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KRISLAI
Frazių ir pažadu kalnas 
Šalies troškimas
Ilgas streikas 
Įžymus svečias 
Kurių nenužudė, tuos nubaus 
Nė žodžio iš Varšuvos 
Kodėl jis iki šiol tylėjo?

A. Bimba

Pereitą ketvirtadienį klau
sėmės prezidento Nixono pra
nešimo Kongresui. Reikia pri
pažinti, kad pranešimas pa

puoštas labai oratoriškai. Kal- 
ba sklandi, populiari, vieto
mis giliai sentimentališka. Ji 
paruošta tikro frazių meistro. 
Pav., kai jis kalba apie mūsų 
oro ir vandens užteršimą, žmo
gui nebesinori miestuose net 
gyventi.

Pranešimas taip pat kupinas 
ir aukštų pažadų. Tegu tik 
Kongresas šoka pagal prezi
dento muziką ir mes per šį de
šimtmetį šioje mūsų Amerikos 
ašarų pakalnėje tikrą rojų su
sikursime. Būsią reformuoti ir 
valdžios organai. Iki šiol vi
sa valdymo jėga plaukusi iš 
kaimų, miestų ir valstijų i Wa- 
shingtoną, nuo dabar, jam vai
ruojant laivą, visa jėga pra
dės imti iš Washington© grįž
ti atgal į kaimus, miestus ir 
valstijas. Taip pat^kriminaliz- 
mui ateisiąs galas. Karui su 
juo jis išleisiąs daug bilijonų 
d olerių.

Dabar tik belieka laukti pa
žadų ištesėjimo.

* * *

4 žinoma, pradžioje kalbos 
prezidentas nepamiršo ir Viet
namo karo. Bet jam tepaauko- 
jo kelias frazes. Prezidentas 
dar kaita mus užtikrino, kad 
mes karą tikrai baigiami lai
mėti. Tiesiog nesvietiškai vi
sur “sekasi”, šaukė Mr. Pre
zidentas. Nesvietiškai jo poli
tikai sekasi Azijoje, Afrikoje, 
Pietų Amerikoje ir visur kitur.

Bet tiesos tame nė krislelio. 
Karas tebeina. Mūsų jauni vy
rai galvas tebeguldo Vietna
mo džiunglėse.

šventa tiesa prezidento žo
džiuose buvo tiktai tada, kai 
jis sakė, kad Amerikos žmo
nės trokšta taikos. Trokšta, 
bet neturi ir negauna, ir jos 
artimoje ateityje nežada da
bartinė prezidento politika.

Dar vis tebestreikuoja Ge
neral Electric kompanijos dar- 

|»bininkai. Jau daugiau kaip 
Jrys mėnesiai jie kovos lauke. 
//Jų yra apie 150,000. Derybos 
<lar vis nieko nežada. Kompa
nija nesitraukia iš savo pozi
cijų ir nesiskaito su savo dar
bininkų reikalavimais.

Labai gerai, kad šį streiką 
užgyrė ir remia beveik visas 
organizuotas darbininkų judė
jimais. Jis turi būti laimėtas.

Lankymasis Amerikoje Vd- 
niaus didžiojo dienraščio “Tie
sos” vyriausio redaktoriaus 
Henriko Zimano yra svarbus 
įvykis. Tik gaila, kad jis yra 
atvykęs su redaktorių grupe 
ir turi joje laikytis, kaip ir pa
prastai su panašiomis g«upė
mis būna. Todėl svečio kon
taktas su savo tautiečiais 
Amerikoje labai labai ribotas. 
O kaip būtų gražu, jeigu su 

^juo vieši susitikimai galėtų 
jiiykti visose didesnėse koloni
jose. 

> -------------
Chicagos džiūrė, kaip ir buvo 

tikėtasi, nusprendė, kad dvie-
(Tąsa 6-me puslapyje)

Kauno K. Požėlos spaustuvė sp ausdina V. Lenino Raštus. Jau išėjo
41-asis tomas.

M. OGAJAUS nuotraukoje matome spaustuvės cecho meistrę T. Jelin- 
skienę (kairėje) ir kontrolierę A. Brazauskaitę. J
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Automobiliu pramonė paleido Thantas už koalicinę 
iš darbo 100,000 darbininku valdžią P. Vietname

Bambodiia smerkia metikes
ir Saigono valdžios agresiją

Phnom Penh. — Kambo
džos karališkoji valdžia 
smerkia Jungtinių Valstijų 
ir Saigono agresiją, taipgi 
kartu agresorių propagan
dą, būk iš Kambodijos par
tizanai pereiną į Pietų Viet
namą kariauti prieš ameri
kiečius.

Kambodija rubežiu o j a s i 
su Pietų Vietnamu. Jungti
nių Valstijų lėktuvai nuo-

lat bombarduoja Kambodi-1 Kambodijos teritoriją. Jie 
jos parubežinę teritoriją ir tai ir daro.
padaro labai daug žalos, Kambodijos valdžia ne- 
nemažai gyvasčių žūsta. kartą protestavo prieš

Saigono prezidentas Thieu Jungtinių Valstijų ir Saigo-
ir gen. Ky pasakė, kad jie no agresiją Jungtinėse Tau- 
nusistatę naudoti lėktuvus, tose ir dabar vėl protes-
artileriją ir kareivius prieš tuo ja.

Pasaulinė Taikos Taryba JAV

Detroitas. — 1969 metų5’’
pabaigoje ir šių metų pra
džioje automobilių pramonė 
pa 1 e i d o iš darbo d a il
giau kaip 100,000 darbinin
kų. Daugelis dar b i n i n k ų 
gauna pranešimus laiškais, 
kad jiems darbo jau nebėra.

Automobilių kompanijos 
teisinasi, kad neturi pakan
kamai užsakymų naujiems 
automobiliams. Automobi-
lių gamyba’šių metų pra
džioje smarkiai sumažėjo. 
Automobilių gaminimas žy
miai sumažintas.

Bruselis, Belgija. — Ofi
cialiais duomenimis, p a s- 
kelbtais NATO tarybos se
sijoje 1969 metų gruodžio 
mėnesį; iš viso; karinės iš
laidos* ' padidinamos ’450 ftūr i 
Ii jonų dolerių.

Washingtonas. — Didžio- 
sioslėktuvų kompanijos šu
tiko priimti Nixono admini
stracijos raginimą sulaiky
ti oro teršimą su 1972 me
tais.

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Thantas pasakė, kad 
Pietų Vietnamui būtinai 
reikia naujos valdžios, kuri 
galėtų taiką Vietnamui 
duoti.

Kalbėdamasis su Prancū
zijos prezidentu Pompidou 
ir kitais valdžios pareigū
nais,' Thantas aiškino, kad 
nacionalinė valdžia turėtų 
būt sudaryta plačiu pagrin
du, kaip > koalicinė valdžia.

