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KRISLAI
LLD 45 kuopa
LMS festivalis
Ką daro Čikagos menininkai 
Niujorkiečiai menininkai 
Moters Dienos minėjimas

— Rašo Ieva Mizarienė —

štai ir vėl mūsų didžioji St. 
Petersburg©, Floridoje, 45 kuo
pa pasirodė puikiausiai, šiais 
metais jau spėjo išrinkti iš 
*/56 narių duokles, spėjo gau
ti įdevynis naujus narius ir 
prisiuntė $500 auką Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centrui. 
Tikrai garbinga tokia kuopa!

Kuopos sekretorius J. J. šo- 
liūnas veda narių tvarką pa
vyzdingai, nepaisant, kad kuo
poje randasi virš 200 narių. 
Reikia tarti širdingą ačiū sek
retoriui šoliūnui.

Gyvuokite, mieli draugai St. 
Petersburgiečiai. Lai niekas 
nesu drumsčia jūsų gražios ir 
garbingos veiklos.

Menininkai ne juokais ruo
šiasi Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimui ir festivaliui ko
vo 22 ir 23 dienomis. Kaip 
jau buvo pranešta, įvyks Mia
mi, Floridoje.

K Floridos abu chorai ir New 
Yorko Aidas jau susirūpinę ne 
tik delegacija, bet ir festiva
lio programa. Rodosi, taip pat 
rūpinasi Hartfordo ir Worces- 
&?rio chorai.

Taip ir turi būti. Negalime 
palikti šio reikalo vien tik 
LMS valdybai. Kiekvienas cho
ristas bei LMS narys turime 
dėti visas pastangas, kad su
važiavimas ir festivalis pasi
sektų kuo sėkmingiausiai.

Deja, iš Chicagos meninin
kų dar nėra žinių nei LMS 
Centre, neigi matome atsilie
pimų laikraščiuose. Nejaugi 
lietuviškos Čikagos chorai ir 
menininkai nesiruošia daly
vauti ?

Praėjusią savaitę beskai
tant “Vilnį,” patėmijau, kad 
Rosel an d o Aido choras ren- 
v?/a koncertą kovo 23 d. Ką 
darote, draugai? Nejaugi jū
sų choro solistai nebus pasiųs
ti į Miamį? Nejaugi jūsų 
garbingas choras nebus atsto
vaujamas šioje šventėje?

Man ypatingai patinka niu
jorkiečių choristų ūpas. At
rodo, kad iš New Yorko vyks 
apie dvidešimts žmonių (cho

ristų ir LMS Centro narių) į 
suvažiavimą.

Aišku, ne visiems bus ga
lima apmokėti kelionės išlai
das bei duoti jiems delegatų 
mandatus. O jie vis vien va
žiuos, patys padengdami savo 
kelionės išlaidas.

MOTERS DIENOS minėji
mas jau beveik čia pat — tai 
bus kovo 8-tą. Ar visur bus 
suruošta pobūviai tos dienos 
minėjimui ?

Kiekviena LLD kuopa turė
tų bent savo tarpe, savo mi
tinguose, paminėti tą dieną, 
pagerbti savo vietines nares, 
prisiminti moteris veikėjas vi
same pasaulyje, prisiminti 
tuos sunkius kelius, kuriuos 
moterys turėjo nueiti iki šiai 
dienai. '

Niujorko Lietuvių Moterų 
įdubas minės MOTERS DIE

NĄ kovo 9-tą “Laisvės’* sa- 
•Ifteje. Tai bus koncertinė pro

grama, aišku, ir su įvairiais 
pamarginimais. Meninę pro-

Vak. Vokietijos militarinės 
bazės veikia Portugalijoje, 
jau kuriamos Ispanijoje

Bona. — Vakarų Vokieti
ja jau turi militarinės bazes 
Portugalijoje, kur dabar 
yra daugiau kaip 15,000 vo
kiečių kareivių. Militarinės 
bazės įsteigtos Alverkoje, 
Azores ir Beja.

Neseniai kancleris Kiesin- 
singeris lankėsi Ispanijoje 
ir susitarė su diktatorium 
Franko dėl naujų bazių ir 
Ispanijos priėmimo milita- 
rinėn NATO sųjungon.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija pasiuntė notų Jungti
nėms Valstijoms, Anglijai 
ir Prancūzijai. Notoje nu
rodoma, kad Vakarų Vokie
tija sudaro naujų Vakarų 
Berlyne provokacijų, kuria 
šios valstybės turėtų sulai
kyti.

Vakarų Vokietijos val
džia nusitarė sušaukti Vak. 
Berlyne savo parlamentų ir 
jame rinkti naujų preziden
tų kovo 5 d. Rytų Vokietija 
nurodo, kad Berlynas nėra

Ryty Vokietija per sergsti JAV, 
Angliję ir Prancūziją

Pasaulyje pagarsėjęs 
gatvių šlavėjas

Londonas. — Snowey To
bin, 64 metų gatvių šlavė
jas, kasdien nušluoja ketu
rių mylių ilgio šaligatvį 
prie parlamento rūmų.

Atostogų metu jis yra 
nuvykęs į keletą pasaulyje 
garsiųjų miestų ir ten šali
gatvius šlavęs. Su savo 
šluota jis pasirodė Paryžiu
je, Romoje. O kai jis bandė 
šluoti Maskvos Raudonųjų 
Aikštę, milicija jį sulaikė, 
kadangi ten buvo viskas 
švaru.

Jis kai kada filosofiškai 
pasako: “Mano geriausi 
draugai yra gatvių teršė
jai”.

Atominė širdis
Washingtonas. — Atomi- 

nės Energijos Komisija 
praneša, kad ji dirba ant 
atominės širdies. Manoma, 
kad. bus galima išvystyti 
atomine energija varoma 
širdį, kuri pakeis žmogaus 
širdį.

Bandymai su šunimis jau 
daromi. Norima surasti, ar 
tokia energija bus paken
čiama gyvam kūnui, šunys, 
kuriems buvo įdėta plu- 
tonijaus5 238, nerodo jokių 
blogų žymių.

Tokia širdis, atomine 
energija varoma pompa, 
galėtų veikti 30 metų, jeigu 
žmogaus kūnas priimtų.

gramą išpildys vietinis Aido 
Choras vadovystėje mokytojos 
Mildred Stensler. Reikia pa
sididžiuoti, kad visos aidięt&s 
yra klubo narės.

Paryžiaus spaudoje ma
tosi nemažo susirūpinimo 
del Vak. Vokietijos militari- 
nių planų užsieniuose ir dėl 
atominių ginklų įsigijimo. 
Prancūzai juk yra daug 
kartų pergyvenę vokiečių 
agresijas.

Seattle, Wash. — Karei
viai ir civiliai demonstravo 
prieš karų Vietname vasa
rio 16 d.

dalis Vakarų Vokietijos ir 
čia jokių parlamento susi
rinkimų negali būti.

Rytų Vokietija, kurios 
teritorijoje yra Berlynas, 
sutvirtino sargyba kelio, 
kuris eina iš Vakarų Vokie
tijos į Vakarų Berlyną.

Washingtonas. Prez. Ni- 
xonas paskyrė gen. Weyan- 
dų JAV delegacijai Pary
žiuje militariniu patarėju. 
Weyandas ■— Vietnamo ka
ro veteranas.

JAV padidino Laoso 
bombardavimą

Hanojus. — Pathet Lao 
agentūra praneša, kad 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
pad i d i n o bombardavimą 
Laoso teritorijoje 50 proc.

Sausio mėn. numesta apie 
22,000 bombų ant komunis
tų kontroliuojamos - Laoso 
teritorijos. Nemaža žmonių 
užmušta ir sužeista.

Mirė Jonas Kardelis
Montreal, Canada. — Va

sario 10 dienų po sunkios 
ligos mirė “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius Jo
nas Kardelis. Buvo pabėgė
lis, vienas iš taip vadinamų 
“veiksnių”, savo laikraštyje 
labai smarkiai smerkdavo 
Tarybų Lietuvą. Palaidotas 
vas. 14 dienų.

Sirhano teismo džiure 
patvirtinta

Los Angeles, Calif. — 
Sirhano teismui džiurė jau 
patvirtinta , ir kaltinamas 
Roberto Kenedžio užmuši
me laukia teismo eigos. 
Kaip ilgai teismas tęsis, 
niekas nežino.

Amsterdamas. — Olandi
jos valdžia pareiškė nepasi
tenkinimų, kad prez. Nixo- 
nas lankydamasis Europo
je, neaplankys Olandijos.

Maskva. — TSRS gyny
bos ministerijos organas 
“Raudonoji žvaigždė” rašo, 
kad Jungtinių Valstijų oro 
manevrai virš Turkijos yra 
provokacija ir naujas taikai 
grųsinimas.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Moksliškai išnagrinėta 

Maironio kūryba
Vilnius. — Vasario 10 d. 

Valstybiniame Kapsuko 
universitete filologijos mok
slų daktaro dizertacijų ap
gynė Mokslų Akademijos 
Istorijos instituto vyr. mok
slinė bendradarbė Vanda 
Zaborskaitė. Gynimui buvo 
pateikta monografija “Mai
ronis”, kuria pernai išleido 
Vagos leidykla.

Knyga apie Maironį — 
dvidešimties metui darbas. 
Joje, oponentų nuomone, 
autorė plačiausiai ' tarybi
niame literatūros moksle 
nušvietė įžymaus lietuvių 
literatu ros klasiko kū
rybą, išanalizavo rašyto
jo pasaulėžiūros ir kūrybos 
santykį, nagrinėjo naciona
linio savitumo, meninio me
todo, stiliaus problemas.

Tautinių kostiumų paroda
Vilnius. — Dvi sales pa-' 

rodu rūmuose užima lietu
viškų tautinių kostiumų 
ekspozicija, kuri vas. 10 d. 
atidaryta. Vienoje salėje iš
statyti XVIII-XX amžių 
Lietuvos kaimiečių drabu
žiai. Tai atskirų etnografi
nių sričių,^-' aikštaičių, že
maičių, klaipėdiėčių, dzūkų, 
kapsų, zanavykų vasariniai 
ir žieminiai šventiniai kos
tiumai. Čia taip pat yra se
novės etnografų pieštų lie
tuvišku kostiumu nuotrau- 
k o s. Greta eksponuojamo 
Kairiūkštytės - Jacinien ė s 
rekonstruotų drabužių pie
šiniai.

Eksponatai paimti iš Lie
tuvos istorijos etnografijos 
ir Kauno Čiurlionio Dailės 
muziejaus.

Kitoje salėje eksponuoja
mi tarybinio laikotarpio 
tautiniai kostiumai, pritai
kyti scenai. Tai Balčikonio, 
Bartkuvienės, Juršio, Ma- 
taitienės, Palaimos ir kitų 
dailininkų sukurti kostiu
mai. Jais pasipuošusius žiū
rovai matė jubiliejinių dai
nų švenčių dalyvius. Su 
jais koncertuoja dainų ir 
šokių liaudies ansamblis 
“Lietuva”, saviveik 1 i n i a i 
Vilniaus, Šiaulių, Telšių 
ansambliai.

Paroda surengta ruošian
tis mokslinei konferencijai,

Perpildytos mokyklos- 
neramumą priežastis
New Yobkas. — Švietimo 

Taryba ir Mokytojų Fede
racija teigia, kad perpildy
tos mokyklos sudaro tarp 
mokini ų nepasitenkinimus 
ir neramumus.

Pavyzdžiui, Queens aukš
tesnėse akademinėse mo
kyklose yra šiais metais 
daugiau kaip 66,000 moki
nių — 15,000 per daug.

Salisbury, Rodezija.—Af
rikos nacionalinis vadovas 
kunigas N. Sithole 
nuteiktas 6 metams kalėji
mam ui kovą prieš rakinę 
disk^jmihAėijų.

kurioje numatoma apsvars
tyti lietuviškų tautinių kos
tiumų raida ir jų tolesnio 
vystymo kryptis.

Teatrai vieni pas kitus
Gastroles pradėjo Klaipė

dos Dramos teatras. Jo ko
lektyvas šiauliečiams paro
dys geriausius šio sezono 
pastatymus — estu rašyto
jo Raneto dramų “Krimina
linis tango”, Justo Marcin
kevičiaus poezijos spektak
lį “Krintančios žvaigždės” 
ir kitus.

Tuo pačiu metu Klaipė
doje svečiuosis Šiaulių Dra
mos teatro kolektyvas. Jo 
gastrolių repertuare yra ta
rybinių ir užsienio drama
turgų kūriniai.

Įsikūrė naujas įdomus 
klubas

Vilnius. — Lietuvoje su- 
sikųrė pirmasis diskusinis 
kino klubas. Jo nariai žiū
rės filmus, susipažins su ki
no istorija ir naujausiomis 
tendencijomis, rengs disku
sijas kino meno klausimais, 
susitiks su režisoriais, ak
toriais.

. Klubo darbe dalyvauja 
inžinieriai, architektai, dai
lininkai, studentai. Diskusi
nio klubo prezidentu išrink
tas kino režisierius, valsty
binės premijos laureatas 
Zalakevičius, vice preziden
tu žurnalistas Tapinas, at
sakingu sekretoriumi kino 
kritikas Kleinas.

Artimiausiu metu aptars 
naujų lietuvišką filmų “Kai 
aš mažas buvau”, komedi
jos žanro ypatybes ir kitas 
temas. •

Garbes vardai žurnalistams
Vilnius.—Už ilgametį vai

singų darbų tarybinėje spau
doje ir aktyvia visuome
ninę politinę veiklų Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas sutei
kė “Sovetskaja Litva” laik
raščio redaktoriui V. Mes- 
čiriakovui Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros vei
kėjo garbes vardų, taip pat 
šio laikraščio redaktoriaus 
pavaduotojui I. Kasnickiui 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
žurnalisto garbės vardų.

Antanas Vaivutskas

Naujas Kambodijos 
protestas Amerikai
Pnompenh.— Kambodijos 

vyriausybė pasiuntė nauja 
protestų Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai. Kambo- 
dija nurodo, kad Jungtinių 
Valstijų trys helikopteriai 
mėtė bombas ir skleidė che
mikalus sausio 4 ir 6 dieno
mis Kambodijos teritorijoje.

Kamb o d i j a reikalauja, 
kad J. T. Saugumo Taryba 
pasmerktų Jungtines Vals
tijas už agresyvius aktus 
prieš neutralių šalį.

i Erdingas.— Du Vak. Vo
kietijos transportiniai lėk
tuvai susidaužė.

R. Nixonas nori su Kosyginu 
pasikeisti nuomonėmis 

reguliariai ir atvirai
Maskva. — Dienraštis “Iz- 

vestija” rašo, kad JAV pre
zidentas Nixonas, atsaky
damas į TSRS premj. Kosy
gino sveikinimų inauguraci
jos metu, telegramoje pa
reiškia norų reguliariai ir 
atvirai pasikeisti nuomonė
mis įvairiais svarbiais klau
simais.

Dėkodamas už sveikinimo 
telegrama, prez. Nixonas 
užtikrino Tarybų Sąjungos

Italijos Kompartija kviečia 
kovoti NATO provokacijas

Roma. — Italijos Komu
nistų Partijos suvažiavimas 
pasisakė už kovų prieš im
perialistinius NATO žygius, 
provokuojančius naujų ka
rų. Turkijoje NATO ma
nevrai, kuriose didžiausia 
jėgų sudaro Jungtinės Val
stijos, yra viena karo pro
vokacijų.

Kompartijos 12-asis su
važiavimas kviečia partijie- 
čius ir. visų Italijos liaudį 
kęvoti prieš, imperializmų, 
prieš karų Vietname. Suva-

Arabą moterys skelbia 
bado streiką

Jeruzalė.,— Šimtai arabų 
moterų paskelbė bado strei
kų prieš Izraelio okupacija 
arabų žemių. Nuolat įvyks
ta demonstracijos.

Nablus mieste, kur arabų 
vaikai apmėtė akmenimis 
Izraelio kareivių vežimus, 
buvo paskelbtas apgulos 
stovis.

Norėtą tartis su Kuba
Washingtonas. — Valsty

bės sekretoriaus pavaduo
tojas .F. E. Loy antai pasa
kė, kad Kubos premjeras 
Kastro sutiktų pasitarti dėl 
lėktuvų nukreipimo į Kubų.

Šiais metais jau 14 lėk
tuvų, lėkusių daugiausia į 
Floridų, buvo per prievarta 
vieno ar dviejų ginkluotų 
žmonių nukreipti į Kubų ir 
nutupdyti Havanoje.

Detroitas. — 25 negrai 
piketuoja Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų unijos 
raštinę. Protestuoja už iš
metimų iš unijos ir darbo 
25 Chryslerio firmos darbi
ninkų, sukėlusių “nelegalų 
streikų” sausio 27 d.

Bona. — Vak. Vokietijos 
valdžia pasimojo apvalyti 
universitetus nuo kairiųjų 
studentų ir uždrausti Socia
listų Studentų Sųjungų.

