. įvyks “Laisvės” 
salėje, 2 vai. po pietų.

Kovingo darbininkų va
dovo Wm. Wmnstone gimi
mo 70 ir veiklos 50 metų 
minėjimo pobūvis.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

“Broadway for Peace!”
It was good to see the 

ad “Broadway for Peace 
1968” in “The N. Y. Times,” 
Jan. 11. And it said:

One Performance only— 
Sun., Jan/21st, 8 P. M. — 
Philharmonic Hall, Lincoln 
Center.
/Greatest Array of Stars 

Ever!
* Harry Belafonte
Leonard Bernstein 
Diahann Carroll 
Anne Jackson 
Paul Newman 

"Carl Reiner
Robert Ryan
Tommy Smothers 
Barbra Streisand 
Eli Wallach
Joanne Woodward 

and many others unite on 
stage in this one perform
ance gala to support the 
campaigns of those U. S. 
Senators and Congressmen 
who oppose the war in Viet
nam, many of whom will 
be in attendance.

Proceeds of this gala 
will be given to the 
Congressional Peace 

Campaign Committee 
All of us are anxious 

elect peace candidates. 
Most outstanding opponents 
of the United States war 
policy in Vietnam have been 
sen. Fullbright and sen. 
Morse. They should be re
elected and our support 
should be given to others 
who will clearly speak out 
for ending the war in Viet
nam. Use

j . *

to

Aido choras
Choriečiai prašomi visi 

atvykti į pirmąją šių metų 
pamoką sausio 19-tos vaka
rą 8 valandą Laisvės salėje.

Mokytoja ir Valdyba

Sveikina
Sveikinu “Laisvės” štabą 

ir linkiu visiems kuo ge
riausios laimės. Aš su šei
ma nuvažiavau į Las Ve
gas (Nevada) “laimės ieš
koti.” Metu mašinoms kvo- 
derius (25 c.) ir laukiu lai- 
mukės.

Jūsų, K. Churlis

LI. moterys vyks 
reikalauti taikos

Kelių dešimčių moterų su* 
^rinkimas, įvykęs Great 
Necko pašonėje — Kingsj 
Point, — nutarė dalyvauti 
maršavime į Washingt o n ą 
su reikalavimu baigti karą 
Vietname.

Greatneckietė veikėja už 
taiką Mrs. Amy Swerdlow 
pareiškė viltį iš Nassau ir 
Suffolk apskričių sumobili
zuoti 3 iki 4 šimtų moterų 
demonstruoti Washingtone 
šio mėnesio 15 dieną.

t

“Laisvės” Bendrovės Dalininkų 
Metinis Suvažiavimas

ir

Gerb. laisviečiai! Viso ge
riausio Jums, mieli drau
gai, šiais 1968 metais.

Onutė

19 žuvo 
Nev. — 
sudužus 

,vių žuvo.

Nuodingi Amerikos miltai
Teheranas. — Irano vy

riausybė tyrinėja iš Ameri
kos gautus miltus, nuo ku
rių nukentėjo apie 700 žmo
nių, nemažai gyvulių žuvo.

rmr—n.................... .. ............................................................................................................................................................

Įvyks Sekmadienį

17 d Kovo-March, 1968
’ I Laisvės Salėje

102*02 Liberty Avė. <
Jį

Ozone Park, N. Y. f ’

< Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto Ij
Po suvažiavimo apie 5-tą vai. vakare banketas

Banketo kaina $4.00

Bus gera vakarienė ir bus malonių pasikalbėjimų 
su svečiais iš tolimesnių kolonijų. Tuo laiku diena; 
jau bus daug ilgesnė, taigi svečiams nereikės labai 
skubintis namo.

Prašome išanksto įsigytį banketo bilietus dėl pa
togumo sau ir rengėjams.

Banketo Komisija

SUSIPAŽINKIME 
SU GAISRU

Gal būt nėra dviejų gais
rų vienodų, tad nėra nei už
tikrintų priemonių iš jų 
gelbėtis. O vis tik artimes
nis pažinimas jau priimtų 
gelbėjimosi priemonių galė
tų visiems padėti išsigelbė
ti ar kitą išgelbėti.

Ryšium su vėliausiu Wil- 
liamsburgo pražūtingu 
gaisru gaisragesybos dar
buotojai primena., jog vi
sose gaisragesių stotyse ga
lima gauti lapelį, aiškinan
tį savisaugos priemones 
gaisro metu. Įsigykite!

Naujas Palangos tiltas
Vilnius. — Lietuvos mi

nistrų > taryba nutarė atsta
tyti vėtros nugriautą Pa- 
langosjūroje tiltą.

Pranešimai
OZONE PARK, N. Y.
New Yorko Lietuvių Mo

terų Klubo susirinkimas 
įvyks sausio 17 d., 7. v. v., 
102-02 Liberty Avė. Narės 
kviečiamos dalyvauti. Bus 
išduotas raportas iš 1967 
metų veiklos, taipgi Moters 
Dienos komitetas - praneš 
savo veiklą-planus. Tad bū
kite susirinkime. (

L Mizarienė, pirmp 
(8-4)
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