Tiesia telefono linijas
Tarptautinė mainieriiĮ sąjunga 
kviečia remt Ispanijos mainierius

Praga. — Tar plautinė 
Mainierių Unijų Sąjunga 
atsišaukė į viso pasaulio 
mainierius ir kitus darbi
ninkus. Kviečia teikti pa
ramą Ispanijos streikuojan
tiems mainieriams Asturi- 
jos provincijoje.

Atsišaukime nuro d o m a, 
kad Ispanijos mainier. strei
kas, kaip ir visi kiti strei
kai, skaitosi Franko dikta
tūros įstatuose nelegalūs. 
Nepaisant didžiausio fašis
tinio teroro, mainieriai ko
voja už savo ir kitų darbo 
žmonių teises.

8,000 streikierių reikalau
ja didesnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų, taipgi sulai
kyti atleidinėjimus iš darbo. 
Mainieriai orga n i z u o t i į 
slaptą uniją.

San Francisco. — Alcat- 
razo salą okupavę, indėnai 
pareiškė, kad tai jų čia že
mė ir iš jos jie nesitrauks. 
Apsigyveno 150 indėnų. Jie 
žada sukurti čia indėnų kul
tūrini centra. V v

Stalino duktė jau 
prarado pilietybę

Maskva.—Tarįybų Sąjun
ga panaikino pilietybę Sta
lino dukrai Svetlanai Alli- 
lujevai, kuri dabar gyvena 
Jungtinėse Valstijose.

Ji prarado tarybinę pilie
tybę savo išdavikišku dar
bu, nuolatine šmeižikiška 
propaganda prieš Tarybų 
Sąjungą ir socializmą abel- 
nai.

Utena. — Vytautas Barz
da, Trofimas Siniakovas, 
Bronius Kviklys dažname 
bute laukiami svečiai. Šie 
ryšininkai tiesia telefono li
nijas, pastato aparatus.

Pastaruoju metu šiuos 
monterius dažniau matė 
kaimo vietovėse. Sausiui 
įpusėjus, prie automatinės 
linijos jie prijungė pasku
tinius penkis abonentus 
Kvyklių ryšių skyriuje.

Ankara.—-Turkijos, Pran
cūzijos ir Amerikos narko
tikų agentai tarėsi, kaip 
sėkmingiau kovoti prieš 
narkotikų šmugeliavimą.

Nixonas nemažins 
armijos Europoje

Washingtonas. — Nixono 
administracija pa s k e 1 b ė, 
kad Jungtinių Valstijų mi- 
litarinės jėgos Europoje tu
rės pasilikti nei kiek nesu
mažintos, nes jos esančios 
ten reikalingos politiniam 
ir militariniam Europos 
saugumui.

Daugelis senatorių ir kon
gresmenų reikalauja mažin
ti militarines jėgas Europo
je. Dabar ten yra 310,000 
JAV kareivių. Kongrese šis 
klausipias bus svarstomas. .

Rajono centro statybos
Radviliškis — 280 mažy

lių atšventė įkurtuves nau
jame vaikų lopšelyje-darže
lyje. Tai jau penktoji ikimo
kyklinė miesto vaikų įstai
ga.

Kapsuko gatvėje baigtas 
j statyti pirmasis šimtabutis 
gyvenamasis namas, o Mai
ronio gatvėje greitu laiku 
bus atiduotas naudoti 45 bu
tų namas, kuriame įsikurs 
geležinkelininkų šeimos.

Unija laimėjo 15 metų 
kovą su kompanija
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis Teismas išspren
dė 15 metų bylą, kurią 
Amalgameitų Rub s i u v i ų 
unija užvedė prieš J. H. 

I Rutter-Rex, New Orleans, 
La.

Teismas nusprendė, kad 
ta firma išmokėtų $160,000 
171 darbininkui, kurių prieš 
15 metų atlyginimai buvo 
neatmokėti.

ragina trauktis iš Laoso
Helsinkis. — Pas a u 1 i n ė 

Taikos Taryba paskelbė sa
vo pareiškimą, kuriame 
smerkia Jungtinių Valstijų 
agresiją Laoso valstybėje, 
kuri rubežiuojasi su Pietų 
Vietnamu.

“Per 15 pastarųjų metų 
JAV imperializmas nuola
tos didina savo intervenci
ją Laose,” Taryba nurodo. 
Tokiu savo elgesiu Jungti
nės Valstijos laužo 1962 m. 
Genevos sutartį, kuri ga

rantuoja Laoso nepriklauso
mybę ir koalicinę valdžią.

Šiuo metu Laoso teritori
joje yra 12,000 amerikiečių, 
kurie nuolat kariauja prieš 
Laoso Patriotinio Fronto 
jėgas. JAV lėktuvai pada
ro 500 puolimų kasdien. Iš 
Tailando buvo atskraidinti 
5,000 JAV kareivių ka
riauti Laose.

Taryba ragina Jungtines 
Valstijas ištraukti savo mi- 
litarines jėgas iš Laoso.

Pavojingi Kinijos militarįnes 
valdžios pasiruošimai

“—7------------------- ---- P Maskva. — Tarybų Sąjun
Washingtonas. — Penta

gonas pranešė, kad pradėjo 
gaminti naujus tankus, ku
rie kainuoja po $700,000 ar 
$800,000. Tokie tankai ga
lėsią sudaužyti 1970 metų 
gamintus tarybinius tan
kus.

Prancūzija pardavė 
Libijai 100 lėktuvų
Paryžius. — Prancūzija 

sutiko parduoti Libijos re
voliucinei valdžiai 100 mi
litarinių lėktuvų.

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Rogers pri
davė savo protestą Prancū
zijos ambasadoriui, kam ji 
remia Libiją, kuri gali pa
dėti Egiptui.

gos Gynybos ministerijos 
laikraštis “Krasnaja Zvez- 
da” rašo, kad Kinijos mi- 
litarine mašina nuolat tvir
tinama prieš Tarybų Sąjun
gą ir kitas kaimynines vals
tybes.

Šiuo metu Pekino valdžia 
daugiausia dėmesio kreipia 
į militarizmą, kad jis būtų 
paruoštas ir apginki uotas 
branduoliniais ginklais ir 
raketomis. Atrodo, kad Ki
nija siekiasi “pasaulinės va
dovybės” ir “avanturistinio 
kurso.”

Tarybų Sąjungos rube- 
žius su Kinija turi 4,500 my
lių. Kinija nori iš Tarybų 
Sąjungos gauti tam tikim 
teritorijų, dėl kurių kinai 
parubežyje sudaro įsiverži
mo provokacijas.

Prez. Nixono kalba kongresui

Jacksonville, Fla.— Ame
rikos legionieriai nusitarė 
sukelti $200,000 gynimui 
Wm. Calley, kaltinamo da
lyvavime Song my civilinių 
skerdynėse.