San Francisco, Calif. — 
Nuo širdies smūgio mirė 
75 metų A. Brenner, komu
nistų, unijų ir bendrai pa
žangaus judėjimo ; vetera
nas, gimęs Ukrainoje.

premjerui, kad jo adminis
tracija darbuosis už pasto
vių taikų pasaulyje. Bet Ni
xonas nieko nesako ir nie
ko nedaro, kad karas Viet
name būtų greičiau baigtas 
ir taika Azijoje būtų užtik
rinta.

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia pasiruošusi diplo
matiniai kooperuoti -su Viet
namo taikos delegacijomis.

žiavimas reikalauja, kad 
Italijos valdžia neleistų pa
versti Italija militarine NA
TO baze.

Jungtinių Valstijų Kom
partijos sveikinimų suvažia
vimas entuziastingai priė
mė.

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas skelbia, kad 
bedarbių skaičius laikosi 
maždaug to paties lygio, 
k£ip buvo per pastaruosius 
15 metu. *v

JAV bando apeiti 
Ženevos sutartį

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacijos galva 
Thuy pareiškė, kad Jungti
nių Valstijų delegacijos gal
va Lodge visaip manevruo
ja, kad galėtu apeiti Žene
vos sutartį. JAV manevrai 
taikos pasitarimus sutruk
do.

Pietų Vietnamo Nac. Iš
silaisvinimo Fronto delega
cijos galva Kiem nurodė, 
kad “Amerikos ambasado
rius Saigone iš tikrųjų yra 
generalinis gubernatorius”, 
kuris vadovauja JAV oku
pacinėms jėgoms ir Saigo- 
no valdžios jėgomis.

Studentai piketuoja 
JAV ambasadorią

Istanbul. — Turkijos stu
dentai neduoda ramybės 
Jungtinių Valstijų ambaha- 
doriui R. W. Komer. Jie 
pasitinka jį šūkiais “žmog
žudžiai,” degina jo paveiks
lų ir JAV vėliavų, reikalau
ja trauktis iš Vietnamo.

Ankaros mieste, kai Ka- 
mer universitete kalbėjo, 
studentai demonstratyv i a i 
sudegino jo automobilių. 
Jie kaltina jį esant JAV 
centrinės žvalgybos agentu.

Albuquerque, N. M. —Se
natorius McGovern, buvęs 
preziden t i n i s kandidatas 
demokratų konvencijai, čia 
kalbėdamas pasakė, kad 
Vietname amerikiečiai be
viltiškai miršta ir kad per
galė negalimų. Rųgino tuoj 
baigti karų.
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Nauja provokacija del V. Berlyno
VAKARŲ Vokietijos vadų nutarimas šaukti par

lamento posėdį Vakariniame Berlyne ir ten išrinkti 
prezidentą yra sąmoningai sugalvota provokacija. Tuo 
žygiu laužomas V. Berlyno statutas. Pagal Antrojo Karo 
talkininkų (Amerikos, Tarybų Sąjungos, Anglijos ir 
Prancūzijos) susitarimą, V. Berlynas yra atskiras ir 
nepriklausomas miestas. Jis pats tvarkosi, jis nėra Va
karų Vokietijos dalimi. Taigi, perkėlimas iš Bonnos 
parlamento posėdžių į V. Berlyną ir rinkimas prezi
dento yra, aiškiausias sutarties laužymas. Amerika, 
Anglija ir Prancūzija, kurios leidžia Bonnos valdžiai 
tokį žygį daryti, prisideda prie tos provokacijos.

Ar gali Rytų Vokietija toleruoti, kad V. Berlynas, 
kuris guli jos teritorijos gilumoje, būtų paverstas Vaka
rų Vokietijos miestu ir teritorija? Aišku, kad negali, 
ir netoleruos.

Bonna, Washing tonas, Londonas ir Paryžius ruo
šia dirvą baisiam ginkluotam konfliktui Europoje. At
rodo, kad iš Tarybų Sąjungos ir Rytų Vokietijos pusės 
protestai ir reikalavimai tos provokacijos atsisakyti, 
nieko nereikš. Vakarų Vokietijos parlamentas posėdį V. 
Berlyne laikys kovos 5 dieną.

Šiame Vakarų Vokietijos vadų pro voką toriškame 
žygyje labai aktyviškai pasireiškia mūsų vyriausybė. 
Tai įrodo prezidento Nixono nutarimas kaip tik tomis 
pačiomis dienomis lankytis V. Berlyne. Irgi blaivaus 
proto diplomatų patarimas Nixonui šio nutarimo at
sisakyti kol kas neturi pasisekimo. Iš Washingtono pra
nešama, kad Nixono kelionė bus vykdoma be jokio pa
keitimo.

Šia provokacija, matyti, yra didelis žmonių susirū
pinimas ir pačiame V. Berlyne. Ypač jaunimas ir studen
tija ne tik reikalauja, kad ’prezidentas Nixonas to lan
kymosi atsisakytų, bet planuoja jį “pasveikinti,” kai jis 
atvyks, milžiniškomis protesto demonstracijomis.

Įdomu ir tas, kad prieš kelias dienas Vakarų Vokie
tijoje lankėsi Anglijos premjeras Wilsonas, kurio misi
ja, matyt, buvo paveikti Bonnos valdžią, kad ji neatsi
sakytų parlamento posėdžio laikymo V. Berlyne. Prau 
nešama, kad tuo pačiu laiku Rytų Vokietijoje lankėsi 
Varšuvos Sutarties vyriausias ginkluotų jėgų koman- 
dierius maršalas Ivan I. Yokubovsky ir tarėsi su R. 
Vokietijos vyriausybe dėl susidariusios krizės ryšium su 

► V. Vokietijos nutarimu ir prezidento Nixono lankymosi.
Jeigu pridėsime NATO valestybių pravestus karinius 

manevrus Vakarų Vokietijoje prie pat Čekoslovakijos 
rubežiaus, tai dar labiau paaiškės sudalytos pavojin
gos padėties rimtumas.

Vadinasi, mūsų naujasis prezidentas nieko nedaro, 
kad pasaulyje įtampa sumažėtų. Šie jo paminėti žygiai 
tarptautinius santykius aiškiai veda į naujus ir pavojin
gus nesusipratimus.

“PERGALĖS” NR. 1
Pasiekė mus šių metų pir

mas “Pergalės” numeris iš 
Vilniaus.

“Pergalė” tai literatūros 
meno ir kritikos mėnesinis 
žurnalas, kurį leidžia nuo 
1942 metų Lietuvos TSR 
Rašytojų Sąjunga. Jos vy
riausias redaktorius A. 
Baltakis.

Kiekvienas šio žurnalo 
numeris yra pamokantis, 
įvairus, turi dažniausiai 
bent vieną originalią apy
saką, poezijos, literatūrinės 
kritikos, recenzijų įvairių 
naujai išleistų leidinių ir

nurodo, kad “uždraudusi 
Vokietijos Komunistų Par
tija, Vokietijos Federatyvi
nė Respublika (Vakarų Vo
kietija) atsistojo į vieną 
gretą su fašistiniais reži
mais Ispanijoje, Portugali
joje ir Graikijoje, kur 
taip pat uždraustos komu
nistų partijos.”

Vienaip ar kitaip valdžia 
turės atsiliepti į komunistų 
reikalavimą jų partiją lega
lizuoti.

Demokratų partijos “lopymas’’
PAGAL visas partijų tradicijas, oficialiuoju Demo

kratų partijos vadu iki 1972 m. bus Hubert Humphrey. 
Dabar buvęs viceprezidentas kalba apie Demokratų 
partijos “apvienijimą.” Rinkimus jis pralaimėjęs todėl, 
kad partija nebuvo suvienylta po jo kandidatūros vėlia
va. Tai visiems aiškū ir be Humphrey pasakymo. Bet 
demokratų partijos suvienijimas senosios politikos pa
grindais neįmanomas. Na, o ponas Humphrey nėra nie
kur viešai pasisakęs už atsisveikinimą su ta politika. 
Demokratams laimėti rinkimus progą suėdė Vietnamo 
karas. Ponas Humphrey demokratų apvienijimo pa
stangas turėtų pradėti nuo atmetimo ir pasmerkimo šio 
karo. Kol jis to nepadaro, jo visos kalbos ,apie tos par
tijos gretų suvienijimą yra absoliutiškai tuščios.

New Yorko valstijoje ir mieste tokia pat istorija. 
Ateina gubernatoriaus ir majoro rinkimai. Bet susi- 
skaldžiusiems ir pasidalijusiems demokratams laimėti nė
ra jokios vilties. Tą, matyt, gerai supranta Demokratų 
partijos valstijos vadai. Jie irgi kalba apie gretų suvie
nijimą, New Yorko valstijos demokratų pirmininkas 
Burns, .kuris, beje, priklauso reformatorių grupei, šau
kia pasitarimus ir ieško kelio suvedimui visų grupių 
po viena vėliava. Bet ar jam pavyks, tai kitas klausi
mas. Tuo tarpu Republikonų partijos kandidatai jau 
žinomi. Nelson Rockefelleris vėl kandidatuos į guber
natorius, o John Lindsay į majorus. Reikia pripažinti, 
kad abudu yra gan populiarūs piliečiuose. .Demokratai 
taip plačiai išsireklamavusių kandidatų neturi.

Šiame numeryje telpa Jus
to Paleckio raštas “Kalvis 
Ignacas ir sūnus.” Čia J. 
Paleckis rašo apie savo te-, 
vą, bet tuo pačiu sykiu 
neišvengiamai apie save, 
apie savo jaunystę, kūdi
kystę.

Juozas Baltušis sveikina 
J. Paleckį jo 70-mečio su
kaktuvėmis, o B r. Raguotis 
sveikina A. Bimbą jo 75-me- 
čiu, primindamas A. Bim
bos veiklą Lietuvių Litera
tūros Draugijoje.

Eilėraščių randame Edu
ardo Mieželaičio, Violetos 
Palčinskaitės, Jurgio Balt
rušaičio.

Recenzijų skyriuje palie
čiamos net penkios naujai 
išleistos knygos; jų tarpe 
randame recenziją J. Bu
tėno G. Petkevičaitės-Bitės 
knygos “Literatūros Istori
ni ja,” Algio Bučio recenzL 
ją Leonido Jacinevičius 
knygos “Rūgštynių Lau- 
kas.’’1 , i : R

MATOTE, KAIP YRA
Leonas Jonikas Chicago s 

“Vilnyje” rašo:
Tą pačią dieną, sausio 21, 

kada vakare Mildoje įvyko 
susitikimas su turistais iš Lie
tuvos, keli anksčiau buvo nu
vykę marijonų “Draugo” lei
dyklom

Ir ten juos “korektiškai” 
priėmė. Pagaminta nemaža 
nuotraukų ir ten pat padaryta 
klišes spaudai.

Bet tų nuotraukų “Draugo” 
skaitytojai nematė. Veikiau
siai ir nematys. Ir apie tu
ristų atsilankymą “D.” leidyk
loje dar nei žodeliu neprisi
minta.

Lietuvos turistai matėsi ii’ su 
kun. Prunskiu. Gal jis nu
stebs, pamatęs Lietuvos perio
dikoje savo nuotrauką. Nes 
Kazakevičius ir kiti žadėjo 
plačiai rašyti apie savo vieš
nagę Jųngt i n ė s e Valstijose, 
na, ir marijonų broliukų lei
dykloje.

Žmonės kalba, kad ir čia 
New Yorke kai kurie ku
nigai buvo su svečiais susi
tikę, bet apie tai “Darbinin
ke” nė žodelio!

Lietuvos spauda apie mūsų 
liaudies dailininkų 
darbų parodą

Prieš kiek laiko Brookly- 
ne “Laisvės” salėje įvykusią 
Amerikos lietuvių liaudies 
dailininkų kūrybos parodą 
savo dėmesį atkreipė ir Ta
rybų Lietuvos spauda. An
tai didžiojo. Vilniaus “Tie
sos” dienraščio skyriuje 
“Toli nuo Tėvynės” (vas. 4 
d.) rašoma:

Šių metų pradžioje Niujor
ke, “Laisvės” būstinėje, Ameri
kos lietuvių literatūros drau
gijos 185-oji kuopa' suruošė 
lietuvių liaudies daili ninku 
darbų parodą. Parodoje daly
vavo dvylika meistrų. i

Savo drobes čia išstatė nese
niai į dailę atėjusi Amerikos 
lietuvė E. Repšienė. Ji ekspo
navo tris geriausius spalvotus 
paveikslus — “švyturį,” “Gar 
nį prie tilto” ir “Ežerėlį miš
ke.”

Į i

Tapytojas^ peizaž i st a s V. 
Kazlauskai eksponavo šešetą 
aliejaus kūrinių, yaizdųojan- 

. * f .i . ' • ' 1 f

Čių amerikines gamtos nuotai
ką'., .

1 . I L įvį i : • i ■ ■ ‘

R. Baranikūi parodoje atsto-
... . • J » . I. •*’

vau j a jo, originalus dailės dar
bas antikarine tematika. Ja
me pavaizduota siaubingojo 
napalmo aukos tragedija, žiū
rovą betarpiškai nukelianti į 
šių dienų Vietnamą.

O štai trys dailininko R. Fei- 
ferio drobės^ Jose atsispindi 
negęstantis gimtosios žemės il
gesys, reminiscenciniai moty
vai. Visiškai vykusiai, nuotai
kingai iR. Feiferis savo kūriny 
vaizduoja žiemą Lietuvoje, ki
tame :— senąjį Lietuvos kai
mą. Apie trečią drobę — mo
tiną, maitinančią savo kūdi
kį, laikraštis “Laisvė” rašo: 
“Tai gyvas, jausmingas, 
skulptūrinis kūrinys.”

Parodoje — savito braižo 
dailininko F. J a k š č i o kūri
niai. Jie žiūrovą iškart patrau
kia, verčia susimąstyti. Pavyz
džiui, drobė “Nusiaubimas” 
gerokai primena mūšų M. K. 
Čiurlionį.

Savo teptuko darbus čia taip 
pat eksponavo originalūs daili-

ninkas A. šukaitis. Jo pieš- 
ti daiktai, žmonės, gamtovaiz
dis atsiveria tarytum pro mig- ! 
las, gilioj perspektyvoj.

Kelioika savo darbų paro
dė tekstilės menininkė I. Bim- 
bienė. Jos piešti audeklai at
kreipia kiekvieno parodos lan- : 
kytojo dėmesį. Šioje parodoje . 
dailininkė taip pat eksponavo 
savo vyro A. Bimbos portretą.

O. Čepulienė parodai davė 
išsiuvinėtų ir megztų rankdar
bių. Tai puiki menininkė šio
je srityje, — atsiliepia žiūro
vai. — Nepatikrinęs neatspė
si, ar jos kūriniai piešti, ar 
išsiuvinėti bei megzti. Ypač vy
kęs jos darbas “Stirna su stir
nele.”

Nemaža vietos parodoje už
ėmė drožėjo meistro V. Venc- 
kūno miniatūrinės skulptūros, 
buities apyvokos dekoratyvi
niai dirbiniai, ornamentai. V. 
Venckūnas — tikras liaudies 
menininkas, jis savarankiškai 
išmoko iš medžio pagaminti 
nuostabias figūras, taip pat 
portretus. Greta jo savo mez
ginius eksponavo ir V. Venc
kūnienė.

Paroda buvo atidaryta kon
certu, įkuriame dalyvavo “Ai
do” choras, vadovaujamas M. 
Stenslerienės, solistai N. Ven- 
tienė, A. Iešmantą, V. Becker.

Niujorke ir jo apylinkėse 
1 gyvenantys lietuviai gausiai 
aplankė šią dailės parodą.

Čia apleista Mae Barani- 
kienė, kuri parodoje taip 
pat dalyvavo, taipgi nepa
stebėta, kad dailininkai V. 
Kazlauskas ir F. Jakštis 
yra mirę,. Šiaip parodos 
rašymas labai gražūs.

ap-

TFV 1 -•JVlIs laiškų
Gerbiamoji Redakciją, , , , 

1 Maloniai prašau patal
pinti artimiausiame “Lais
vės” numeryje sekamą ma
no paieškojimą:

Kas žino, kaip vadinosi 
mano sesuo Tafilia Viplen- 
tienė, gyvenusi 48 Tenney 
St., Lawrence, Mass., iki 
1944 m. balandžio 30 d., ir 
kur dabar gyvena mano 
pusbroliai Stasys Gegužis 
ir Felix A. Kranch, prašau 
man parašyti.

Antanina, Jono, 
Paperavičienė

Lazdijų rajonas 
Leipalingio paštas 
Jo vaišių kaimas 
Už beraštę A. Paperavi- 

čienę, jai pačiai prašant, 
pasirašė

Vaclovas Zagorskas 
Jovaišiai, 1969-1-31

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Viena didžiausių 
Pabaltijyje

in

V. Marius rašo “Tiesoje”:
Pietiniame Šiaulių pakraš

tyje auga naujas pramoni
nis kompleksas — spalvotų

binis plotas užims 8,000 
kvadratinių metrų. Ši įmo
nė per metus tieks apie 1.5 
tūkstančio tonų spalvotų 
metalų liejinių.

Naujoji gamykla bus vie
na didžiausių tokio prof i■11*0 -------- -------------------------------- c v----------

metalų liejykla. Jos garny-Hio įmonių Pabaltijyje.

AR KOMUNISTŲ 
PARTIJA BUS 
LEGALIZUOTA?

. Pereitais. metais Vakarų 
Vokietijoje buvo įkurta vie
ša Komunistų Partija. Jos 
vadas yra M. Reimanas. 
Kaip žinia, senoji Vaka
rų Vokietijos komunistų 
partija yra įstatymais už
drausta. Reikalaujama, kad 
naujoji Komunistų partija 
būtų pilnai legalizuota ir 
kad ji galėtų viešai daly
vauti Vokietijos visuomeni
niame gyvenime. i Naujosios 
partijos vadas Reiman pa
siuntė valdžiai laišką, ku
riame siūloma Ituoj pradėti 
tartis dėl partijos legaliza
vimo. Savo laiške Reiman

TAIKLUS. KOMPLIMENTAS
Atidžios akies padiktuotas, 
Įžvalgios 'širdies inspiruotas, 
Žodis meilingas įkrinta į sielą 
Ir pilkoj kasdienybėj sušvinta,— 
Tavy, rodos, staigas kas pakinta 
Ir tau pasidaro gyventi gera ir miela!

Tas žodis, pataikęs į rusinančią viltį, 
Tau džiaugsmo liepsną gali įskilti, 
Įpūsti lūkestį tarsi glamonę malonią, 
Ir tai nuo ugnies įžiebtos daros šiltas, 
Ir pamažu, nejučia imi tu pamilti 
Sušvitusią priešais akis svajonę, vilionę.

Tas žodis, lyg tyras žiedas gėlės 
Tavy toliau augti, klestėti galės, 
Aromatais gaiviais maitins tavo viltį; 
Kur tik eisi, jis dvelks ir kvepės, 
Vainiklapių spalvomis glamonės. 
Nestos džiugesio liepsną tau skilti.

Tas žodis, lyg aidas, akordas giesmės, 
Tavy nuoląt gausti įsiskambės, 
Nuo melodijos guodžiančios širdžiai bus šilta 
Kur keliausi, kur žengsi, tave jis lydės, 
Lyg pjotyvas žavus ausyse vis skambės, 
Siela galės idealą pamilti.

J. Šimonis

Šių metų vasario 5 d. 
60-ąjį gimtadienį minėjo 
įžymus T. Lietuvos veikė- < 
jas, literatas, publicistas, 
istorijos mokslų daktaras, 
LTSR nusipelnęs mokslų 
veikėjas, akademikas, pro
fesorius — Juozas Jurginis. 
Jo biografija, tai ištisa Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo 
epocha.

Dr. J. Jurginis yra plačia
šakis veikėjas, didelė asme
nybė. Jis gimė Vikonyse, 
Anykščių rajone, mažaže
mio šeimoje.. Gimnaziją 
baigė Rokiškyje. Dar gim
nazijos suole būdamas jau 
pasižymėjo kaip pažangus 
moksl o: v i s, visuomeninin
kas. Už revoliucinę veik
lą 1929 m. suimtas ir nu
teistas ketveriems metams į 
kalėjimą. Katorgą atliko 
Šiaulių;; Panevėžio ir Kau
no IX forto sunkiųjų dar
bų kalėjimuose. Bevargda- 
mas kalėjime, jis išvertė iš 
rusų kalbos Veros Figner 
parašytus kalėjimo memua
rus “Kai gyvenimo laikro
dis sustoja.” Jie įdomūs ir 
šiuo metu.

Iš kalėjimo išėjęs J. Jur
ginis stojo į Kauno univer
sitetą inžinerijos ar techni
kos studijuoti. Bet 1934 m. 
žvalgybos organai jį vėl 
areštavo. Negalėdami su- 

i fabrikuoti prieš jį bylos, iš
trėmė į žiaurią koncentra- 

. ei jos stovyklą, Pravieniškių 
durpyną. ; Atlikęs bausinę,. 
vėl stojo į universitetą. Jo 
tėvai buvo neturtingi, tai 
teko pačiam ' privačiomis 
pamokomis užsidirbti lėšų į 
pragyvehiniui ir mokslui. 
Besimo k y dūmas jis rašė 
Kaune ėjusiam ž u r n a 1 ū i! 
“Kūltūra” ir Amerikos pa
žangiajai spaudai.

Norėdamas išvengti Lie
tuvos fašistinės valdžios 
persekiojimo, J. Jurginis 
išvyko į Švediją ir ten sto
jo į universitetą. Gyven
damas Stockholme, jis dir
bo “Lietuvos žinių” oficia
liu korespondentu ir parašė 
knygą apie Nanseno šiaurės 
keliones. 1939 m. atvyko į 
JAV, kuriose išbuvo apie 
pusę metų. Čia gyvendamas 
jis rašė pažangiojoje lietu
vių spaudoje, parašė lietu
vių kalbos mokykloms va
dovėlį “Labas rytas,” skai
tė mitinguose paskaitas, 
sakė kalbas. Iš Amerikos, 
per Švediją, grįžo į Lietu
vą. Atkūrus Lietuvoje ta
rybinę santvarką, J. Jurgi
nis įsitraukė į valstybinį 
aparatą ir dirbo švietimo 
bei diplomatijos srityse.

Hitlerininkams ūmai už
puolus Lietuvą. J. Jurginis 
nespėjo pasitraukti į Tary
bų Sąjungos gilumą, ir jam 
teko išgyventi visą hitleri
nes okupacijos košmarą. Iš
vijus vokiečius iš Lietuvos, 
jis kiek laiko dirbo Meno 
reikalų valdyboje ir Mokslų 
Akademijos bibliotekos di
rektorium. .1946 m. baigė 
Vilniaus universitetą, o 
1948 m. apgynė istorijos 
mokslų kandidato diserta
ciją; vėliau apgynė ir isto
rijos mokslų daktaro dis
ertaciją. Dirbo universi
teto direktoriaus pavaduo
toju, dėstė Vilniaus Dailės 
institute, feodalizmo laiko
tarpio Lietuvos istoriją, nuo 
1950 m. Vilniaus universi
teto docentas, “Mažosios 
lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos” vyriausiosios 
redakcijos narys ir Lietu
vos TSR istorijos sekto
riaus -vadovas. - Parašė kny-
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gą “Lietuvos meno istoriją” 
r dirbo prie rašymo bei re

dagavimo tritomės Lietu
vos istorijos ir kitų istori
nių bei kultūrinių darbų. 
Šiuo metu yra Lietuvos 
Mokslų Akademijos Istori
jos Instituto direktoriaus 
pirmasis pavaduotojas.

Dr. J. Jurginio, kaip is
toriko, specialybė — Lietu
vos baudžiavinio feodalizmo s 
gadynės istorija. Tačiau jis 
moka tai gabiai susieti su 
dabartine epocha, modernią-' 
ja istorija, kad skaitytojas 
“jaustų žemę po kojom,” ži
notų, kur jis stovi. Be gry
nai mokslinių darbų, ger
biamasis jubiliatas neuž- • 
miršta grožinės literatūros 
ir žurnalistikos (tik eilėraš
čių, rodos, nerašo). Jis ma
no, kad rašyto j avimas* 
mokslui žalos nedaro 1 ir » 
juokaudamas sako: “Ko ge
ro, posūkyje į senatvę, gal 
pasiprašysiu priimamas į 
Žurnalistų arba Rašytojų 
sąjungą.” Ir mokslinį dar
bą dirbdamas J. Jurginis 
neatsisako “įlysti pro tvo
rą į rašytojų sodą” ir nema
no ateityje to darbo kraty
tis. Jo raštų dažnai mato
me periodinėje spaudoje.

Šiuo metu Vilniaus lei
dykla “Vaga” spausdina J. 
Jurginio veikalą “Istorija ir 
poezija,” kuris priklauso 
mokslinės publicistikos žan
rui. Lituanistinės bibliote
kos serijoje neužilgo išeis 
jo paruošta publikacija “Jo
nas Lasickis—Apie žemai-^ 
čių dievus.” Gi leidykla 
“Mintis” spausdina jo re
daguojamą daugelio auto
rių leidinį “Lietuvos pilys?’. 
jBe to? gęrbiaūiaš jubiliatai 
apie' tolesnio darbo 'planus 
sako: “O mokslo planuo
se yra viltis suburti autorių 
kolektyvą ir parašyti istori
ją.” Tai vis dideli pasimo- 
jimai!

D r. Juozas Jurginis yra 
vulkaniškos energijos žmo
gus. Tiek tų visokių dar
bų nudirbta, o atostogauti 
jis nesiruošia, vis naujus 
veikalus planuoja, šia pro
ga reikia gerbiamam ju
biliatui palinkėti daug ku
ry b i n i ų metų, ir kad jo 
energijos židinys niekad ne
išblėstų! _

GERIAU NEPRASIDĖTI
Čikagoje į vieną barą įė

jęs policininkas klausia ba
ro savininką:

— Tai jūs skambinot po
licijai?

—Taip. Salėje sėdi sve
čias, kuris nenori ątsiskal- 
Vti. '

—Kur jis? **
—Antras staliukas prie 

lango. .
Policininkas pažiūri į kli

entą, — maždaug 300 sv. 
sveriantį ir piktai skersa
kiuojantį milžiną, 
pagalvoja ir sako savinin
kui:

—Gerai, aš apmokėsiu jo 
sąskaitą.

kiek ‘

KAS REVOLIUCIJA?
Kas yra revoliucija?
Ar tik griovimas sena—- 
kas sutrūnijo, 
kas atgyveno?
Ar svarbiausia— 
kūrimas nauja, 
kas pakelia širdį 
ir uždega kraują!

K. Korsakas
1967 J

Amttibinkai, pajfožkodanjjį 
darbų, pranaikite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.
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Antradienis Vasario (February) 18, 1969

Nikolajus Gusevas

Levas Tolstojus -- žmogus

i

(Tąsa)
Pirmąkart aš aplankiau 

Tolstojų Jasnaja Polianoje 
1903 metais, o nuo 1907 me
tų rugsėjo mėnesio iki 1909 
metų rugpjūčio mėnesio 
man teko būti ne tik liudi
ninku, bet tam tikru laips
niu ir kūrybos dalyviu, — 
jo literatūriniu sekretoriu
mi.

Aš pamačiau Tolstojų 
esant tokį pat, kokį pažino
jau iš gausių jo portretų ir 
fotografinių nuotraukų. 
Plati ir tanki barzda, plati 
nosis, tankūs, ant akių už
griuvę antakiai, kurie, ta
čiau, neteikė jo veidui rūs
čios išraiškos, giliai išvago
ta, skersine raukšle surauk
ta, kakta, rodanti sukaup
ta minčių darbą, dirbtą per 
fetišus dešimtmečius.

(garsusis dailininkas J. E. 
Riepinas, pažinojęs Tolsto
jų 30-ties metų laikotarpiu, 
apie jį savo atsiminimuose 
pasakoja: “Jo veidas, tarsi 
kirviu staigiai iškirstas, 
taip įdomiai sudėtas, kad 
po jo, pirmu žvilgterėjimu 
grubių, paprastų bruožų, 
visi kiti veidai atrodo nuo
bodūs”.

įstabiausias Tolstojaus 
veido bruožas buvo jo nuo
stabios akys. Jo akiu išrai
ška būdavo labai įvairi. Tai 
būdavo ios ramiai susikau
pusios. kai kalbėdamas jis 
dėstvdavo kokia nors ii nu
stebinusią minti: tai būda
vo liūdnos, kenčiančios, kai 
pasakodavo jis apie pasi
piktinimą keliantį vietinių 
valstiečiu skurdą: tai užsi
degdavo pasipiktinimu ir 
a&maudu. kai išgirsdavo jis 
anie siaubingus vyriausy
bės žiaurumus: tai nušvis
davo meilia šynsena, kai 
pamatydavo iis kūdiki arba 
savo sena bičiuli, atėjusį jo 
aplankyti; tai trykšdavo iš 
jų entuziastiškas džiaugs
mas, kai sužinodavo jis 
apie koki nors veiksmingos 
meilės ir savimaršiškųmo 
poelgi. Kai Tolstojus ma- 
tvdavo kokį nors žmogų 
pirma karta, jis jį savo 
skvarbiu žvilgsniu lyg ir 
gręžiodavo, lyg ir stengda
masis užčiuopti viską, kas 
jo smloie slypi gero ir blo- 
ffc. Garsus rusu artistas K. 
S. Stanislavskis sakėsi, kad 
po pirmojo su Tolstojumi 
nasimatvmo jis pasijutes 
“nuo Tostojaus žvilgsnio 
peršautas.”

Tame atkakliame. įtemp
tame Tolstojaus akiu žvilg- 
snvie pasireikšdavo taip 
pat ir genialus menininkas- 

^)sichologas. ieškąs kiekvie
name žmoguje savo kūry
bai medžiagos. Kai Tolsto
jus “Karo ir taikos” kūri
mo neriodu gvdėsi Maskvo
je lūžusia ranka, iis viena
me savo laiške rašė i Jasna
ja Poliana žmonai, kad bu
vęs Didžiaiame teatre, kur 
buvus atliekama Rosinio 
onera 
ynas:
klansvtis muzikos ir maty
ti įvairius nonus ir damas, 
kurios bei kurie man buvo 
vis tinai”. Tokiu meninin
ku eksnerimentatoriumi. ieš
kančiu savo kūrvbai Įvairiu 
tipu/ Tolstojus nasiliko iki 
nat mirties. Tolstojus visa
da vilkėdavo vienodais dra- 
bužiaics — palaidine. aniuo-

daromam išminčių senten
cijų rinkiniui ‘‘Kiekvienai 
dienai” — “N a každyj 
dienj” pratarmę; toje pra
tarmėje jis norėjo siste
mingai išdėstyti visą savo 
religinę — dorovinę pasau
lėžiūrą. Tą darbą, kuris iš
spausdintu pavidalu užėmė 
keturis puslapius, Tolstojus 
su pertraukomis dirbo tre
jus metus ir perdirbinėjo 
iį šimtą penkis kartus! 
(Tas darbas išspausdintas 
pilno 90-ties tomų Tolsto
jaus raštų rinkinio ketu
riasdešimt penktame tome, 
išleistame Valstybinės lei
dyklos 1956 m. Maskvoje).

Tolstojus neskirdavo sau 
jokių poilsio dienų. Did
žiausias bažnytines šventes 
—Kalėdas, Velykas jis pra
leisdavo taip pat, kaip ir 
visas kitas metų dienas — 
darbe. Nedirbdavo jis tik 
tada, kada jausdavosi ne
sveikas: bet ir tokiomis die
nomis jis rytą nors ir neiš
eidavo iš savo kabineto, ta
čiau skaitydavo arba ap
galvodavo ta darbą, kurį 
turėdavo prieš akis.

Tas įtemptas rytinis Tol
stojaus darbas trukdavo 
ketvertą, penketą valandų

3 pust

“Mozė”. nridnrda-
“Man buvo malonu

vasara balta, kiltine. Tas 
Palaidines Tolstojui siūda

vo Jo Žmona ir kaimo siuvė
ja. Drabužius Tolstojus

mėgo tvarkingus ir švarius, 
bet ne dabitiškus.

Tais metais, kai turėjau 
laimę gyventi Jasnaja Po
lianoje ir padėti Levui Ni
kola jevičiui jo darbą dirb
ti, jis prisilaikydavo apsi
brėžtos, kartą visiems lai
kams nusistatytos, dieno
tvarkės. Keldavosi jis apie 
aštuntą valandą ir eidavo 
pasivaikščioti į senovinį 
parką, supantį Jasnaja Po- 
lianos namą. Tas rytinis 
pasivaikščiojimas paprastai 
trukdavo neilgai, apie 30— 
40 minučių. Vaikščiodavo 
jis beveik visada vienas, ir 
tos rytinės vienumos valan
dos, kurias jis praleisdavo 
bendraudamas su gamta, 
ios jam padėdavo dar ir 
kaip reikiant susikaupti pa
čiam savyje, kad per visą 
prasidedančią dieną įsteng
tų laikytis^vasinės aukštu
mos lygio tiek santykiauda
mas su visais žmonėmis, 
savaisiais ir svetimaisiais, 
tiek ir dirbdamas įtemptą 
kūrybini darbą.

Sugrįžęs iš pasivaikščio
jimo, Levas Nikolajevičius žiūrint kokia būdavo svei- 
pasiimdavo su savimi mano 
išrūšiuotą pašta: laiškus, 
knygas, rankraščius, o iš 
laikraščių paprastai tik bet 
kuri vieną.