Santiago, Čilė. — Komu
nistas poetas Pablo Neruda 
ištraukė savo kandidatūrą 
ir pasisakė už rėmimą so
cialistų kandidato Salvador 
Allende, kaip bendro kairių
jų jėgų kandidato preziden
tiniuose rinkimuose.

New Yorkas. — Ameri
can Cancer Society kviečia 
piliečius raginti prez. Nix- 
oną nemažinti vėžio ligų 
tyrinėjimo fondų.

New Yorkas. — Per 11 
mėnesių 1969 metais areš
tuota 7,249 moterys, kaip 
prost i t u t ė s. Areštuotųjų 
skaičius pakilo 11 proc.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos oro jėgos prarado su- 
sidaužymu 113 militarinių 
lėktuvų nuo 1961 metų. 
Lėktuvai buvo suplanuoti 
Jungtinėse Valstijose.

Londonas. — Angį i j a ir 
TSRS pasirašė naują pre
kybos sutartį, kuri smar
kiai padidins prekybą tarp 
abiejų šalių.

New Delni. — Indijos re
spublikos dienoje, sausio 26, 
buvo rodomi Tarybų Sąjun
gos lėktuvai, tankai, pat
rankos ir kiti ginklai.

Lagos. Į Nigeriją atvyk 
ko 60 tarybinių daktarų gy
dyti kare sužeistuosius.

Haile Selassie pasisakė 
prieš rasizmą

Addis Ababa. — Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie, 
priimdamas Danijos kara
lių, pareiškė, kad visokis ra
sizmas neturi pasaulyje gy
vuoti, kad jis turi būt pa
naikintas.

Etiopija ir toliau tęsia ko
vą už pilną Afrikos išlais
vinimą nuo visokių kolonia
lizmo ir rasistinės diskrimi
nacijos formų, pasakė Hai
le Selasšie.

Saigonas. įohlba spro
gi teatre, kuomet jis jau 
jau buvo uždarytas.

Washington a s. — Prezid. 
Nixonas sausio 22 d. pa
teikė Kongresui savo ad
ministracijos programą, ku
rioje mažai kas naujo, kas 
pirmiau buvo paskelbta.

1. Nixonas pakartojo, kad 
jis siekia garbingos taikos 
visiems, bet nieko nedaro, 
kad karas Vietname būtų 
baigtas.

2. Kovai su infliacija jis 
žada 1971 metais balansuo
ti biudžetą, sulaikyti prekių 
kainų kilimą. Tuomet bū
siąs geresnis visiems gyve
nimas.

3. Kovai su kriminalizmu 
siūlo paskirti nemažas su
mas dolerių, kuriais fede
ralinė valdžia padėtų valsti
joms ir miestams.

4. Kovai su oro ir vandenų 
teršimu būsią paskirta 10 
bilijonųa dolerių 10 metų.

Toji kova jau dabar pra
dėta.

Republikonai sveikino 
Nixoną, bet iš demokratų 
mažai kas buvo tokių entu
ziastų. Daugelis nurodė, 
kad Nixonas mažai naujo 
pasakė, tik pakartojo tuo? 
dalykus, kurie pirmiau bu
vo skelbiami net Johnsono 
administracijos.

Sufolk, Va.— Louise Obi- 
ci Memorial Hospital tar
nautojai streikuoja šeštą 
mėnesį.

Augusta, G a. — Areštuo
ti keturi kareiviai, kurie 
rinko dokumentus Songmy 
skerdynių klapsimu.

Aspen, ČOlo.—Mažam lėk
tuvui sudužus astuoni žmo
nės žuvo.
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AMERIKOS KOMUNISTŲ PASIŪLYMAI

Pasiekimai medicinoje ir kaip 
jais naudotis

“Amerikos liaudžiai perspektyvos medicinos aptar
navimo srityje turėtų būti puikios,” pasakė vienas New 
Yorko gydytojas, Komunistų partijos Medicinos komi
teto narys. “Tačiau daugumai mūsų krašto gyventojų 
tinkamo medicinos aptarnavimo perspektyvos iš tikrųjų 
yra blogesnis negu kada.” Jis pasakė, kad padaryta 
didelė pažanga medicinos moksle nepasiekiama liaudies 
masėms dėl žiaurios ir pasenusios medicinos aptarnavimo 
sistemos mūsų šalyje.

Norint paaiškinti, kas yra būtina padaryti šiai situ
acijai pakeisti, paskelbtas sekantis “Pareiškimas sveika
tos klausimu.”

1. Sveikata yra žmogaus teisė, o ne privilegija, ly
giai kaip ir švietimas. Mes esame už visuotiną nemo
kamą sveikatos apsaugą kaipo vieną pagrindinių pilie- j 
tinių teisių. Nėra atsitiktina, kad visos socialistinės vals
tybės įveda visuotiną nemokamą sveikatos apsaugą kaip 
vieną iš pirmųjų savo veiksmų statant socializmą. Net ir 
kapitalizmo sąlygomis tai yra galima, ir mes remiame 
visas pastangas, siekiančias visuotinos, valstybės ope
ruojamos, sveikatos apdraudos. Reikia kovoti už ne
mokamo medicinos aptarnavimo per “medicare” ir 
“medicaid.” “Medicaid” apribojimas New Yorko valsti
joje turi būti atšauktas, o “medicaid” išplėstas. Reikia 
taip pat likviduoti ligonių materialinių išteklių patikrini
mą ir labdarybės koncepciją.

2. Sveikatos apsaugoje neturi būti diskriminacijos. 
Šių dienų statistika rodo nepaprastai aukštus mirties ir 
sirgimo rodyklius neturtingųjų, negili, portorikiečių ir 
kitų išnaudojamųjų gyventojų sluoksnių tarpe. Jeigu 
badas ir vaikų mirtingumas būtų užkrečiamos ligos, 
kaip, pvz., raupai, mūsų krašto valdantieji sluoksniai 
paskubėtų išleisti atitinkamą vyriausybinį potvarkį, ly
giai kaip jie dabar daro su vakcinacijos įstatymais. Dis
kriminacijos panaikinįųiąs, tarp kitko, reiškia: a)-Vie
nodo lygio medicinos aptarnavimas visiems, b) vieno
dos galimybės įsigyti medicinišką profesiją, būtent — 
finansinė ir švietimo pagalba ten, kur ji labiausiai rei
kalinga, c) ligoninės, medicinos mokyklos ir su jomis 
surištos įstaigos turi baigti su diskriminacija prieš ne
grus — gydytojus, medicinos studentus ir pacientus.