Atėjės i savo kabinetą, 
Levas Nikolajevičius sėsda
vo išgerti su sausainėliais 
kavos ir skubiai peržvelg
davo laikraštį, kad žinotų, 
kas pasaulyje dedasi; pas
kui imdavo skaityti laiškus. 
Dažnai būdavo, kad, per
skaitęs tą ar kita, jį sudo
minusi ar sujaudinusį laiš
ką, jis skambindavo man 
varpeliu ir diktuodavo at
sakymą. Paprastai jis dik
tuodavo gana iš lėto, giliai 
apgalvodamas kiekvieną 
žodį, ir tokia išraiška, lyg 
būtų jo korės n o nden tas 
Čia pat, arti jo, ir jis. as
meniškai su juo kalbėdama- > 
sis, atsako į jo klausimus.^

Pabaigęs su laiškais, Le
vas Nikolajevičius imdavo
si pagrindinio darbo, kurį 
šiuo metu dirbdavo. Jis bū
davo reikalingas visiškos 
tvlos ir uždarydavo visas 
duris, kurios vesdavo į ki
tus kambarius. Ypatingai 
iis brangindavo rytines dar
bo valandas, nes laikėsi 
nuomonės, kad kaip tik ry
tinėmis valandomis ko na
šiausiai dirba protas. Savo 
dienoraštyje jis yra para
šęs: “Koks nepalyginamas 
minčių gaivumas dabar iš
miegojus! 
dotis.”

Per tas 
to darbo 
neturėjo trikdyti jo vienu
mos: nei bičiuliai, nei gimi
naičiai, nei sekretorius. Tik 
jo žmona Sofija Andrejev- 
na, kuri vėlai guldavo ir vė
lai keldavo, apie dvyliktą 
valanda užeidavo pas vyrą 
pasisveikinti.

Tolstojaus darbo metodas 
kuriant savo veikalus žino
mas; jis be galo pertaisinė- 
davo ir perdirbinėdavo pa- 

, rašyta tekstą. Jis laikė vi- 
. sai teisingu Biufono posa- 
, ki: “Genijus — tai kantry
bė”. Jis suprato ta no saki 
ta prasme, kad rašytojas 
neturi išleisti iš savo ranku 
savo kūrinio, kol 
jęs i jį visko, ka

Man teko būti 
to, net Tolstojui 
žvilgiu reiklumo 
vaiždiriinku. 1907 metais jis 
pradėjo rašyti Jo paties su-

Reikia tuo nau-

rytines jo įtemp- 
valandas niekas

nėra jde- 
Rali.
nenapras- 

šiuo at- 
sau aki-

katos būklė.
Pabaigęs darba, Tolstojus 

ateidavo pusryčių. Jo val
gis buvo griežtai vegetariš
kas; jis nevalgydavo nei 
mėsos, nei žuvies. Aplamai 
Tolstojus valgydavo ne
daug. Jo pusryčiai papras
tai būdavo iš vieno minkšto 
kiaušinio, kuri jis suleisda
vo i stikline, kur i trupinda
vo keletą kąsnelių pyrago; 
naskui suvalgvdavo nedide
le porcija grikių košės.

Ne karta man teko stebė
ti Leva Nikolaievičiu per 
io pusryčius. Aš pastebėda
vau jo veide dar nepasibai
gusius kūrvbinės veiklos 
pėdsakus. Jis valgydavo 
skubiai kramtydamas mais
tą. rodės, kad visai vra abe
jingas tam. ka deda i bur- 
M n nkvs būdavo nukreip
tos kažkur i tob’. tarytum 
būtu išžiūrėjęs i kažka tai. 
ka mato tik jis vienas ir ko 
nipi-aą kitas nemato.

Pabaigęs pusryčiauti ir 
nasikalbėiec: su lankvt.oiais. 
ieigu ju būdavo. Tolstojus 
antra kart, eidavo' pėsčias 
arba dabar jau lodavo rai
tas ilgam nasiiodinėjimui 
bei pasivaikščiojimui. Pa
prastai iis vykdavo i arti
mus miškus, pasirinkdamas 
savo išvvkoms mažai žino
mus kelius. Tais laikais 
miškai, sunantvs Jasnaia 
Poliana. priklausė miškų 
žinybai, kuri ne tik drau
dė mišką kirsti, bet ir 
rinkti sausuolius, ir tie miš
kai atrodė beveik kain ne
liesti. Tankumvne šimta
mečiai medžiai buvo susinv- 
ne savo viršūnėmis: aikštė
se išaugdavo žolė aukštesnė 
už žmogų: nuolat galėiai 
an tikti bedrvbsančius milži
nišku kritusiu medžių ka
mienus. I tokius tankumy
nus taigi ir sprausdavosi 
Tolstojus, išėies pasivaikš
čioti bei pasijodinėti. Jis 
vaikščiodavo arba jodinėda
vo no tuos miškus su vie
nu ištikimu palydovu — už
rašų knygute, ir kai jam at
eidavo i galva vykęs meniš
kas vaizdas arba gili mintis, 
iis sėsdavo ant kelmo ir 
užsirašydavo; arba, jeigu 
iodavo raitas, imdavo į kai
riąją ranką pavadį ir kny
gutę, o į dešiniąją — pieš
tuką ir' užsirašydavo nesu- 
stabdydamas arklio. Sugrį
žęs namo jis panaudodavo 
tuos užrašus savo kūrybi-

niams darbams.
Tolstojus labai gyvai 

jausdavo viską, kas gyva, o 
taip pat ir gamtą. Jis mėg
davo bet kurią gamtos per
mainą ir ypač pavasarį, ir 
dalydavosi savo įspūdžiais 
ir stebėjimais su aplinki
niais žmonėmis. Jį džiugin
davo sprogstantys medžių 
pumpurai,. bręsįantys ru
giai; jis mėgdavo skynioti 
laukų gėles, skyniodavo net 
raitas, pasilenkdamas nuo 
arklio. Parnešęs puokštę 
pasigėrėdavo jos grožiu ir 
kvapu, pastatydavo pas sa
ve ant rašomojo stalo, ar
ba palikdavo valgomajame, 
o kartais, kam nors padova
nodavo. Prie namų augina
mas gėlynų gėles jis ma
žiau vertindavo, negu laukų 
gėles, kurias jis vadindavo 
“mužikiškomis”; jis saky
davo. kad jų išvaizda esanti 
grakštesnė ir lamstas gra
žesnis, negu “poniškųjų.”

Sugrįžęs apie pirmą va
landą iš pasivaikščiojimo 
bei pasijodinėjimo, Tolsto
jus paprastai būdavo labai 
pavargęs, todėl nusirengda
vo ir valandą ar pusantros 
valandos guldavo pamieg
oti.

Pietūs Jasnaja Polianoje 
būdavo teikiami apie šeštą 
valandą arba setptintos pra
džioje. Levas Nikolajevi
čius paprastai pavėluodavo 
pietų, ateidavo tada, kai 
pirmasis patiekalas jau bū
davo suvalgytas. Per pie
tus visados būdavo įdomūs 
pašnekesiai; dažnai Tolsto
jus papasakodavo įspūdžius, 

patirtus pasivaikšč i o j i m o 
bei pajodinėjimo metu, ar
ba pareikšdavo tais ar ki
tais kuriais klausimais sa
vo nuomonę. Tolstojaus 
pietus sudarydavo sriuba, 
miltainiai arba pieniški pa
tiekalai ir trečias — koks 
nors saldus patiekalas, va
sarą,— uogos. Vynas per 
pietus nebūdavo duodamas; 
tik retkarčiais, kai Tolsto
jus jausdavosi nesveikas, 
jis išgerdavo nedidelę tau
relę stipraus vyno — made
ros arba portveino.

(Bus daugiau)

MŪSŲ SVEIKATA

Nesigydykime patys

Keliavo po Lenkiją
V. Marius rašo “Tiesoje”: 
Turistinę išvyką j Lenkiją 

respublikos pavyzd i ni a m s 
meno saviveiklos kolekty
vams surengė LTSR Kul
tūros ministerija. Alytaus 
rajono kultūros namų kai
mo kapelos, Mažeikių mies
to mišraus choro, Šilutės 
rajono kultūros namų liau
dies šokių ratelio dalyviai 
vienuolikos dienų kelionėje 
apsilankė Varšuvoje, Po
znanėje, Krokuvoje, Zako
panėje, Osvencime ir kitur.

Saviveiklininkai kelionės 
metu suruošė didelį koncerr 
tą Nova Hutą aliuminio 
gamyklos kolektyvui.

Beveik kiekvienoje šei
moje yra vaistinėlė, kuri : 
vis pasipildo. Žmonių smal
sumą tenkina vis nauji 
mokslinės ir populiarios me- < 
dicininės literatūros leidi
niai. Atrodytų visa tai la- ; 
bai gera. Dažnas žmogus ; 
dabar gali suteikti pirmąją 
modlcininę pagalbą savo 
kaimynui. Tačiau šie tei
giami savišvietos bruožai 
turi ir išvirkščią pusę. Kai 
kurie žmonės pradeda gal
voti, kad jie tiek žiną, jog 
galį patys save gydyti, duo
ti patarimus kitiems. Daž
niausiai tokie “naminiai 
daktarai” nežino tikro vais
to pavadinimo (jau nekal
bant apie jo foarmakologinį 
veikimą), tačiau jie aiški
na to vaisto vartojimą ir 
net siūlo vartoti keletą vais
tų iš karto, nors tų vaistų 
poveikis gali būti visai ne
suderinamas.

Kartais toks “gydymas” 
iš pradžių lyg ir padeda, 
bet žymiai dažniau užtęsia 
ligą, ją komplikuoja. Čia 
pat norisi tarti keletą žo
džių ir vaistinių darbuoto
jams. Nenoriu jų užgauti, 
farmacininkai turi nemaža 
žinių apie vaistus. Tačiau 
jų niekas neruošia gydytojo 
darbui. Todėl vaistinių dar
buotojai neturėtų, paklausę 
vien ligonio amžiaus (o to 
dažniausiai nepaka n k a !), 
parduoti vaistus pagal ligo
nio prašymą: “nuo galvos, 
danties, vidurių skausmų, 
aukštos temperatūros, kir
mėlių ... ir t. t. Šie išvar
dinti “nuo” dažniausiai ne
atspindi ligos esmės, ir toks 
gydymas neretai sukelia 
organizmo atsparumą vais
tams ar negeistinus reiški
nius, jame. Dėl tokio savi
veiklinio gydymosi Kaune, 
Vilniuje ir eilės stambesnių 
rajonų centruose apie 75% 
suaugusių žmonių savyje 
sukūrė penicilinui atsparius 
antkryčius ir žymiai padi
dino įvairių susirgimų skai
čių.

Žmonės mėgsta vaistus, 
kurie * reguliuoja nervų sis
temos’ fiziologinius proce
sus (nuotaiką, miegą, psi
chinę veiklą) ir įvairias už
degimų proceso reakcijas 
( temperatūrą, ska u s m ą). 
Visame pasaulyje kasmet 
suvartojami jų v milžiniški 
(ir vis didėjantys) kiekiai. 
Vienas švedų gydytojas 
spaudoje rašė, kad 1965 m. 
kiekvienas Švedijos pilietis 
(įskaitant ir vaikus) per 
metus suvartojo vidutiniš
kai po 35 migdomųjų vais
tų dozes.

Blogiausia yra ’ tai, 
žmonės dažnai vaistus 
toj a be reikalo. Mes dabar • 
jau Įpratome prie papras- ■ 
čiausio kvėpavimo takų ar 
net slogos vartota galingus 
antibiotikus. Anglų chirur
gas Raitas rašo, kad anti
biotikai Anglijoje vartoja
mi 20 kartų dažniau, negu 
jie yra reikalingi. Žinant 
dažnus antibiotikų suke
liamus negeistinus veikimo 
reiškinius, mes turime pa
tys prisiimti kaltę už dalį 
vėlesnių nusiskūhdimų po 
ligos. Štai to paties anglų 
gydytojo duomenimis, apie 
10,000 anglų pastoviai jau
čia strej)tomicino;sukel tą 
galvos svaigimą. Panašių 
atvejų žinome ir mes.

Nervų sistemos sutriki
mus žmonės reguliuoja įvai- 
riai.Vieni rūko, kiti vartoja 
alkoholį, dar kiti pastoviai 
geria stiprią arbatą ar ka
vą, yra tokių, kurie grie
biasi stiprių nervų sistemą 
veikiančių vaistų. Vieni jų 
vaistus vartoja pasitarę su 
gydytoju, kiti pasitenkina 
draugų, pažįstamų pata
rimais ar populiarios lite
ratūros aprašymais. Iš čia 
ir kyla visos neigiamos sa
varankiško gydymosi pa
sekmės. Užmirštama tai, 
jog tas pats vaistas pri
klausomai nuo individualių 
organizmo savybių, susirgi
mo, darbo ir net buities są
lygų gali organizmą veikti 
skirtingai. Štai čia žmonės 
ir tampa savo paties prie
šais. Jie pyksta ir net ra
šo skundus, jei griežtesni 
vaistinės darbuotojai kai 
kurių vaistų be gydytojo 
recepto neduoda. Jie būti
nai reikalauja kai kurių 
vaistų, d jų pripirkę—var
toja pagal įsisenėjusį, bet 
nebetinkantį šabloną — “po 
vieną tabletę 3 kartus per 
dieną.”

Didelę žalą žmonėms da
ro ir neteisingai vartojami 
hormoniniai vaistai. Dabar

kad 
var-

me vartoti, dirbant darbą. 
Vairuotojams ir kitų profe
sijų žmonėms, dirbantiems 
greitos psichinės reakci
jos reikalaujantį darbą, ne
galima vartoti rezerpino, 
mažinančio kraujospūdį, di
medrolio, pipolfeno, gydan
čio niežėjimą ir odos išbė
rimus. Šie preparatai su
lėtina psichines reakcijas ir 
gali būti autoavarijų ir ne
laimingų atsitikimų prie
žastimi. Plačiai vartojami 
miegą skatinantieji vais
tai — bromo druskos—or
ganizme kaupiasi ir slopina 
nuotaiką. Yra žmonių, ku
rie, net tai žinodami, vaka
rais geria migdomuosius, o 
rytą vartoja stiprią kavą 
ar vaistus, pakel i a n č i u s 
nuotaiką ir darbingumą. Il
giau trunkanti tokia nervų 
sistemos “gimnastika” išse
kina, žmogus būna privers
tas gulti į ligoninę.

Baigiant norisi pabrėžti, 
kad visi vaistai yra geri 
tik tuomet, kai jie vartoja
mi pagal paskirtį, dozuoja
mi protingai, atsižvelgiant 
į individualias savybes. Ne
reikia vartoti vaistų be gy
dytojo rekomendacijos, va
dovaujantis pažįstamų “gi
lia” patirtimi ir trumpais 
vaisto savybių aprašymais, 
esančiais įpakavime. Popu
liarioje literatūroje kartais 
pasirodo irgi nepilnai ištir
tų vaistažolių aprašymai, 
kurie dar neduoda teisės jas 
reklamuoti gydymui. Neuž
mirškime — tinkamas dar
bo ir poilsio organizavimas, 
žalingų įpročių atsisaky
mas padės daugiau, negu 

; neteisingai pasirinktas gy
dymas.

R. Basevičius
Medic, mokslų kandidatas

Rastas keturių upių 
fontano modelis

Kiekvienas Romos turis
tas žavisi keturių upių fon
tanu. Jo autorius — žy
miausias baroko epochos 
skulptorius Bemini. Nese
niai Bolonijos Dailės Aka
demijos drėgname rūsyje 
rastas įžymaus B e r n i n i o

jau labai dažnai, ^gydyda-jfontano modelio originalas. 
Bemini šį fontaną sukūrė 
1648-1651 m. Fontanas — 
tai 4 didžiulės statulos, sim
bolizuoja n č i o s žymiausias 
pasaulio upes — Nilą (Af
rika), Gangą (Azija), Du
nojų (Europa) ir Laplatą 
(Amerika).

Fontano modelis yra labai 
sužalotas, tačiau tikimasi 
jį restauruoti ir išstatyti 
parodoje.

Fontano modelis, matyt, 
buvo išmestas XIX šimtme
čio pradžioje, kai Dailės 
Akademija kėlėsi į Boloni
ja.

mi įvairius odos išbėrimus, 
raumenų skausmus ir pan., 
var t o j ą m e prednisoloną, 
kortizoną, kitus vaistus, ku
rie, be kita ko, jaudina ner
vų sistemą ir gali gerinti 
nuotaiką. Ši jų savybė su
kelia norą vartoti vaistą be 
reikalo. Apie tai, kad jie 
slopina savų endokrininių 
liaukų veiklą, gali sukelti 
įvairius psichinės veiklos 
sutrikimus, — negalvojama.

Kalbant apie plačiai var
tojamą vaistų negeistiną 
veikimą, reikia pabrėžti, 
kad ne visus vaistus gali-

Melioratoriams padeda 
aviacija

Gerai padirbėjo, praėju
siais metais Raseinių melio
racijos statybos valdybos 
kolektyvas. Pernai k o 1- 
ūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose pakalkirita 3,533 
hektarai rūgščių dirvų. 19- 
69-aisiais melioratoriai pla
nuoja pakalkinti 3,606 hek
tarų žemes. Šiame darbe 
jiems padeda Kauno avia
toriai. “Sparnuotieji talki
ninkai” pasiryžę pakalkin
ti 900 hektarų plotą “ Pa
žangos”, “Raudonosios vė
liavos”, “Tėvynės”, Milašai
čių kolūkiuose.

P. Lupeikis

.1

Lenino aikštė Vilniuje. A. Tumėno nuotrauka.
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'LAISVES' VAJUS
Čia matote paskutinius rezultatus. Punktai iš mies

tų įskaityti. Nuo paskutinių tilpusių vajaus rezultatų 
gauta sekamai: Valys Bunkus ir Jonas Lazauskas pri
davė atnaujinimų, d A. Wardo iš Detroit, Mich., kredi
tavo Brooklynui naują prenumeratą.

Connecticut valstijai pasidarbavo su atnaujinimais 
M. Svinkūnienė, waterburiete, ir J. J. Mockaitis, bridge- 
portietis. /

M. Valilionienė; Miami, Fla., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų .

R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą.

Nors LLD 45 kp. vajįninkąs susirgo ir negalėjo dar
buoti, tačiau jam pagelbėjo vajaus reikalu jo duktė-— 
Ardella Yutis, tėvo vardu prisiuntė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė tris nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

S. Rainard, So. Boston, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

A. Račkauskienė-M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass., 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

R. Braus, Rochester, N. Y., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas.

Atnaujinimų gauta nuo: J. Jaskevičiaus, Worcester, 
Mass.; K. Kilikevičius, Toronto, Canada; M. Uždavinis- 
A. Zaruba, Norwood, Mass.; J. Stanienė, Baltimore, Md.; 
J. J. Mažukna (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

8.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

V. Bovinas, Miami, Fla., prisiuntė blanką ir $100. 
Aukojo: ,

A. M. Valilioniai, Ft. Lauderdale
V. Bovinas .......................   •
Amelia Valatkienė, viešnia -----
J. Šukaitis ...................................
S. Vaineikis ........................... •
Mildred Friberg, Leonidas, Mich.
Helen Mikitienė ..........................
J. Balčiūnas .. ...............................
Marijona Zeikus ..........................
Walter Mikulėnas........................
E. Vitartienė .. .............................
Paulina Urbonaitė ......................
J. Kanceris, Ft. Lauderdale ....
J. Daugirdai ................................. _
Po $1: E. Jakimavičienė, A. Bubelis, Olga Šimkiene, 

H. šarkiūnienė, R. Chulada, J. Birštonas, J. B. Zutra, 
J. W. Thomsonas, Joe Krupp, J. Piaukštaitis, I. Jackim, 
A. Paukštienė.

10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

* J. Jaskevičius, Worcester, Mass, prisiuntė $63. Au
ko jo:

Ch. Daugėla .................................................... $50.00
J. J. Demikiai ........................................................10.00
E. Jusius, W. Bolyston...........................................3.00

A. Račkauskienė-M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass., 
prisiuntė $35. Aukojo:

M. P. Jokumskai.................................................. $5.00
M. Čižiūnienė, Lowell ....................................... 5.00
C. Žusinas, Lowell, Mass................................ • • ♦ • 5.00
H.Scalamacchio .................................................... 5.00
E. Rosenski............................................................. 5.00
J. Palubinskas, Berwick, Me............................... 3.00
D. Adminson ....................................................... 2.00
R Šileikienė ........................  2.00
Po $1: A. Pocienė, J. Kazlauskas, Methuen. P. Gar- 

džiulis ir Bartenderis, po 50c.

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $30.
Aukojo:

Mrsl Ada White.................................................. $10.00
Johų ir Ona Vaitekūnas..................................... 10.00
A. K. Raila ......................................................... 4.00
Charles Biron ..........  2.00
Po $1: Paul Baron, A. Kukaitienė, B. Navickienė 

ir Charles Urban.

Nuo kitų gauta sekamai:
Ch. Arrison, E. Hartford, Conn....................... $101.00
Adv. Stefanija Masytė, Detroit, Mich............ 100.00
Alex ir Elizabeth Klimai, Hartford, Conn. ... 100.00 
Suzanna Kazoky te-Jones (atminčiai mirusio

vyro Leon), Frackville, Pa..............  100.00
Atminčiai Jono Petkaus (per Eva K.

Reid), New Haven, Conn. .....................100.00
LLD 75 kp. (per J. Kancere), Miami, Fla. .. 100.00 
Rožytė Užusienienė (atminčiai mirusio 

vyro Juozo — per A. Pakali),
St. Petersburg, Fla...................................... 100.00

Nuo Komiteto svečiams priimti....................  54.48
Velionies A. Jurevičiaus atminčiai,

nuo šeimos, St. Petersburg, Fla.............. 50.00
Clevelando braziliečiai ..................................... 50.00
Olga Shukis Graham (atminčiai tėvo Juozo, 

miręs sausio 23, 1957) ....................
Bronislava Ostapuk (atminčiai mirusio vyro 

Antano), Newark, N. J................ .
Mike ir Lucy Janis, Portland, Oregon........
J. Grinevičius, Eynon, Pa.................................
Marytė iš Wilkes-Barre, Pa.............................
V. ValangeviČiuš, Jensen Beach, Fla. ....... 
Eva Kralikauskas (atminčiai mirusio vyro

Vinco), Lawrence, Mass..............................
L. Tilwick, Easton, Pa. (atminčiai

mirusios žmonos Mortos) ......... . ............

50.00 
f

25.00
20.00
10.00
10.00
10.00

10.00

10.00

S. Druzas, Norwood, Mass....................
Pelitas Kuliackas, Gardner Mass.........
William Kulik, Ulster Park, N. Yį.........
Mrs. P. Brown, Rochester, N. Y.......... .
John Petrus, Haverhill, Mass.............. .
M. Paužienė, Toronto, Canada............
P. Skuja, Rodney, Canada .. .................
LLD 92 kp. (M. Butvil), Cicero, Ill. .. 
Adolph Fercik, St. Petersburg, Fla. . 
Chas. Nečiunskas, Lake Grove, L. I. . 
Uršulė Paich, Bridgeville, Pa................
S. K. Waterbury, Conn......................... <
E. I. P. Vėžiai, Binghamton, N. Y. ..
Mary Ulozas, Waterbury, Conn............
J. Rozukas, Downsview, Canada......... .
J. Adams,!Grand Rapids, Mich..............
F. Mazolis, Gardner, Mass.....................
Antanas Trepkus, Colonia, N. J. .......
J. Beliauskas, Cambridge, Mass.......... .
Miamės seni rėmėjai ........................... .
E. Juraitis, Chomedey, Canada ...........
F. Preibis, Walpole, Mass.......................
Geo. Rackus, Burlington, Canada ___
M. Dvareckienė, Miami, į Fla..................
Po $1: Stasys Rainard, Julia Rainardienė, A. Kan- 

draška, A. Jankus, J. Plutienė, dorchesteriečiai; B. Ču- 
berkienė, southbostonietė; M. Butvil, A. Dočkienė, G. 
Kubelskis, Cicero, Ill.; J. Judzent, Gulfport, Fla.; A. 
Klimas, Valrico, Fla.; Mary Wilkowsky, Pinellas Park, 
Fla.; Mrs. A. Pakali, Clearwater, Fla.; A. Adams, Ta
coma, Wash.; Ch. Krasnitskas, Waterbury, Conn.; A. 
Rainienė, A. Ilginis, Brooklyn, N. Y.; Charles Juknis, 
Bridgeport, Conn.; A. Klimas, Fairfield, Conn.; Helen 
Graibus, Carle Place., L. L; S. Urban, Salem, Mass.; A. 
Valantukevičia, Blockton, Mass.; J. Drilling, Easton, 
Pa.; V. Bovinas, Miami, Fla.; Peter Desres, Kenosha, 
Wis.; Nellie Bulovas, Philadelphia, Pa.; J. P. Koch, Mi
ami, Fla.; Helen Balsis, Baltimore, Md., A. Deikus, Mas-

, Anksčiau gauta $14,845.41. Dabar įplaukė $1,355.48. 
yiso į fondą gauta $16,200.89. Reiškia, $15,000 kvo
tą perviršinom $1,20089! Tai puiki ir garbinga 
meilė mūsų prietelių savo laikraščiui. Bravo jiems! 
Bravo ir mūsų garbingiems vajininkams, kurie taip 
sunkiai dirbo prenumeratų ir fondo reikalu. Tas parodo, 
kaip gilus yra pasiryžimas išlaikyti savo mylimą laik-

Bet turėkime mintyje ir tai, kad nors šie pinigai 
labai gerai atrodo ant popieriaus, tačiau jie vietoje nesto
vi—kaip greit įeina, taip greit ir išeina. Visokie išmokėji
mai tuština iždą. Vasarą įplaukos labai sumažėja,

Dabar norime priminti, kad kovo 16 d. įvyks “Lais
vės” B-vės dalininkų suvažjavimas. Paprastai, mūsų 
organizacijos ir pavieriiai asmenys sveikina dalininkų 
suvažiavimus. Tad prašome organizacijų vadoVų ir šie
met pasirūpinti su sveikinimąis ir aukomis suvažiavimui. 
Už tai iš anksto tariame "jums ačiū.

Dar sykį—ačiū, mieli draugai, už jūsų gražią paramą 
laikraščiui. Ačiū jums brangiems, nenuilstantiems va
jininkams už jūsų sunkų darbą šiame vajuje. Sėkmės 
jums ir ateityje.

“Laisvės” Administracija

Šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
Miami, Fla....................................... ..............
Brooklyn, N. Y...........................................
Hartford, Conn............................................
Worcester, Mass............................................
Philadelphia, Pa...................................... . . .
St. Petersburg, Fla....................... . ............
So. Boston, Mass...........................................
Waterbury, Conn..........................................
Haverhill, Mass.............................................
Brockton, Mass..............................................
Detroit, Mich..................................................
Harrison-Kearny, N. J................................
Rochester, N. Y...........................................
Great Neck, N. Y........................................
New Jersey valstija ...................................
Canada ......... ...................................... ..........
San Francisco, Calif............... ...................
Baltimore, Md............. . ..............................
Binghamton, N. YĮ ....................................
Norwood, Mass................... . .........................
Scranton, Pa.................................................
Bridgeport, Conn..........................................
Oakland, Calif. A................................. ..........
Stamford, Conn............................. ..............
Newark, N. J...................................... .........
Los Angeles/ Calif.............. ..  .. ............ . . . .
Lawrence, Mass. ........................... . ..........
Pittsburgh, Pa. .......................... . ..............
Cleveland, Ohio ..........................................
Yucaipa, Calif. . ?......... . ..............................
Bayonne, N. J. ...................... . ...................
Cliffside Park, N. J...............................
Elizabeth; N. J. ..................  L..-
Chicago, Ill................................. ..................
Paterson, N. J. ................. . ..........................
Cranford, N. J.............................................
Rumford, Me.................................................
Easton, Pa......... .............. . ...........................
Shenandoah, Pa. ........... . ....... .. .................
Nashua, N. H. /........... . .............................
Grand Rapids, Mich. ..;.. ....... i........
Hudson, Mass.............. . . . ............................
Chester, Pa.............................................
Wilkes-Barre, Pa................... ........
New Haven, Conn......... . .............. .

Binghamton, N. Y.
Vasario 4 d. “Laisvėj” bu

vo aprašyta apie Kazimie
ro Staniulio mirtį. Jo pus
seserė Nelė Strolis nori pa
pildyti aprašymą.

Kaizmieras Staniulis yra 
kilęs iš Lietuvos, nuo Ska
piškio iš vienkiemio, esan
čio netoli Krapšų kaimo. 
Jų šeimoje buvo keturi bro
liai. Jonas ir Stanislovas 
apsigyveno Londone, o An
tanas ir Kazimieras nuvy
ko į Kanadą, Montrealį.

Po kiek laiko Kazimieras 
atvyko į Ameriką, Lewis
ton, Me. Po pirmojo pa
saulinio karo buvo manęs 
aplankyti Lietuvą. Sustojęs 
New Yorke pas pusseserę 
Ievą Jašaitę susipažino su 
Elzbieta Valkūnaite ir ją 
pamilo.

Neužilgo Staniulis susi
tuokė su Elzbieta ir apsi
gyveno Johnson City, N. Y. 
Laimingai ir gražiai gyve
no iki 1942 m. Netikėtai 
mirtis pakirto trijų sūnų 
motiną. Ant tėvo pečių kri
to sunki vargo našta. Jis 
išaugino tris sūnus Juozą, 
Petrą ir Tamošių. Dabar 
visi sūnūs vedę. Jis paliko 
penkis anūkus ir vieną pro
anūkę.

Kazimieras buvo pažan
gus lietuvis. Aktyviai da
lyvavo parengimuose, pri
klausė LDS 6-tai ir SLA 50 
kuopoms. Jis buvo ramaus 
būdo ir labai geras žmogus.

Ilsėkis, mielas drauge, 
šioj šaltoj žemelėj Kalvari
jos kapinyne.

J. Vaicekauskas

Bridgeport, Conn.
Mirtys, mirtys, mirtys

! : Prigulėdamas prie lietu
viškų organizacijų visuo
met pažiūriu mirčių prane
šimus vietinėje spaudoje.
v Vasario pirmojoj mirus 
E^die Mureikai, 42 metų 

 

amžiaus, apgailestavau jau- 
urTnaho draugų Mureikų 

sūnų.

Dabar, vasario 5 d., mirus 
Viktorui Sedgwick, (Sege- 
vičiui), 47 metų amžiaus, 
nariui Lietuvių Jaunų Vy
rų Dr-jos, perbėgau miru
siųjų sužymėjimą “Bridge
port Post” už vasario 6 d. 
ir suradau: Fį Audrode, 59 
m.; J. Artinowski, 58* m.; 
P. Carbesato, 56 m.; W. Sa
vickį, 56 m.; Nancy Sulzic-

Milford, Conn.
“Tai aukso obuolys!” Šie 

žodžiai ištarti vieno žmo
gaus iš daugelio, kurie. suė
jo išreikšti gailestį Eddie 
Mureikos šeimai, jo staigia 
mirtimi.

Vidurdienį, sausio 31 d., 
penktadienį, belauk damas 
pietų, kuriuos ruošė jo mo
tina, jis mirė širdies smū
gio priepuoliu. Taip aštri 
ir greita buvo ataka, kad 
jo tėveliai liko bejėgiais 
ieškoti bent kokios pagal
bos. Jis jokiu nesveikumu 
nesiskundė. Tą rytą jis 
praleido, kaip visada, nor
maliai dirbdamas farmos 
darbus. Prieš kelias savai
tes jis buvo užsakęs didelį 
kiekį sėklų dėl pavasarinio 
sėjimo. Jis darė dėžes po
midorams sėti.

Veik visos Edžio dienos 
praleistos prižiūrėjimui gy
vulių, auginimui gėlių, dar
žovių. Daugelis iš mūs esa
me ne kartą gėrėjęsi jo 
darbo vaisiais!

Vaikučiai labai mylėjo 
Eddie, nes jis buvo be galo 
kantrus — jis nesigailėjo 
laiko išklausyti jų ir atsa
kyti į jųjų klausimus.

Taigi, “dar vienas kūrybi
nis jaunas žmogus prisidėjo 
prie tų, kuriuos baisi šir
dies priepuolio liga atėmė 
iš mūsų gyvenimo, jųjų 
tarpe Frank Yakstis, Frank 
ir Niek Pakalniškiai, Ad. 
Reinhardt, Frank Price.

Reiškiame gilią užuojau
tą Edžio tėveliams Ameli
jai ir Antanui Mureikams; 
jo sesutei ir švogeriui, Jean 
ir John Rigely; ir kitiems 
artimiesiems.

Gyvendamas Eddie padarė 
pasaulį gražesnį ir todėl 
mes jo pasigendame ir pa- 
sigesime.

Komisija pateikė pranq^ 
Šimą iš buvusių vaišių tu
ristams iš Tarybų Lietuvo^.y 
Pranešimas priimtas. Buv<> 
pageidaujama suruošti ko
kią nors draugišką sueigą, 
bet kol kas dėl nepalankių 
žiemos orų parengimo rei
kalas atidėtas sekamam su
sirinkimui.