3. Visuomeninė sveikatos apsaugos kontrolė, kaip ir 
švietimo, yra būtina sąlyga pasiekti tinkamo medicinos 
aptarnavimo. Demokratinės darbininkų ir visuomenės 
grupės turi pakeisti biurokratiją, ligoninių tarybas, li
goninių korporacijas, privačias sveikatos draudimo kom
panijas, privačius vaistų gamintojus ir privačius gydy
tojus, kurie visi, apspręsdami visuomenės sveikatos po
reikius, vadovaujasi vien pelno vaikymosi motyvais.

Dideli New Yorko medicininiai centrai, kaip Colum
bia-Presbyterian ir kiti turi atkreipti savo dėmesį į tin
kamą jų aptarnaujamų rajonų gyventojų sveikatos prie-, 
žiūrą. Šios įstaigos yra didele dalimi finansuojamos iš 
visuomeninių fondų, t. y. pinigais, gaunamasis iš eks
ploatuojamųjų žmonių prakaito. Mes reikalaujame įsteig
ti nemokamus, visuomenės išlaikomus sveikatos centrus,' 
vadovaujamus visuomenės, darbininkų ir kitų demokra
tinių organizacijų ir atsakingų už tinkamą gyventojų 
sveikatos aptarnavimą ir sudarymą programų apsau
ginei medicinai.

4. Gera sveikata priklauso nuo apsauginių sveika
tos priemonių. Kapitalizmo sąlygomis sveikata reiškia 
arba tiktai ligų gydymą, arba užkrečiamų ligų, kurios 
gali paliesti ir turtinguosius, išvengimo priemones. Ne
turtingųjų žmonių sveikatai apsauginės priemonės ne
duoda pelno.

Mes sakome: gera sveikata, šalia apsauginių prie
monių, priklauso taip pat nuo gerų gyvenimo sąlygų— 
be lūšnynų, he bado, be žiurkių—, nuo kovos už sveiką 
psichiką, baigiant karą Vietname, likviduojant rasizmo 
nuodus, suteikiant visiems tinkamai apmokamą darbą. 
Sveikata priklauso taip pat nuo kovos su oro ir van
dens užteršimu, cigarečių rūkymu, nepaisant tabako 
monopolijų.

5. Mes esame už nacionalizavimą vaistų pramonės 
ir už griežtesnę Maisto ir Vaistų Valdybos (Food and 
Drug Administration) kontrolę. JAV vaistų monopolijos 
gauna didžiulius pelnus, parduodamos vaistus su paten
tuotais pavadinimais už aukštas kainas ir panaudodamos 
veikiančius įstatymus, draudžiančius gaminti tuos pa
čius vaistus pigiau. Ši nežmoniška tvarka eina net iki 
to, kad, skubant gauti pelną, į rinką išleidžiami nepa
kankamai išbandyti vaistai.

6. Narkomanija yra ne kriminalinė-, o medicinos 
problema. Teisingai ir humaniškai gydant ligonį, jis 
nebus išnaudojamas narkotikų platintojų, sumažės pati 
problema ir išnyks su ja susiję nusikaltimai.

7. Neturi būti apkarpomi fondai medicinos ir bio
logijos tyrimo darbams. Šis apkarpymas taip pat yra

ŠLOVĖ LIETUVOS 
MEDIKAMS

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas Berlyne Leonas 
Stepanauskas rašo:

Šiomis dienomis žymus ast
mos bei organizmo reaktyvu
mo tyrinėtojas <profe šori u s 
medicinos mokslų daktaras D. 
Findeisenas painformavo, jog 
didelį vokiečių ir kitų Vaka
rų šalių medikų susidomėjimą 
sukėlė Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko universiteto medici
nos fakulteto moksl i n i n k ų 
darbai bro n c h i n ė s astmos 
priežasčių tyrinėjimo srityje. 
Dėmesio susilaukė profesoriaus 
A. Marcinkevičiaus atliekami 
darbai. Pavyzdžiui, pažymė
tinas išsamus straipsnis “Or
ganizmo reaktyvumas, sergant 
bronchine astma,” paskelbtas 
medicinos žurnale “Allergic 
und Asthma” (1969 m. 15 to
mas), leidžiamame Vokietijos 
D e m o k r a ti n ė j e Kės p u b 1 i k o j e, 
Berlyne, šio straipsnio auto
rius — Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto docentas 
J. Skliutauskas. Lietuvos me
diko tyrimai ir išvados, kaip 
pažymi vokiečių kolegos, pa
deda naujai aiškinti bronchi
nės astmos priežastis ir prie
puolių atsiradimą. Iš to iš
plaukia nauji šito p aplitusio 
susirgimo gydymo galimumai. 
Reikia pridurti, jog profeso
riaus D. Findeiseno redaguo
jamas “Allergic und Asthma” 
yra pagrindinis šios šakos žur
nalas Vakarų Europoje.

VISA JŲ MAŠINA PRIEŠ 
VIENĄ DAINININKĄ! 

* » i I .

Chicagos “Vilnyje” (sau
sio 17 cb) Vytautas Ka
zakevičius labai gražiai pa
šiepia “veikšiiiuš-,’’ ypač 
me n še v i-k i š k o,, kraujo! iš 
“Naujienų,” dėl Jų > piktos 
“revoliucijos” prieš daini
ninką Kaniavą, kai šis lan
kėsi Jungtinėse, Valstijose. 
Kazakevičius, tarp kitko, 
sako.: ...

Nepadeda nei Vliko pareiš
kimai, nei “vaduotojų” spau
dos boikotas, nei anoniminiai 
grasinimų laiškai/ nei, paga
liau. “Naujienų” pamazgos. Jūs 
tik žiūrėkite — visa veiksnių 
mašina veikė prieš vieną dai
nininką, ir jai nepavyko su
griauti nė vieno koncerto!

Pagalvokite, taip prieš ke
letą metų — išsigandusių bū
tų žymiai daugiau. O da
bar jokie baidymai nepadėjo: 
ir koncertus žmonės rengė, ir 
į juos ėjo, ir dainininką svei
kino.

Tai pasikeitė laikai! O gąs
dintojai, pripratę gyventi va
kar diena, viso to “nepaste
bi.” Ir tautiečių akyse nuo
lat apsijuokia.

Argi po E. Kaniavos vieš
nagės nepagausės tarp Ameri
kos lietuvių žmonių, kuriems 
kiekvienas grasinimas neben
drauti su Lietuvos atst o v a i s 
reikš. . . skatinimą jų ieškoti, 
su jais bendrauti?

Nė kiek Kazakevičiaus 
neperdėta. Po Kaniavų 
gastrolių ir jų palikto1 gra
žiausio įspūdžio visur, kur 
tik jie turėjo progą pasiro
dyti, Amerikos lietuviuose

labai pakilo susiinteresavi- 
mas kultūriniais ryšiais su 
gimtuoju kraštu. Tie, kurie 
norėtų aukšta geležine sie
na atitverti Amerikos lietu
vius nuo jų gimtojo krašto 
ir jų žmonių, vis labiau ir 
labiau izoliuojąs!.