Plačiai ir išsamiai disku- 
suota apie J. Gasiūno para
šytą knygą, kurią nariai ką 
tik gavo arba gauna. Be- 
diskusuojant daugelis narių 
pareiškė savo didelį nepa
sitenkinimą knygos turiniu, 
nes tie visi praeities nuo
tykiai labai gerai žinomi ir 
daugumos senosios kartos 
išeivių pergyventi. Prie to, 
mes jau turime panašių raš
tų A. Bimbos, A. Petri- 
kos, dalinai L. Prūseikos ir 
Seno Vinco aprašymuose 
apie Amerikos darbininkų 
aštrias kovas prieš savo iš
naudotojus. Tai kokiems* 
galams vėl tą patį atkar
toti, ką jau mes turimtffiš- 
leidę LLD lėšomis? Antra, 
kai kurie nariai stebisi, ko
dėl drg. Gasiūnas^ rašyda
mas neva savo atsiininimus, 
nepabrėžė, iš kur jisai sėmė 
arba skolinosi medžiagą sa
vo knygai?

LLD 10 kp. nariai turi. 
pilną teisę žinoti ir padis- 
kusuoti apie mūsų Draugi
jos išleistus raštus, kurie 
nemažai Draugijai kainuo
ja...

“L” Reporteris

$2,485.00
1,306.88
1,293.00

,. 725.00
. 668.00
. 633.00

.. 432.00

.. 421.50
. 314.001 įj. 14 m . j Millard, 46 m.;

• • 291.00 w Pivarnik, 34 m.; D. Ar-
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120.00 
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109.00 
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sini,'54 m; N.Hilton, 42 m.;

1 Staub daugeliui lietuvių yra 
patarnavęs.

Ateina mintis, kokia prie
žastis tokio amžiaus ir tiek 
daug mirimų?

Kaip pranešime sakoma,' 
nekurie mirę širdies liga, 
staigiai. Bet kai kurie gy
vendami pažeidė gamtos 
taisykles ir patys save nu- 
simarino, per daug išgerda- 
mi, per daug rūkydami ir 
kitokius “zbitkus” atlikda
mi* *

• Viktoras Sedgwick paliko 
liūdinčią žmoną, motiną, se
serį su šeima ir daug gimi
nių ir* pažįstamų. • Aptar
naujant Charles Pistey šer
meninėj palaidotas šv. My
kolo kapinyne;
t Širdinga užuojauta liku
siems* artimiesiems.

J. J. Mockaitis

Philadelphia, Pa.
Nepalankios J. G. knygai 

nuomones
Vasario 8 d. įvyko mėne

sinis susirinkimas LLD 10 
kuopos. Nariai gerai nu
siteikę, pilni energijos, 
kruopščiai svarstė Draugi
jos svarbius klausimus.

Po perskaitymo ir priė
mimo protokolo, skaityti 
laiškai nuo “Vilnies” baza- 
ro rengėjų, ir nuo baltimo- 
riečių LLD 25 kuopos drau
gų kvietimas, kad 10 kuopa 
prisidėtų prie jų ruošiamo 
tradicinio pikniko “Lais
vės” naudai šią vasarą. Tre
čias laiškas nuo chicagie- 
čių priešnacinio komiteto. 
Visi laiškai priimti. Nema
lonu prisipažinti, kad šie
met, dėl susidėjusių sąlygų, 
nariai nėra linkę samdyti 
busą vykimui į baltimo- 
riečių pikniką.

Chester. Pa
V. Pašalpinio Klubo susi

rinkimas buvo skaitlingas. 
Sekretorius pranešė, kad 
nariai mirė ir turime išmo
kėti pomirtines jų šeimoms. 
Taipgi pranešė, kad prįsi- 
pšė 41 narys į socialį sky^ 
rių.

Klubas nutarė surengti 
Užgavėnių vakarą vasario 
18 d., 8 vai. vakare, Klubo 
nariams ir jų šeimoms ne
mokamai Visi kviečiami 
atsilankyti. Praleisime gra
žiai laiką, nepaisant koks 
oras bus, vakarienė tikrai 
bus.

Sekretorius perskaitė val
diškos komisijos laišką, ku
riame sakoma, kad bus ma
tuojama žemė dėl 291 kelio. 
Vietos laikraščiai rašo, kad 
darbas bus pradėtas 322 ke
lio ir naujo tilto per Dela
ware upę. Teks nugriauk 
88 gyvenamus namus ir 50 
biznio namų. Daugelį šei
mų reikės kitur perkelti. 
Kelių komisija įsako greitai 
susirasti naujas vietas. Tie 
žmonės susirūpinę.

A. Lipčius

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie-^ 
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

NAUJA KNYGA

SUMAIŠĖ
— Mūsų direktorių su 

purvais sumaišė.
’-—Kur ? Susirinkime ?
—Ne !i Druskininkų pur

vo gydykloje. ;

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje”
. Parašė J. GĄSIŪNAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis .judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų . organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už. teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda iš trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50 
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI.

Užsakymus siųskite:

LAISVĖ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. " 11417

J I
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* Ar visada galima patikėti 
r gydytojo nuosprendžiui?
Kiekvienas garbingo am

žiaus sulaukęs žmogus, be 
abejo, gali kai ką papasa
koti iš savo gyvenimo pa
tyrimų. Noriu papasakoti 
iš vėliausių daugiau kajp 
dvidešimties metų savo pa
tyrimų su gydytojais.

Kartą iš darbo parėjusi 
skubiai pavalgiau ir ren
giausi vykti į susirinkimą. 
Vos sutvarkius virtuvėje 
indus, pajutau krūtinėje 
aštrų dieglį. Pasilikau na
mie. Už apie savaitės pa
sikartojo tas pats. Nu
sprendžiau pasitarti su gy
dytoju.

Gydytojas atidžiai išegza- 
minavo, paėmė pavyzdžių 
dėl ištyrimo laboratorijoje 
ir liepė už dviejų dienų vėl 
Ateiti. Rezultatai: Bloga 
širdis, arterijų kietėjimas, 
silpnas kraujas. Nustatė 
dietą. Pildžiau visus gydy
tojo nurodymus. Pradėjau 
jaustis tikfaTVerganti. Pir
ma, negu gydytojas pradės 
duoti įšmirkštimus, nusi- 
sprendžiau pasitarti su 
širdies specialistu.

Specialistas atidžiai išeg- 
zaminavo, išspaudinėjo vi
sas griešno kūno minkštą
sias daleles ir susirūpinęs 
pareiškė:. “Širdis visai nor
maliai funkcionuoja. Sens
tant, visiems arterijos kie
tėja. Turi vėžį. Kada ati
darysime vidurius, pamaty
sime, kokios rūšies vėžys. 
Turi skubiai nusispręs- 
^...” Išdavė liudijimą, kad 
tikrai turiu vėžį.

Padėkojau gerajam pa
tarėjui, ėmiau skubiai tvar
kytis reikalus. Nuėjus į 
darbavietę pareiškiau, kad 
galėsiu dirbti tik iki bus 
galutinai nustatyta vėžio 
progresas. Kadangi pri
klausiau darbo unijoje, tai 
nuvykus į unijos centrą 
padaviau savo gydytojo 
duotąjį liudijimą ir prašiau 
skubiai spręsti mano reika- 
lą.

Unijų išlaikomose kliniko
se gydytojams algas sumo
ka unijos, todėl jiems ne
svarbu skaičiuoti - pacientų 
galvas. Mano “vėžį” anali
zavo du jauni gydytojai. 
Analizė užtruko gan ilgai.

dieną liepė 9-ą valandą pa
skambinti į jo ofisą, tai jis 
pats nuveš mane į ligoninę. 
Pašaukiau. Išbarė, k 
vykau, kada jis liepė. dabaF 
ligoninėje nėra lovos. Kaip 
ilgai reikės laukti, niekas 
nežino.

Laukiau paskambinimo iš 
ligoninės.

Apie 4-ą vai. popiet gavau 
pranešmą vykti į ligoninę.

Prasidėjo gydymo proce
dūra. Slaugės ir X-spindu- 
lių technikai dirbo rūpestin
gai. Dviejų dienų — šešta
dienio ir sekmadienio—per
trauka. Įsimetė sloga. Pra
šiau vaistų nuo galvoskau- 
džio. Po susisiekimo su 
mano gydytoju, atnešė 
žalsvai-baltą piliulę, kuri 
nė kiek nepagelbėjo. Są
skaitoje už piliulę pažymė-

Montello, Mass.
Gimtadienio paminėjimas
Vasario 8 d. Katrina Kup- 

kienė savo namuose atžy
mėjo savo 92-ąjį gimtadie
nį. Susirinko keletas jos 
artimųjų draugų, ją pasvei
kino pakeldami tostą, palin- 
kėjo geros sveikaltos 
go amžiaus.

Reikia pastebėti, 
Katrina dar tebeturi 
atmintį ir atlieka 
ruošą.
sūnus Edmondas Kupka. 
Jos vyras mirė prieš 11 me
tų. Buvo “Laisvės” skaity
tojas.

Linkiu Katrinai sveikatos 
ir ilgo amžiaus.

George Shimaitis

BUSINESS OPPORTUNITY

SHELL STATION
Shell Has a 3 Bay Ranch Style 

Station
i Available for lease 

at the intersection....

ir il-

kad 
gerą 

namų 
Pas ją gyvena jos

ROUTE 45 & 
PARKVILLE STATION ROAD 

WOODBURY, N. J.

This station is presently in operation 
and will provide an excellent 
income for a man capable of 
handling a growing business.

—Paid Training
—Financing
—Retirement Plans

For information Call (215)
TE 9-4360 — Mr. Ingram.

(11-13)

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

net svoris pakilo. Turėjau 
pasitikėjimą gydytojais, 
nors vėžio pavojus, kaip tas 
Damoklio kardas, vis kabo
jo virš mano galvos.

Rezultatas. “Neturi jo
kio vėžio. Sveikata gera
me stovyje. Gyvenk, kaip 
gyvenai iki šiol.”
A “O kaip su vitaminais, 
kokius patartumėt vartoti 
sveikatai pastiprinti?” Pa
klausiau gydytojus. “Val
gyk šviežią ir naudingą 
maistą; maiste randasi vi
si reikalingi vitaminai.”

Netikėtai pastebėjau pa
sirodžiusį simptomą, pasiė
miau pavyzdį analizei labo
ratorijoje ir nuvykau pasi- 
tarti su gydytoju. Išegza- 
minavo kraujospūdį, širdies 
taktą ir, išklausinėjęs viso
kių smulkmenų, liepė gultis 
ant stalo pilvo apžiūrai. 
Paspaudinėjęs šen ten, liūd
nai suraukęs veidą pareiš
kė: “Turi skubėti į ligo
ninę. Labai pavojingi simp
tomai viduriuose. Operuoti 
nereikės. Gydymas bus 
X-spinduliais. Kaip ilgai gy- 
^Jmas užsitęs, negalima 
atspėti iš anksto.”

Išsiprašiau porą dieną 
nutęsti, kad galėčiau susi
tvarkyti reikalus. Sutartą

Pirmadienį vėl X-spindu- 
lių nuotrauka. Mano gydy
tojas, lyg kometa praeida
mas, tik pasako: '“Rytoj 
vėl atvyksiu.”

Rezultatas: jokių gydy
tojo baisios ligos nustatytų 
žymių nėra. Sąskaita už 
šešių dienų buvimą ligoni
nėje — $522.85. Gydytojui 
už jo apsilankymą ligoni
nėje neįeina. Moku kas 
mėnuo į Medicare ir Blue 
Cross-Blue Shield apdrau- 
dą, tai didžiąją išlaidų dalį 
padengia. Norėjo tą dieną 
laikyti ligoninėje, bet griež
tai pareiškiau, kad vakare 
vyksiu namo.

Nebūtų pikta, jeigu būtų 
surasta bent kokie sveika
tos sutrikimai. Bet, anks
čiau vienas gydytojas pri
pažino blogą širdį, kitas 
surado vėžį, o paskutinis— 
ką tai lotynišku pavadini
mu dar baisesnį. Namo su
grįžau su sloga ir nusivili- 
mu gydytojais, kurie už
baigę mokslą prisiekia išti
kimai tarnauti žmonių gė
riui. Dabartiniais laikais 
paprastam piliečiui rimtas 
susirgimas — tikra prapul
tis.

Žinoma, ne visi, gydytojai 
tik skaičiuoja pacientų gal
vas. Yra labai gerų, nuošir
džių, kurie daug pasiau
koja padėti žmogui nelai
mėje. Bet kol geradėją su
randa, daug kas berei
kalingai nukenčia, o kiti 
net į kapus per anksti nu
keliauja.

Montreal, Kanada.—Spro
go bomba biržų varžytinių 
pastate. Sužeidė 27 žmones. 
Pirmiau taipgi buvo bom
bų sprogimų kitose vietose. 
Kaltina prancūzus, norin
čius Kvebekui nepriklauso
mybės.

Bangkok.—Tailando val
džia skelbia, kad jos partija 
laimėjo parlamentinius rin
kimus, pirmus po 10 metų.

Karačis. — Pakistane pa
skelbtas generalinis strei
kas, kuomet politinis prez. 
M. A. Khaho oponentas pa
skelbė bado streikų. ’•

MEN and WOMEN WANTED 
for professional products for the 
home. Management and sales back
ground helpful. Great oportunity 
for right person. Call 563-6037 or 
265-4398.

(10-15)

CLUB STEWARD

Man & wife for private club. Live 
in. Prepare German and American 
food for parties, and Sundays. Sala
ry plus good potential.

Write P. O. Box 6036,
Phila., Pa. 19114

(8-13)

Day

MACHINIST 1st CLASS
MECHANIC 1st CLASS

shift. Modem shop. Good pay 
and company benefits.
LEE FILTER CORP.

191 Talmadge Rd., Edison, N. J.
201-287-2700 ■

(11-16)

MOTOR TRUCK MECHANIC
With diesel experience. Union 

wages. Equal opportunity 
employer. Apply at:

W. T. COWAN, INC.
4101 Richmond St., Phila., Pa.

CU 9-8000. (6-15)

ROLL FORM OPERATORS

Rapidly growing non-defense sheet 
metal firm requires experienced roll 
form operators on Yoder and Tish- 
ken machines.

Some set-up exp. 
working conditions 
starting rate plus
fring benefits. Apply 8 AM to 4 PM. 
Or call for appointment. REPCO 
PRODUCTS CORP., 7400 State Rd. 
DE 8-1110. (11-12)

necessary. Good 
plus excellent 

incentives and

Scranton, Pa.
Drg. Ignas Klevinskas 

jau per ilgą laiką nesijau
tė gerai, bet iki šiol vis gy
dėsi namie, tačiau vasario 
10 d. pajuto rimtą pablogė
jimą sveikatos ir pašauktas 
gydytojas pasiuntė jį į 
Community Medical Cen
ter East ligoninę. Užims 
kelios dienos kol bus ištir
ta ligonio padėtis.

Draugė Marė Truikienė 
ištikta širdies priepuolio ir 
išbuvus ligoninėj virš mėne
sio laiko dabar r a n- 
dasi namie priežiūroje savo 
dukters.

Linkiu abiėms ligoniams 
greitai sutvirtėti ir vėl būti 
sveikiems. Abu ligoniai yra 
ne tik nariai, bet ir virši
ninkai LDS 82 kp. K. G.

New Haven, Conn.
200 išmatų rinkėjų išėjo 

streikam Reikalauja atnau
jinti kontraktą ir pagerin
ti darbo sąlygas. Miesto pa
reigūnai nesiskubina skai
tytis su unija.

Į vieną savaitę miesto 
gatvės liko panašios į sąš
lavyną. Dabar miesto parei
gūnai buvo priversti susi
tarti su unija.

Seneliai klausia vienas 
kito, kas reikia daryti, kad 
kainos smarkiai kyla ant 
valgomų daiktų. Valdžia ža
dėjo prekių kainas tvarkyti, 
bet nieko nedaro.

Gal bus reikalas reikalau
ti pažadus išpildyti?

Milford, Conn., mirus 
Edvardui F. Mureikai, New 
Haveno draugai reiškia 
Mureikų šeimai nuoširdžią 
užuojautą liūdesio valando
je,-o Edvardui ramiai ilsė
tis.

Joseph Kunca

Chicago. — Mirė Arthur 
Munford, 71 metų negras,, 
išdirbęs 41 metus plieno lie
jykloje,., daug veikęs unijo
je ir pažangioje veikloje.

Detroit, Mich. — Mirė 56 
metų Mhurice Cook, mark
sistas, pasižymėjęs kovoto
jas už darbo žmonių reika
lus.

Service Station. Flying ‘A’.

Available in Metropolitan Phila. 
with State inspection facilities. We 
offer paid training and financial as
sistance. Contact JOHN DAVIS, SA 
7-1750 until 5 PM. After 5, call MA 
3-7171. (11-15)

DOMESTIC
Sleep in. $75 to start. One day 

off per week. Periodic raises for the 
right person. Able to locate to New 
York. Call John Bond 561-1137.

(7-13)

Kampala.—Ugandoje lan
kėsi Bulgarijos delegacija 
ir tarėsi dėl praplėtimo pre
kybos ir ekonominio koope- 
ravimo.

San Francisco, Calif. — 
Karo teismas nuteisė 15 me
tų kalėti kareivį N. Sood, 
kuris su kitais 27 kareiviais 
dalyvavo sėdėjimo streike. 
Kiti bus teisiami kiek vė
liau.

Stoughton, Mass.
Sunkiai susirgo Frank Ja

cob, Lietuvių Draugysčių 
Tautiško Namo iždininkas. 
Tapo nuvežtas į Goddard 
Memorial Hospital. Džiugu, 
kad eina geryn. Nužilgo 
sugrįš namo. Linkiu jam 
pilnai ir laimingai susveik- 
ti.

Džiaugėmės, kad Brock- 
tono apylinkėje buvo gera 
žiema, nebuvo sniego, sau
lėta, ne per šalta. Bet va
sario 9 dieną pradėjo nuo 
pat ryto snigti ir per visą 
dieną privertė daug sniego. 
Pakilo žiemrytinis vėjas, 
pūtė nuo 40 iki 50 mylių į va
landą, pridarė daug visokių 
nuostoliu.

New Hampshire valstijo
je sausio 29 d. kažkas pa
vogė 11 metų mergaitę. Nie
kaip negali surasti. Vienas 
žmogus areštuotas ir kalti
namas žmogvagy^tėje, bet 
jis neprisipažįsta. Paleis
tas po $25,000 užstatu.

G. Shimaitis

Praga. — Čekoslovakijos 
produktai daugiausia paga
minti iš Tarybų Sąjungos 
atvežtos žaliosios medžia
gos.

Dublinas.—Airijoje strei
kai plečiasi. Unija paskelbė, 
kad cemento gamybą sulai
kys. Šalies produkcija su- 
paralyžuota.

Bona. — Vakarų Vokieti
ja ir Jugoslavija pasirašė 
ekonominės, techninės ir 
indus t r i n ė s kooperacijos 
sutartį

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos pramoninė 
gamyba 1968 metais pakilo 
13.6 proc. Kartu pakilo ir 
pramoninis eksportas.

Budapeštas, Vengrija. — 
Nors Vatikano kviečiamas, 
kardinolas Mindšenty atsi
sako keltis iš Jungtinių 
Valstijų ambasados, kurio
je išbuvo 12 metų.

TYPIST. We have continued to 
expand our regional office and need 
an additional typist. Good opportu
nity for alert typist. Type 40 w. 
p. m. Excellent working condi
tions and fringe benefits.

OCCIDENTAL INS. CO. 
of CALIFORNIA

1500 Walnut St., Room 501 
An Equal Opportunity Employer

(12-15)

CONSTRUCTION PARTS MAN.
Westinghouse Air-brake Construc
tion Division. Phila. has opening in 
parts dept, for individual with ex
perience in construction machinery, 
parts, sales. Co. benefits. For-Jnter- 
view, call TR 7-5200, Ext. 68.

(11-13)

ASSEMBLERS 
1st Shift 

MACHINISTS 
2nd Shift 

HORIZONTAL BORING MILL
RADIAL DRILL PRESS

Immediate openings for exp’d men 
only. Must be able to set-up and 
operate, read Blue Prints and work 
to close tolerance. Excellent Em
ployee benefits including liberal shift 
differential.

FRED’K H. LEVEY CO. 
49011 Grays Ave., Phila.

757-5008
(10-12)

Pionierių namų istorijai
Jaunieji kraštotyrininkai 

Plungėje renka praeities 
revoliucinę, medžiagą, ži
nias apie rajonu liaudies 
menininkus, žymius žihones. 
Dabar jie pradėjo kaupti 
pionierių namų istoriją.

Moksleiviams vadovauja 
kraštotyros ir turizmo en
tuziastė I vidurinės mokyk
los pedagogė J. čekavičiūtė.

N. Sidorkaitė

Cementas — į užsienį
Lietuviškas cementas vis 

populiaresnis užsieny. Per
nai akmeniečiai 20 tūkstan
čių tonų. cemento išsiuntė į 
Vengriją ir beveik tūkstan
tį tonų — į Bulgariją.

Šiomis dienomis cemento 
gamykla savo produkciją 
pradėjo siųsti ir į Lenkijos 
Liaudies Respubliką. Į šios 
kaimyninės šalies statybas 
jau iškeliavo 1,387 tonos 
lietuviško cemento.

A. Erkupas

Sandėlis ventiškiams
Mažeik i ų kilno j amosios 

mechanizuotos kolonos kai
mo statybininkai Ventos 
tarybinio ūkio Juodeikių 
skyriaus gyvenvietėje baigė 
įrengti tipinį 1,000 tonų 
grūdų sandėlį. Jame su
montuotos sudėtingos grū
dų valomosios, džiovyklos 
ir kiti mechanizuoti įren
giniai.

J. Sadauskas

WELDERS. Experienced welders 
for truck body and trailer repair 
and rebuilding. Complete benefits. 
Permanent position. Good salary for 
qualified men. Call JE 5-2155.

, (11-15)

MAINTENANCE ELECTRICIANS
Familiar with power wiring. 

Company paid benefits.
BAY PRODUCTS DIV.

Somerset & Gurney Sts., Phila., Pa. 
Mr. George Berg. GA 6-5958.

? (10-18)

MACHINIST. Able to set up and 
operate lathes, mjllers, etc. Jobbing 
shop. All benefits.! Excellent pay for 
qualified man. Blue Cross. Life 
insurance.
ATHERHOLT MACHINERY. Call 
NE 4-4654. (11-13)

MAINTENANCE MAN. With me
chanical background. Steady em
ployment. Call Monday morning. 
609-392-4413 or apply in person, to 
Mr. Gilbert, Room 304, 150 East 
State Street, Trenton, N. J.

(11-13)

DETAIL DRAFTSMAN. With 5-10 
yrs. detail drafting experience in 
construction related aluminum or 
fabricated metal work. Grow with 
a young aggressive Company offer
ing top pay, good benefits and a 
bright future. PENNA PACIFIC 
CORP., John Fitch Industrial Park, 
Warminster, Pa. Phone: 675-8700.

(10-14)

ASSEMBLERS 
1st Shift

MACHINISTS
2nd Shift (

HORIZONTAL BORING MILL
RADIAL DRILL PRESS

Immed. openings for exp’d men 
only. Must be able to set-up and 
operate, read Blue Prints and work 
to close tolerance. Excellent em
ployee benefits including liberal shift 
differential.

FRED’K H. LEVEY CO.
4901 Grays Ave., Phila.

757-5008
(11-13)

EXPERIENCED ARC WELDERS
ĄSME Code work. All company 
paid benefits. Good pay for 
qualified men. Apply in person at

JOHN WOOD COMPANY
100 Washington Street 

Conshohocken, Pa.
828-0800. (12-18)

AUTO LOT PORTER
Needed to clean and line up 
new and used cars to beautify 
lot.

MACHINIST to make repairsand 
maintain equipment in paper convert
ing plant. Good pay with usual fringe 
benefits for qualified man. Overtime. 
AMERICAN FIBER-VOLPE MA
NUFACTURING CO.

Call Mr. Crisplno. SA 6-6200.
(11-13)

MACHINIST
lit’. • ’

First class. High wages.
All insurance paid.
Plenty overtime.

203-568-7635
(10-13)

NITE FOREMAN
Full tune working foreman.
Must 

Write 
Phila.,

avė diesel experience. 
>x S-7. Jefferson Bldg., 
k, 19107.

(11-13)

PRESS BOY
For Ad shop. Must be experienced. 

Apply in person at—
BROWN ROYAL TYPOGRAPHERS

1309 Noble St., Phila., Pa.
(11-20)

Pranešimas
Lawrence, Mass.

LDS 125 kp. ir LLD 37 kp. 
susirinkimas įvyks vasario 
(Feb.) .22 d., 2 vai. po pietų., 
Polish American Veterans 
Julian S topyr a Post, 23 
Monmouth St. Prašom vi
sus narius ateiti ir užsimo
kėti duokles. Valdyba

our 
our 

Must have neat appearance, 
be courteous, Pa. driver’s license,
and take pride in his work.

See
Jack Hillis — Sales Manager

LIEBOD FORD
2283 Hunt'g Pike, Hunt. Valley, Pa., 

• - OR 7-1242
(12-14)

BODY AND FENDER MAN
1st Class only 50-50

, Many benefits
X JAY CHEVROLET 
ddonfield, N. J. Call 609-429-2000

Ask for Jules.
(11-12)

Kalkuta, Indija.— Koihu- 
nistai laimėjo rinkimus Va
karų Bengalo provincijoje.

MACHINIST
Steady work. Good wages with 

some overtime^ Excellent benefits.
Call BA 8-2460. Week days 9-5.

STEEL HEDDLE
MANUFACTURING CO.

(11-14)

Lietuviai, kurie atostogoms ar kitais reikalais atva
žiuojate į Miami, Fla., neužmirškite atsilankyti į Lie
tuviu Socialį Klubą, čia kiekvieną sekmadienį 1 vai. 
dieną yra duodami geri pietūs už- žemą kainą. Po pie
tų, šokiai, susitikimai ir svečiavimasis.

Kuriems reikalingos informacijos gavimui kamba
rių, vietiniai klubo nariai1 patars jums kaip ir kur Juos 
gauti. . .

Kviečia į svečius visus lietuvius —

Lietuvių Socialis Klubas
2610 Northwest 119th: Street
, Miami, FI*. 33167

Telefonas: 688-4161 -

Opportunity for

TECHNICAL SERVICE MANAGER

Vinyl Film Calendering
Stauffer’s expanding plastics Division has opening for CH.E. 

or M.E. with 5-pl us years of calendering experience to supervise 
process engineers in calendering operation and lab chemists in 
formulations and raw materials testing. Projected continued 
expansion of this group insures rapid advancement for qualified 
applicant.

SALARY COMMENSURATE WITH BACKGROUND. LOCATION — 
SUBURB OF TRENTON, J. PLEASE SEND RESUME AND 

SALARY HISTORY IN CONFIDENCE TO E. BAUER

STAUFFER CHEMICAL CO.,

4487 South Broad St.,\Yardville, N. J. 08320 
An Equal Opportunity Employer, M. Ę.

(11-13)
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Kupiškis prieš 1
(Specialiai

Prabėgo 1968-ieji — dide
lių švenčių ir jubiliejų me
tai. Lygiai prieš penkiasde
šimt metų Lietuvoje buvo 
paskelbta Tarybų r valdžia. 
Jos priešakyje stovėjo ak
tyviausias tuometinis kovo
tojas už darbo žmonių rei
kalus Vincas Mickevičius - 
Kapsukas. Tarybų valdžia 
buvo paskelbta dabartinėje 
ir senoje mūsų sostinėje Vil
niuje. Po to, vienas7po ki
to, pradėjo išsilaisvinti iš 
kaizerinės vokiečių okupa
cijos valsčiai ir apskričiai 
paskelbdami vietines Tary
bas. Vienas iš jų buvo Ku
piškis — mano mielas gim
tojo krašto miestas.
Tarybų valdžios įkūrimas

1918 metų gruodžio 24 d. 
į Kupiškį atvyko Lietuvos 
Laikinosios revoliucinės vy
riausybės įgaliotas politinis 
komisaras Vladas Rekašius, 
kurio vadovaujami, sukilę 
darbininkai ir darbo vals
tiečiai. tu pat metu gruo
džio 29 diena paskelbė Ta
rybų valdžią Kupiškyje. 
Nuo tos dienos prabėgo pu
sė amžiaus. Ir štai, mes, 
kuniškėnai, gwe n a n t i e j i 
Gedimino mieste, ankstyvą 
gruodžio 29-os rvtą susiri
kiavome eilute prie Minist
ru Tarybos rūmu, ir viena 
masina no kitos, kam pava
saryje paukščiai, patraukė
me giminiu la”ku pusėn at
švęsti taip reikšmingos da
tos.

Kartu su manim važiuo
ja bnvpq nop-Hn d i n i n k a s 
skani«konas Povilas Putri
mas. iaunvstės drano-a’ 
iuodnėniečmi AlhoHąs Mąr- 
kauskas ir Julius Kanišaus
kas.

Mūsų kelionė
Per Molėtus, sparčiais 

temnais augančią Utena, 
tiesiu ir asfaltuotu keliu 
greit artėjome prie Kupiš
kio. Nestora sniego dan
ga dengia žiemos šalčio su- 
kaustvta žeme. Aplink, kur 
tik pažvelgi, skersai ir iš
ilgai nusidriekę elektros lai
dai, duodanti kaimams ir 
miestams šviesą ir šiluma. 
Prie daugumos valstiečiu 
sodvbu stvnso radi i o ir te
levizijos antenos. Kas ke
lintas kilometras matosi di
džiulės kolūkiu farmos. dar
žinės ir kitokį ūkiniai pa
statai.

Laiko turime užtektinai. 
Susitariam užvažiuoti i gim
tąjį Juodunėnu kaima. Pra
važiavę Svėdasus pasukame 
J Adominės puse. O už jos. 
per Beregius, Žūbiškes ir 
Obonis. bematant pasiekia
me gimtąsias vietas. Juod- 
unėnai — vienas ilgiausiu 
kn;mu visoie Lietuvoje — 
1050 nuo viono kai
mo tralo iki kito. Tr tain tip- 
SU.s kain strėlė: platus kain 
miestu, bulvaras.

Juodu penų kaimas
Dar caro laikais Juodupė- 

nai turėjo pradžios mokyk
lą. Po pirmojo pasaulinio 
karo, kaime kilus gaisrui 
mokykla ir didesnė dalis 
skapiškėnų sudegė. Kalbant 
apie skapiškėnus, reikia pa
sakyti, kad Juodupėnai pri
klauso dviems parapijoms— 
pusė kaimo Šimonių ir pusė 
Skapiškio miestelių bažny
čioms. Vėliau, buržuaziniais 
laikais, buvo- pastatyta me
dinė pradžios mokykla. O 
dabar Juodupėnai turi mū
rinę, dviaukštę, atuonmetę.

0 mėty ir dabar
‘Laisvei”)

Rodos, apie 1920 metus 
kaimo gyventojai išsiskirs
tę į vienkiemius dabar vėl 
grįžta į senąsias sodybas; 
vėl rikiuojasi darnia eilute 
mūreliai, o kai kur dar me
diniai, gražūs ir erdvūs: 
greta mokyklos, parduotu
vės, klubo, felčerių - akuše
rių punkto ir kitų kultūri
nių bei buitinių pastatų. 
Juodupėnai, kaip ir daugu
mas Lietuvos kaimų turi 
elektrą, telefoną. Bet ma
niškiai dar privilegijuotes- 
ni— jie turi savo paštą ir 
taupomąja kasą, kurioje 
laiko kolūkyje užsidirbtus 
pinigus.

Bet... laikas bėga ir mū
sų mašina rieda...

Iškilmingas paminėjimas
Tarybų valdžios paskelbi

mo Kupiškyje iškilmingas 
paminėjimas prasidėjo še
šioliktą valandą Kultūros 
rūmu salėje. Į prezidiumą 
pakviečiami seni pogrindi
ninkai ir pirmieji Kupiškio 
revoliucinio komiteto na
riai. raudonarmiečiai: Pet
ras Murauskas. Povilas Put
rimas, Antanas Mickevičius. 
Gonvs. Petronvtė ir kiti. 
Kultūros namų salė pilna 
žmonių.

Anie kupiškėnu kovas 
nrieš buržuazija ir Tarybi
ni o i s metais paniektus lai- 
mėiimną nnnnsakoio dabar
tinis Kuniškm rajono Vyk
domojo Komiteto pirminin
kas Julius Ulba. Buvęs 
Knniškio anskrities revo
liucinio komiteto narvs Ge
nys naši dalinei mintimis a nie 
tas dienas, kai su ginklu 
rankoje buvo kuriamos Ta- 
rvbos. džiaugėsi kupiškėnu 
laimėjimais, sveikino juos 
cu Naujaisiais metais. 
Kuniškėnai, kain ir visa 
Tarvbu Lietuva, turi 
daug kuo pasigirti. Pa
grindinės miesto gatvės 
asfaltuotos, kursuoja auto
busai, taksi. Kur buržuazi
niais metais miesto cent
re buvo turgavietė, dabar 
Įrengtas gražus skveras, 
orėlvnai, pasodinta šimtai 
medžiu, puošiančiu miestą 
ir suteikiančiu malonia pa- 
nnksme karštomis vasaros 
dienomis.

Naujos statybos
Vi e to i e buvusiu senų na

meliu, Kupiškyje išaugo ei
lė mūrinių keliaaukščių pa
statu miesto gyventojams. 
Pastatytas Buitinio gyven
tojų aptarnavimo kombina
tas. dviejų aukštu iš stik
lo ir betono Universalinė 
narduotuvė. didžiuliame 
mūriniame nastate įsikūrė 
įvairiu medžiagu-au d i n i u 
narduotuvė, nauias ir erd
vus kinas, duonos kepvkla 
ir daugelis daugelis kitu 
nnrdiiotiiviu bei nauju ištai
gi kuriu reikalauja da.ha.r- 

mūsų krašto liaudies 
^wenimas.