PRISIPAŽĮSTA, KAD 
JIE NIEKO NEŽINO

Įžymusis veiksnių oraku
las Stasys Juškėnas rašo: 
“Neskaičiau Apaštalų Dar
bų’ ir nežinau, ką ir kaip 
sakė šv. Putras. Nestudija
vau nei komunizmo, nei 
kapitalizmo.”

Vadinasi, jis nieko nežino 
nei apie komunizmą, nei 
apie kapitalizmą. Tačiau tas 
nesulaiko jo nuo- plūdimo 
visko, kas .nors kiek pana
šu į komunizmą, ir nuo vis
ko, kas panašu į pastangas 
kapitalizmą pakeisti komu
nizmu. Argi galima su to
kiu žmogumi rimtai kalbė
ti apie šių dienų didžiuosius 
žmonijos ekonominius arba 
politinius reikalus?
i----------------

ŠIANDIEN JĖZUI KRIS
TUI NESISEKTŲ SU 
“STEBUKLAIS”

Kunigų “Drauge” vienas 
koks ten aukštas “šventa
sis” K. Br. cituoja bibliją, 
kur sakoma, kad anais la
bai labai senais laikais Jė
zus Kristus vandenį paver
tė į vyną, o akmenį į duoną.

Kodėl dabar Jėzus Kris
tus su tokiais “stebuklais” 
nebepasirodp, kai pasau
lyje tiek (Įaug ištroškusių 
ir alkanų ?:, Pagal K. Br., 
matyti, jis , bijo, “nes mūsų 
diįenomjs fokję. stebuklai ne
būtų laikomi tikrais religi
niais įvykiais.” Dar blo
giau: “Jei kas šiandien 
pradėtų keisti vandenį į vy
ną ir dauginti duonos kepa
lus, tuo susidomėtų tik spe- 
čuliantai, o pats stebukla
daris būtų apkaltintas spau
džias žemyn žemės ūkio ga
minių kainas.”
.Todėl šis kunigų oratorius 

nė neprašo Jėzaus Kris
taus su tokiais stebuklais 
vėl pasirodyti. Bet jis turė
tų ir galėtų atlikti dar di
desnę misiją, būtent, “pa
keisti mūsų akmenines šir-

dis ir mus įtikinti, kad sa
vo pertekliumi pasidalintu- 
mėm su kitais.”

Bet dar ir tokio stebuklo 
iš Jėzaus pusės mums ne
užtektų. Bėdos esama ir su 
mumis, ne tik su širdimis. 
K. Br. garsiai šaukia: “Šis 
pasidalinimas pertek 1 i u m i 
daugeliui žmonių atmerktų 
akis, aptemdytas rusiškojo 
bolševikinio marksizmo pro
pagandos.” 1

Dabar tik tenka palaukti, 
kada Jėzus Kristus išgirs šį 
Chicagos kunigų laikraščio 
balsą ir pasirodys su savo 
stebuklais. Tikėkime, kad 
ji.s savo operacijas pradės 
nuo kunigų organo leidėjų 
ir redaktorių. Juk jie juo ti
ki, tai kaip tik ant jų savo 
stebuklus b u s lengviausia 
išprovokuoti.

Patarimas
Viename privilegijuo t a- 

me anglų klube buvo su
rengta iškilminga vakarie
nė naujai priimto nario 
garbei. Aplaistymas buvo 
gausus ir įvairiapusiškas. 
Kai po pusiaunakčio svečiai 
baigė skirstytis, prie naujo
jo nario priėjo patarnauto
jas ir pasakė:

— Gerbiamas pone, eikite 
tiesiai šiuo koridoriumi ten 
išėjimas. Kai prieisite laip
tus, jums akyse pasirodys 
dvi atramos. Laikykitės už 
dešiniosios, nes kairiosios 
atramos visai nėra.

VĖL AUDRA UŽĖJO...
Švietė vaiski saulė > ( ;
Šypsnius žemėn bėrė, 
Tau segiau į plaukus
Baltą ramunėlę. > • « .

Dvelkė gaivus -vėjas, 
Glamonėjo smilgas, 
Tavo akių žvilgsnio 
Buvau išsiilgęs.

O po valandėlės 
Patamsėjo mėliai, 
Ėmė dengti saulę 
Pilki debesėliai.

Vėl audra užėjo 
Ir viskas aptemo, 
Nematyt nei žiburėlio, 
Nei tavojo namo.

Lauksiu, vai palauksiu, 
Kol audra praeis — 
Apvilks saule žemę 
Aukso spinduliais.

ŽIUPSNELIS ISTORIJOS

Įdomu, kad paukščių gie
dojimas — pats natūraliau
sias muzikališkumo' reiški
nys gamtoje — davė pra
džią mechaniniams instru
mentams — auto1 matams. 
Dar iš IX amžiaus ateina 
žinios apie Bizantijoje pa
darytą dirbtinį medį su gie
dančiais paukščiais. Žymiai 
vėliaus panašūs paukščiu
kai papuoš tabokines, o gra
žuolė kanarėlė bus padova
nota Marijai Antuanetei.

Pirmasis mechaninių in
strumentų pasirodymas, at
ėjęs, taip sakant i žmonių 
buitį priskiriamas XVII am
žiau,. Tmajai pusei. Tai 
buvo laoai sudėtingi, su di
deliais įrengimais, nejudrūs 
ir sunkūs mechaniniai var
gonai.

Sekantis mechaninis in
strumentas buvo — ryla 
(“šarmanka”). Į Rusiją jis 
buvo užvežtas XIX amžiaus 
pradžioje. Pirmoji dainelė, 
kurią grodavo šis instru
mentas, vadinosi “šarman 
katerina”, ir ji užkariavo 
didelį populiarumą. Nuo 
šios daineles instrumentas 
buvo pavadintas “šarman
ka.” Rylos mechanizmas 
buvo sudarytas mechaninių 
vargonų principu. Rylos re
pertuarą sudarė to meto 
madingos dainelės ir pjesės 
k. t. “Išsiskyrimas”, “Nusi
nuodijo Maresia”, o šio am
žiaus pradžioje — “Plyte
lės”.

Puikią, pagal savo išraiš
kingumą, vienišo senio—ry- 
lininko paveikslą mums da
vė F. Šubertas dainoje, už
baigiančią ciklą “Žiemos ke
lias”. Lietuvoje taip 'pat 
buvo rylininkų. 1925 metais 
man teko klausytis rylinin- 
ko grojimo, ir man, kaip 
vaikui padarė didelį įspūdį. 
Dabar rylą galima sutikti 
tik muziejuose.

Taip pat populiarus buvo 
muzikinis — mechaninis in
strumentas ‘ “muzikinė dė
žė” (su nuimamomis meta
linėmis plokštelėmis). “Mu
zikinės dėžės” atlikimo re
pertuaras buvo gana didelis. 
Maskvoje, M. J. Glinkos 
vardo muziejuje yra “muzi
kine dėžė” “Fortuna”, joje 
yra apie 40 didelių metali
nių plokštelių.