Mokvkla tada ir dabar
1917 metais Kupiškyje 

buvo įsteigta progimnazija, 
kuri 1938 metais buvo pra
dėta vadinti Kupiškio vals
tybinė gimnazija. Tik Ta
rybų valdžios metais Kupiš
kio mokykla smarkiai išau
go. Jei 1917 metais mokėsi 
190 mokinių, 1938 metais— 
241 mokinys, tai 1968-69- 
mokslo metais mokosi 1,158 
mokiniai. Teisėtai didžiuo
jasi kupiškėnai tuo, kad ne
dideliame teritorijos atžvil

giu rajone yra 5 vidurinės 
vienuolikos klasių, 11 aš
tuonmečių, vidurinė ir vai
kų muzikos mokyklos. Die
ninėse bendro lavinimo fno- 
kyklose mokosi 4,235 moki
niai ir dirba 330 mokyto
jų. Jeigu ankstyvesniais 
laikais jau iš toli buvo ma
tyti tik viena bažnyčia, tai 
dabar, greta jos, šviečia 
erdvūs keturaukštės Vlado 
Rekašiaus vardo mokyklos 
rūmai.

Kupiškėnai vieni pirmųjų 
pradėjo rūpintis senovės 
įamžinimu. Seserys Glem- 
žaitės surinko daug etno
grafinės medžiagos Kupiš
kio m u z i e j u i, o Elvyra 
Glemžaitė-Dulaitienė para
šė stambią knygą apie kupi
škėnų senovę, kurioje pasa
kojama apie šio krašto žmo
nių buitį, papročius, prieta
rus, šventes, vestuves, ir 
daugelį daugeli liaudies įsi
savintų gyvenimo būdų.

“Kupiškėnų vestuvės”
Kalbant apie vestuves, 

negalima nepamiršti šiuo 
metu taip išgarsėjusių po 
visą respubliką “Senoviniu 
kupiškėnų vestuvių.” 1966 
metų rugsėjo 10 dieną mies
to ir apylinkių gyventojai 
rinkosk į “Senovinių kupiš
kėnų vestuvių” premjera. O 
netruks Kupiškio kultūros 
namų pagyvenusių saviveik- 
ininkų pastatytas etnogra
finis veikalas tapo žinomas 
visoie Lietuvoje.

Šį kolektyvą šiltai sutiko 
Šiaulių, Vilniaus, Kapsuko. 
Klaipėdos ir kitų rajimu bei 
miestų darbo žmonėsy Vien 
Panevėžio mieste šis/ spek
taklis buvo rodomas 17Lkar- 
tų. Praėjus metams nuo 
premjeros, šiam kolekty
vui būvo suteiktas* “Pavvz- 
dingd ėtnografinib ' kolčktv- 
vo” vardas, 6 1968 metais 
už didelius nuopelnus, po
puliarinant senovės liaudies 
tradicijas, kolektvvui buvo 
suteiktas “Respublikos et
nografinio liaudies teatro” 
vardas.
žmonių sveikatos reikalai

Tarybiniais metais labai 
rūpinamasi darbo žmonių 
sveikata. Šiuo metu Kupiš
kio rajone veikia 110 lovų 
centrinė ligoninė, 35 lovų 
prieštuberkuliozinis dispan
seris, 25 lovų ligoninė Su
bačiuje. Šimonyse ir Skapiš
kyje yra ambulatorijos. Kai
mo vietovėse atidaryta 18 
felčerių-aku šerių punktų. 
Neseniai mieste pastatyta 
nauja poliklinika. J eigų 
anuomet Kupiškyje buvo 
tik vienas gydytojas Prans- 
kevičius, tai dabar rajone 
gydymo įstaigose dirba 36 
gydytojai, 142 vidurinio me
dicinos personalo darbuo
tojai.

Pasikeitė mūsų tėvynėje 
gyvenimas, pasikeitė ir žmo
nių santykiai.

Kai praeitais metais žiū
rėjau “Senoviniu kupiškėnų 
vestuvių” snektaklį Lietu
vos Profesiniu Sa jungu kul
tūros rūmuose Vilniuje, gre
ta manęs sėdėjusi mergina 
raitėsi nuo juoko, kai sce- 
noie“iannoii”graudžiai ver
kė “anlaisdama sasiitali ir 
brolelius. mielu motinali ir 
tėveli” išvažiuodama visam 
laikui i vvro namus. Mano 
kaimynė turbūt negalėjo 
įsivaizduoti į tų laikų, kai 
mergina, tėvų varoma, tu
rėjo ištekėti už nemylimo 
vvro. Tie laikai seniai pra
ėjo, kaip praėjo vargo, ne
darbo ir rytojaus baimės 
dienos. Dabartinis mūsų 
jaunimas tuokiasi tik iš 
meilės: be kraičių, pasogų,

Social Security 
mokesčiai pakelti

Su pradžia šių metų sau
sio 1 d. darbininkams iš al
gos išima 4.8% už Social 
Security mokestį. Social 
Security mokestį ima iki 
$7,800 uždarbio į metus. 
Kas uždirba virš $7,800 į 
metus, tai iš to virš-uždar- 
bio neišimama Social Se
curity mokestis.

1968 metais Social Secur
ity mokestis buvo 4.5% al
gos iki $5,200.

Pensininkai, dar nesulau
kę 72 metų amžiaus, kurie 
gauna Social Security be- 
nefitus, gali užsidirbti iki 
$1,680 i metus ir gauti vi
są Social Security benefitą. 
Po 72 metų amžiaus sukak
ties, jau žmogus gali užsi
dirbti kiek tik nori bei gali, 
o pensija vis vien eina. Bet 
jeigu alga viršija $1.680 į 
metus tiems, kurie dar ne
turi 72 metu amžiaus, rei
kia pranešti Social Security 
Boardui ant tam tikru blan
ku, kurias išduoda Social 
Security ofisai. Kitain ga
lima prarasti visus Social 
Security benefitus.

• — * — m •

Paskutinė proga tiems, 
kurie gimė prieš 1901 me
tu spalio 2 d., užsiraŠvti 
Medicare programai. Medi
care apmoka daktaru bilas 
iki tam tikro laipsnio. Už 
šia. paslauga, išimama iš So
cial. Security čekiu no $4 i 
mėnesi. Po kovo 31 d. iau 
u elfus galima i stoti i Medi
care tiems, kurie gimė prieš 
1901 metus.

M—nė

[Nantas. naive rkvmas 
aųtobųsąįs kęliautoiams

Transit Authority ir Man- 
h attan B ronx Surface 
Transit natvarkė. kad su 
snalio 1. d. New Yorko bu- 
sais keliautoiai iš anksto 
turės isigvti “tokenus” ar
ba 20 centu, autobusų vai
ruotojai nekeis pinigų. . .

Tai išbandyta keliuose ki
tuose miestuose ir sumažin
ti autobusų apiplėšimai. O 
New Yorke autobusų api
plėšimai per porą metų pa
kilo 244 proc.

New Yorkas. — Negrai ir 
puerto rikiečiai stud entai 
užėmė Citv College admini
stracijos rūmus. Reikalau
ja studijų iš negrų ir puer- 
torikiečių istorijos.

New Yorkas. — JAV 
Kompartija pasiuntė pro
testą JAV valdžiai dėl lei
dimo Vak. Vokietijai laiky
ti provokacini parlamento 
susirinkimą Vakarų Berly
ne.

New Yorkas.— Kai reikė
jo sniegą valyti, pasirodė, 
kad 60 procentų sniegui va
lyti sunkvežimių buvo ne
tvarkoje ir nepanaudoti va
lymui, ypač Queense.

San Francisco, Calif. — 
Namu darbo bomba sprogo 
valstijos Kolegijoje. Padarė 
daug nuostolių, bet nieko 
nesužeidė.

dalios seserims ar broliams, 
tain apsunkinusioms anuo
metine Lietuvos liaudį.

... Paminėję penkiasde
šimtąsias metines nuo Ta
rybų valdžios įkūrimo Ku
piškyje, mes patenkinti grį
žome j senąjį Vilnių ir to
liau tęsime kasdieninius 
'darbus.

Happenings Among Us
A bridal shower was giv

en to Irene Babarskas at 
Nevins’ home Saturday, Feb. 
8th. Many of her friends 
from near and f rom far 
came to shower Irene with 
gifts and spend a “girls’ 
evening” with her. Cock
tails, food, cake and coffee 
were served. Everything 
was arranged very nicely 
and the food was delicious.

Men folk who had 
brought ’Wives to the show
er party had a nice time 
too, not with the ladies, 
though. They were invited 
to Mr. Nevins’ brother Joe’s 
place, just around the cor
ner.

For some people it was 
the first shower party they 
had ever been to and I am 
sure they wouldn’t mind 
going again after this very 
pleasant one.

We were very sad to 
hear that Irene Vladi
mirovas has been ill with 
the flu. Her daughter 
Natasha, who arrived 
from Lithuania for a visit 
with her parents, was taken 
ill too'. By now both of 
them are all right again 
and I hope the last trace of 
discomfort will be gone by 
the time these lines go to 
orint. We are very anxious 
to meet Irene’s daughter. 
We have seen her younger 
daughter Marsha, who lived 
with her parents for awhile 
in the United States. She 
is a Invelv. talented girl. 
Her drawing — a winter 
scene — was selected and 
nrinted in United Nations 
1967 calendar.

Irene alsos has a son. about 
20, living in Lithuania.

Let 'is hone that her 
daughter Natasha’s visit 
here will be a pleasant one.

Use

Nekaltai išbuvo 3 metus 
kalėjime

Philadelphia. Pa.— Neg
ras Gordon J. Ragan prieš 
tris metus buvo nuteistas ir 
įkalintas nuo 7 iki 20 metų 
už išprievartavimą univer
siteto profesoriaus žmonos. 
Dabar prisipažino Fred A. 
Convers, kad jis tą moterį 
išprievartavo. Vadinasi, Ra
gan išbuvo kalėjime trejetą 
metų nekaltai.

Seattle, Wash.—šioje apy
linkėje buvo jaučiamas len
gvas žemės drebėjimas.

Tokijas.— 20 japonu mi
rė Mito mieste nuo JAV mi- 
litarinėse bazėse 360-tvie 
nelaimių. Janonai reikalau
ja JAV militarines bazes 
likviduoti.

New Yorkas.— Tekstilės 
darbininku uniia reikalauja 
20 proc. algų pakėlimo.

Hong Kong.— Kinija su 
ėmė tris jachtas (laivelius^ 
kuriu vienas vra amerikie- 
mn. Jos buvo miaukusios 1 
Kinijos vandenis.

Deputatų rūmų šauliai
žiaurūs papročiai vieš

patauja Brazilijos parla
mente. Neseniai ten susi- 
ginčino du deputatai ir ėmė 
šaudyti vienas į kitą. Par
lamento prezidentas po to 
visiems įsakė rūbinėje, 
esančioje prie įėjimo į pa
statą, palikti bet kokius 
šaunamuosius ginklus.

Palaidojome Antaniną 
Zdažinskienę

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo narė Antonina Bu- 
laičiūtė Zdažinskienė mirė 
vasario 5 d., bet, kadangi 
užėjo didelės pūgos tą sa- 
viatgalį, privertė daug snie
go visame mieste, tai nega
lėjome palaidoti ją vasario 
10 d., kaip buvo tarta, bet 
reikėjo laukti iki vasario 
14 dienos.

A. Zdažinskienė mirė nuo 
širdies smūgio, sulaukusi 67 
metų amžiaus. Nors dar 
spėjo ją nuvesti į ligoninę, 
bet ten už dienos kitos mi
rė. Jos laidojimu rūpinosi 
josios geri draugai Babars- 
kai.

Antanina atvyko į šią ša
lį (New Yorko apylinkę) 
1914 metais. Iš pradžių dir
bo prie namų ruošos, bet 
vėliau po ištekėjimo už A- 
dolfo Zdažinsko, su kuriuo 
išgyveno apie 45 metus, ji 
dirbo siuvyklose. Dirbo iki 
nat mirties. Jos vyras mirė 
1961 metais.

A. Zdažinskienė buvo 
linksmo būdo moteris, ji da
lyvavo veik visuose pažan
giųjų organizacijų parengi
muose. 1964 metais ji buvo 
nuvykusi su turistine gru- 
ne į “Tarybų Lietuvą ir 
džiaugėsi pamačiusi savo 
girhtąjį kraštą po 50 metų.

Liko nuliūdime pus-seserė 
Monika Sabatino, podukra 
Madelaine Lubowicki, pus
broliai Felix ir Joseph Le- 
oinskai ir daugiau giminių 
Lietuvoje.

Prie kapo Cypress Hills 
kapinėse Ieva Mizarienė, 
Moterų ^Clubo pirmininkė, 
pasakė atsisveikinimo kal
bą. Lydėjusieji buvo už
kviesti pas draugus Babar- 
skus pietums.

I. M—nė

Naujas vaismedžių 
apsaugos būdas

Aukštos įtampos laukas 
teigiamai veikia vaisme
džius. Išaiškinta, jog cit
rinos sodinukai, kurie buvo 
dviejų milijonų voltų elekt
rostatiniame lauke, puikiai 
pakėlė šaltį. Tuo tarpu vi
si normaliai auginti sodinu
kai nuo tam tikro eksperi
mentinio šalčio žuvo. Tokie 
bandymai atlikti Žemdir
bystės departamente, Flo
ridos valstijoje, Orlande. 
D. Jelenovskis ir D. Hora- 
nikas tvirtina, kad šiuo bū
du praktiškai galima apsau
goti jautrius citrinmedžius 
nuo jiems nepaprastai 
atmosferinio šalčio.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

BANKETAS
RENGIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį, Kovo 16, 1969
“LAISVĖS” SALEJE

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.
I .1-1 ^1^■ 1 ■ ■

Iš ryto 10 valandą įvyks “Laisvės” Bendrovės su
važiavimas, o vakare apie 6 vai. bus banketas. Kvie
čiame visus dalininkus dalyvauti suvažiavime ir ban
kete. Taipgi kviečiame ir svečius dalyvauti.

Banketo bilietas $3.50 asmeniui p
— “Laisvės” B-vės H

Board Direktoriai W

Parengimų Kalendorius
Kovo 9 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo koncertinis popie
ti s minėjimui MOTERS 
DIENOS, 2 Valandą po pie
tų, “Laisves” salėje.

Kovo 16 d.
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas 10 vai. ry
te, o 6 vai. vakare banketas. 
Prašome Įsitėmyti datą.

Balandžio 20 d.
LDS l-o$ kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Klubietėms
Trečiadieni, vasario 19 

d., 6 vai. vakare, i^yks Niu- 
iorko Lietuviu Moterų kluįjk 
bo susirinkimas, “LaisAės” 
salėje. ?

Šis bus paskutinis susirin
kimas prieš Moters Dienos 
minėjimo pobūvi, tad visos 
dalyvaukime, kad galėtu
me prisiruošti šiai svarbiai 
dienai kuo geriausiai.

Po susirinkimo bus vai
šės, kurias apsiėmė paga
minti N. Buknienė ir H. 
^eiferienė, o joms pagelbės 
H. Siaurienė. Valdyba

Geriausi—Eigirdžių šokėjai
Rajoninėje šokiu kolekty

vu apžiūroje Telšiuose ge
riausiai pasirodė Eigirdžių 
kultūros namų saviveikli
ninkai, kuriems vadovauja 
J. Perminienė. Gerai iver^U 
tinti ir Janapo’ės kultūros 
namų įšokėjai. Pagyvenusių 
žmonių šokių kolektyvų tar- 
'ne grakščiausiais pripažinti 
Katth^tavo kultūros namų 
senukai.

Šokių kolektyvu pasiro
dymas Telšiuose buvo leni
ninės kultūros ištaigi] ap
žiūros dalis.

M. Ladyga

Istanbul Turkija. Čia įvy
ko triukšminga 20,000 žmo
nių demonstracija prieš A- 
meriką. Policija bandė de
monstraciją išskirstyti. Apie 
100 buvo sužeistų, du už
mušti.

IEŠKOMI U
Paieškau vyro brolio, Mažeikio 

Igno. Girdėjau, kad jis gyvena 
Brooklyn, N. Y. Labai norėčiau 
gauti jo adresą. PrašRy jo paties 
arba kas apie jį žino man pranešti. 
Rašykite šiuo adresu: Mažeikienė 
AJeksandra, Kaunas 16, Vaidoto 
g. 190-1, Lithuania, USSR.

PaieŠkau jaunų dienų pažįstamų, 
kurie išvažiavo j Ameriką prieš 
1910 metus: Vinco Viltrakio, Jur
gio Vedegio, iš Meškauskinės kai
mo, Višakio Rūdos; taipgi ieškau 
Vinco Bukšaičio, Kūrinės kaimo? 
Zapyškio miestelio. Tie, kurie esa
te gyvi, prašau atsiliepti sekančiu 
adresu: Antanina Lieponytė, 8 Vine 
St., Brockton, Mass. 02401.
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