Iš laiškų
Brangus Drauge,

Nors ir pavėluotai, Ijet 
priimkite mūsų šią mažą 
auką laikraščiui ir sveikini
mus su Naujais Metais. Svei
kiname mes visą “Laisvės” 
kolektyvą, visus darbinin
kus, linkėdami visiems geros 
sveikatos ir sėkmės veiklo
je. Mudu labai sunkiai per
gyvenome 1969 metus, nes 
'ligos vargina.

Dar kartą linkime jums 
geriausios sveikatos.

Juozas ir Emma 
Sliekai

Miami t .

Gyvavo instrumentai, ku
rie imitavo viso orkestro 
skambėsi. Jie vadinosi “Or- 
kestrioncė.” Jie buvo stato
mi traktieriuose, linksminti 
užvažiuojančią publiką. Me
chaniniai vargonai, būgnas, 
lėkštės, trikciupiai—visa tai 
buvo sujungta kartu. Pa
prastai orkestrioncė^buvo 
didelių išmierų. Taip, pa
vyzdžiui, Leipcige saugomas 
instrumentas, sukurtas mū
sų amžiaus pradžioje: jis 
sveria dvi tonas ir turi tris 
metrus aukščio ir pločio. 
Toks įrenginys pilnai gali 
atstoti karinę orkestrą.
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Labai įdomų instrumentą 
sukūrė olandas Vi n keli s, 
metronomo išradėjas. Jo 
mašina... pati kūrė muzi
ką. XVIII amžius, tiek daug 
padaręs muzikos instru
mentų 'išvystymo sri-4 
tyje, ypatingai klavišinių, 
mėgo pajuokauti ir apstui-* 
binti publiką sąmojingai? 
išradimas. Žinoma, pavyz
džiui, kad italas Pineti su- 
kons t r u k t a v o mechaninį 
fazaną, švilpiantį kokią tik 
nori melodiją, pagal žiūro
vų pageidavimą, ir kaip pa
sakojama, švedų karalius 
Gustavas III, didelis muzi
kos žinovas, surengė paukš
čiui egzaminą: jis užsakė 
mažai žinomas arijas, bet 
fazanas iš šio bandymo iš
ėjo nugalėtoju.

Įžymus savo laiku Žakas 
de Vokansonas padarė flei- 
tistą. Jis, kaip tikrai solidus 
vyras, turėjo 178 centimetrų 
aukšti ir )grojo, pamėgdžio
damas tikrą atlikėją. Ir kas 
labiausiai stebėtina, figū
ros, korpuse nebuvo paslėp
ta muzikinio automato ir ju
desiai buvo dekoratyviniai—^ t 
fleitistas tikrai patsai grojo. 
Konstruktorius ilgai tyrė 
f Įeito grojimo būdus, kad 
priverstų lėlę be klaidų kil
noti pirštus, lūpas, liežuvį. 
Ir praėjus 100 metų po Vo- 
kansono mirties jo kūrinys 
iššaukdavo sensaciją.

Dar buvo vienas įdomus 
automatas, sukonstrukt u o - 
tas šveicarų laikrodininko. 
Tai—žavi klavesinistė, kuri 
grodavo keletą pjesių. Gro
dama lengvai pakeldavo 
galvą, todėl, kad grojo “iš 
natų.” Mechaninių muzikos

■ instrumentų tarpe dar pa
žymėtinas dirbtinis pūti
kas.

Šimtmečio pabaigoje 
šviesą išvysta pneumatinis 
pianistas — pianola. Šis 
instrumentas grodavo. 
patsai, įstačius į jo vi
dų plačią perfomoto popie^ 
riaus juostą-volą, su specia
liu įrašu. Toks elektrinis 
muzikos instrumentą^#AV 
gamybos) 1949 m. buvo Ra
guvos vidurinėje mokykloje. 
Efektas nepaprastai įdo
mus. Tiesa, šis instrumen
tas neperteikdavo jautrios 
niuansuotės ir atlikimo eks
presijos.

| 1912 m. Londone įvyko 
' neįprastas koncertas. Lon- 
|dono simfoninis orkestras 
akompanavo pianolos groji
mui, kuri “atliko” Grygo 
koncertą.

Kada pasirodė gramafo- 
nai, patefonai ir magneto
fonai, šiems sudėtingiems ir 
protingiems instrumentam^ 
atėjo “mirties“ metas. Tai$ 
baigė savo istoriją gyvavę 
300 metų muzikaliniai me-* 
chaniniai instrumentai.

' Juozas Slėnys

išdava nusikalstamojo Vietnamo karo ir JAV valdan
čios klasės militaristinių užmojų.

Mes esame' už tinkamą atlyginimą visiems me
dicinos ir ligoninių darbuotojams, kaip būtiną sąlygą 
gero sveikatos, aptarnavimo. Mes palaikome ligoninių 
ir kitų sveikatos įstaigų darbuotojų kovą už algų pa
didinimą ir už susiorganizavimą. Ilgus metus jiems mo
kėjo per mažai.

9. Finansinių poreikių patenkinimui mes siūlome: 
a) baigti karą, b) pakeisti visą mokesčių sistemą, kad 
būtų apsaugojami ne turtingųjų, o liaudies interesai.

10. Mes esamė prieš ligoninių korporacijų konceptą 
kaipo nedemokratinį organizacijos tipą, kuris į pirmą 
vietą stato ligoninės administracijos pelną, o ne žmonių 
sveikatos poreikius.

P. Stunženas

Vilniaus siuvimo įmonių susivienijimo “Lelija“ siuvėja 
Eleonora Paukštiene. K. Liubšio nuotrauka

9

i



Antradienis, Sausio (January) 27, 1970 3 puslapis
JAUNIMAS VISKUO DOMISI

Idėjines atramos taškas
kas, jūsų nuomone, trukdo 
žmonėms susidaryti tokį 
idėjini atsparos tašką?

— Daug kas, — atsakė

menyje, grumiasi dėl jos, 
kaip dėl neįkainu o j a m o s 
vertybės, nepaisydama nei 
lėšų, nei sugaišto laiko. Gy-

Iš keliones po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

r Kas kartą, kai atsiduriu 
tarp studentų, mėginu su 
j>is padiskutuoti kokią 
nors aktualią problemą, iš
girsti įvairias jų nuomones. 
Jaunimas viskuo domisi, jis 
daug skaito, blaiviai žiūri Į 
gyvenimą, nepripažįsta se
nesnės kartos prietarų arba 
dogmatiškų tvirtinimų 
Dažnas jų nenori priimti 
gatavų, sugromuluotų tezių, 
stengiasi pats jas origina
liai interpretuoti.

Lig šiol tebėra aktuali ta
rybinio žmogaus idėjinio 
sąmoningumo problema, tu
rinti ypatingą reikšmę dar
bo našumui socialis t i n ė j e 
santvarkoje.

Jau naujas principas
Kapitalistiniame pasauly

je vyksta žiaurios konku
rencijos kova, kuri verčia 
individą įtempti visas jėgas, 

1 kad galima būtų bet kokio- 
f mis priemonėmis prasiskin

ti kelią į medžiaginę gero
vę. Visko mastas yra pini
gas — nesvarbu, kaip jis 
įsigyjamas. Negailesti n g a 
individualinė kova, kur kiek
vienas, stovįs skersai kelio, 
yra priešas, ir sudaro pa
grindinį kapitalistinės ga
mybos būdo variklį.

Socialistinėje visuomenėje 
tai pakeičia idėjinio sąmo
ningumo principas. Darbo 
žmogus sąmoningai triūsia, 
kad turėtų ta visuomenė, 
kurioje jis gyvena, ir tuo 
būdu turėtų ir jis pats. 
Kuo turtingesnė visuomenė, 
tuo turtingesnis jos indivi
das! — skelbiamas šūkis.

Nelengvai pasiekiamas 
idealas

Tačiau šis idealas neleng
vai pasiekiamas. Vis atsi
randa atskiru žmonių, ku- v v 7

♦riems materialinis suintere
suotumas užima, jeigu ne 
pirmą, tai beveik pirmą vie
tą. Dažnas stengiasi apeiti 
įstatymus, kad tik daugiau 
naudos sau turėtų.

— Kaip atrodo, kokia pa
grindinė kliūtis, kad socia
listinėje visuomenėje kai 
kas vadovaujasi senaisiais 
individualiniais metodais ?- 
paklausiau keletą studentų, 
kurie susirinko mano bute 
išleisti vieno giminaičio at
likti karinės prievolės Tary
binėje Armijoje.

—Įsitikinimas, kad dirbti 
sąžiningai jam neapsimo
ka, — atsakė studentas, be
baigiąs žurnalistiką. — Sun
ku žmogui tuo tikėti, kai jis 
mato, kiek daug daroma 
klaidų. Čia atsiliepia ir as-

> menybės kulto dienų pikt- 
? naudžiavimai. Didieji revo- 
A liucionieriai, paaukoję visą

gyvenimą revoliucijai ir tu
rėję kristi nuo savųjų kul
kos, — sukrečiantys pavyz
džiai.

Klaidos tik išimtis
—Daugeliui sunku supras

ti, kad klaidos yra dėsnin
go vystymosi būtinybė, — 
papildė jo mintį filologas, 
aktyvus visuomen įninkąs 
komjaunimo veikloje, — ta
čiau klaidos tėra tik išim
tys. Būti neišven g i a m o s 
klaidos auka yra taip pat 
prasminga. Juk išimtys tik 
sustiprina dėsnių griežtu
mą. Gyvenimas remiasi dės
ningumais, o ne klaidomis. 

‘ Kolūkietis turi įdirbti žemę 
sėti sąžiningai, nebūkštau- 

damas, kad satyra ir lietūs
► gali beveik ištisai niekais 

paversti jo darbą. Stichi
nes nelaimės tėra tik nebū
dingos išimtys, kurios nenu

lemia bendrų vystymosi dės
niu.

Džiugu buvo klausytis to
kių su įsitikinimu sakomų 
žodžių, bet aš jaučiau, kad, 
paskirtas dirbti po studijų 
į kokį užkampį, vargu ar 
jis ten mielai vyktų. Juk 
daug kas smelkiasi patekti 
į rajonų centrus, kur dau- 

Igiau patogumų, kur gyveni
mas geriau organizuotas ir 
kur jo minėtų klaidų, kaip 
išimčių, gyvenime daroma 
daug* mažiau. Kai aš jam 
tai pasakiau, jis nesumišęs 
atkirto:

— Priklauso nuo žmogaus, 
i Tas, kas ieško patogumų ir 
I neturi savy idėjinio atspa
ros taško, tam tikrai neleng
va darbo bare. Bet yra to
kių sveikų natūrų; kurios 
priėmę paskyrimą į atkam
pų rajoną kaip bausmę, 
greitai įsitraukia į kūrybi
nę veiklą, pamilsta vieti
nius žmones ir džiaugiasi, 
kad neatsidūrė kur nors 
biurokratų tarpe.

Neišsemiamos galimybes 
į pažangą

— O kaip suprasti tą idė
jinį atsparos tašką? — pa
klausiau jį.

— Sunku trumpai nusa
kyti. Man atrodo, svarbiau
sia tikėti, kad istorijos rai
dą sąlygoja dėsningas vys
tymasis. To moko ir istori
nis materializmas. Žmonija 
žengia į aukštesnę pakopą. 
Tai akivaizdu. Tam reika
lingos aukos. Jos prasmin
gos. Net klaidų aukos, kaip 
minėjau, taip pat prasmin
gos. Kai bus sutramdytas 
karas visame pasaulyje,

žurnalistas, bet, nors ir pa
prašytas, nesiryžo konkre
tizuoti savo atsakymo.

— Nelengva ramiai nukęs
ti skriaudą,—bandė vėl aiš
kinti filologas.—Žmogų ap
ima piktumas, kai jis pati
ria nepelnytą nuoskaudą. 
Jis ima kovoti; taisyti tą 
skriaudą, ją išpučia; perde
da ir susipainioja. Žmogu
je itin gyvas idealios tei
sybės troškimas. Jam sun
ku sutikti, kad skriauda, iš
plaukianti iš (padarytos at
sitiktinės išimties keliu klai
dos, yra neišvengiama ir 
kad būtina ją vertinti blai
viai, kad dažnai reikia mo
kėti ją nukęsti, kad skriau
dos nukentimas užgrūdina 
žmogaus charakterį.

— Čia jau ereziją pats 
skelbi, — nutraukė filologą 
žurnalistas. — Betrūksta 
tik iškelti rankas ir ant 
kryžiaus ! Ar veikiau nėra 
teisūs tie, kurie reikalauja, 
jog su kiekviena skriauda 
reikia griežčiausiai kovoti, 
kad jų kuo mažiausiai pa
sitaikytų mūsų gyvenime?

— Bet kaip apskaičiuoti, 
kiek laipsnių trečiadienį bu
vo karštesnis oras ir trak
torininkui buvo sunkiau 
dirbti, negu ketvirtadienį, 
kad įneštume pataisas į dar
bo atlyginimą? Vienai pa
mainai buvo slidus kelias, o 
kitai ne, — vėl kaip apskai
čiuoti ?

Į šį ginčą įsitraukė kiti, 
tylėjusieji, studentai, ir aiš
kiai matėsi, kad jie nukry
po į smulkmenas.
Reikia vadovautis pareiga

Po kiek laiko mūsų pašne-
žlugs kapitalistinė santvar- kesį pavyko grąžinti vėl į 
ka, žmonijai atsivers neiš-'rimtesnius dalykus, ir aš įsi-
pasakytos galimybės į pa
žangą. Tai jokia mistika, o 
paprasčiausia logika. Pa
žangos siekimas yra pagrin
dinis mūsų prigimties — 
kilniosios, visuomeniškosios 
žmogaus prigimties — im
peratyvas, ir jam nepaklus
ti reikštų kovoti su vėjo ma
lūnais. Idėjinį atramos taš
ką ir sudaro tai, kad žmo
gus jaučia, jog tai, ką jis da-^ 
ro, yra prasminga žmonijos 
vystymosi požiūriu.

Kas tam trukdo?
— Labai paprasta ir na

tūralu, — tariau jam. — Ir

dėmėjau studento mediko 
pasisakymą:

— Mes, medikai, esame 
mokomi nesismulkinti, ar 
keblus ligonis, ar ne, ar jis 
daug laiko užims, ar ne
daug, o turime vadovautis 
pareiga padėti kenčiančiam. 
Socialistinėse šalyse, kur 
gydymo nesaisto pinigas, 
įsigali tikro žmogiškumo 
santykiai. Sergantysis jau
čia, kad visuomenė ateina 
jam į pagalbą, visai neklaus- 
dama, ką jis tai visuo
menei yra davęs. Visuome
nei yra brangi jo gyvybė, jo 
sveikata, ir ji, gydytojų ar

dytojus verčia triūsti užuo
jauta kenčiančiam, pagarba 
žmogui kaip nepakartotinai 
išskirtinės reikšmės verty
bei.

— O ar. šitie santykiai 
negali būti būdingi kitoms 
profesijoms? — paklausiau 
jį- ..

— Man rodos, švietimo 
srityje, kur pinigas nebefi- 
gūruoja, nes visas mokslas 
yra nemokamas, tas princi
pas taip pat įsigaliojęs 
Mokytojas dirba, apimtas 
kūrybinio entuziazmo ug
dyti jaunąją kartą, — at
sakė medikas.

— Sunkiau, man rodos, 
jausti kūrybinį darbo 
džiaugsmą ten, kur dirba
ma su negyvais daiktais,— 
pareiškė žurnalistas. — Išti
są dieną tekinimas vienodų 
metalo detalių, kurios suk
sis kažkokioje nesupranta
moje mašinoje, mažai žadi
na kūrybinę vaizduotę. Jau 
lengviau avalynės fabriko 
darbininkui, kuris gali vaiz
duotis savo apdirbamą de
talę ant grakščios mergai
tės kojų.

Kova prieš klaidas
Kai jie išsiskirstė, man 

sukosi galvoje tos jų pa
reikštos mintys apie klaidos 
prasmingumą. Stebėjau s i, 
kad tie jaunuoliai taip šal
tai gali žvelgti į tokius da
lykus, dėl kurių dažnam už
verda kraujas.

Tai anaiptol ne lengvabū
diška pažiūra į klaidą! Tai 
gilus įsisąmoninimas, kad 
klaida neša daugeliui, trage
dijas, kančias, baisią nevil
tį, kad kiekviena klaida at
meta atgal jau pasiektą pa
žangos pakopą. Šitokia pa
žiūra į klaidos prasmingu
mą verčia iš paskutiniųjų 
įtempti jėgas, kad nebūtų 
padarytas apsirikimas.

Jie į klaidą žiūri, kaip chi
rurgai : mažas suklydimas, 
ir užges gyvybė, įvyks ne
atitaisoma tragedija!

O vadovų klaidos? Dėl 
vadovų klaidos kare .žūsta 
tūkstančiai, nukenčia de
šimtys tūkstančių!

Gal iš tikrųjų tinkamas 
klaidos supratimas ir pade
da iš dalies susidaryti tą 
idėjinį atramos tašką.

J. Šimonis
1969 XI 15

(Tąsa)
Ilgai mes vaikščiojome po 

Trakų pilį. Smagu žiūrėti ir 
pasigėrėti Lietuvos praeiti
mi, jos ryžtingumu gintis 
nuo savo priešų, kurie nuo
lat verždavosi iš Marien
burgo per Prūsų žemę. Pla
čiai ir vaizdžiai apie Trakų 
praeitį mums papasakojo 
pradedant gidais ir baigiant 
sargais. “Jei ne šis istori
nis bastijonas, apsuptas eže
rų, kas žino, o gal šiandien 
ir lietuvių tautos nebūtų iš
likusios. Juk nei viena vo
kiečių kryžiuočių koja ne
buvo pastatyta šioje saloje. 
Trakai nežino įvykio, kad 
kada nors istorijos bėgyje 
jie būtų bent trumpam lai
kui vergavę teutonams bei 
kryžiuočiams. Ši pilis yra 
ne tik fizinė tvirtovė su sto
romis sienomis, tuo metu 
užliejamomis vandeniu, Tra
kai yra moralinis, dvasinis 
simbolis lietuvių ryžtingumo 
nesiduoti kryžiuočiams pri
mesti savo valią,” tęsė mūsų 
gidas.

Gausūs komplektai įvai
riausių eksponatų, surinktų 
Trakų pilies muziejaus sa
lėse, yra tarsi gyvoji T. Lie
tuvos istorija. Ji dabar vir
to tradicija,”—sako gidas, 
kad beveik visos Lietuvos 
mokyklos čia prisiunčia au
tobusus su aukštesniųjų kla
sių moksleiviais ir mokyto - 
iais, kai šių klasių mokslei
viams būna paskaitos iš 
Lietuvos praeities. Per me
tus vien tik aukštesnių kla
sių moksleiviai iš mūsų kios
ko išperka no tris šimtus 
tūkstančių Trakų praeiti 
vaizduoiančių brošiūrų su 
iliustracijomis.

Trakų Pilis
Trakų pilis tai ne vien 

senovės bei vidurinių am
žių liekanų gyvas liudyto
jas. Joje nemaža ir šių lai
kų istorijos, čia, muzieju
je, daug eksponatų iš Tary
bų Lietuvos partizaninio 
judėjimo prieš hitlerinius 
okupantus. Dvi salės pilnos 
vaizdų iš šios dienos Tary
bų Lietuvos vaizdų: poka
rinių laimėjimų įvairiose 
gyvenimo srityse. Kai ku

riose pilies salėse kas dvi 
savaitės keičiami parodi
niai stendai menininku, foto- 
specialistų ir kit.

Būdinga tai, jog Trakų 
viešbutyje kasmet pilna iš 
kitų tarybinių respublikų 
menininkų, kurie savo 
lanksčia ranka ir teptuku 
arba rėžymo* peiliukais da
ro gamtos grožio eskizus ir 
pagyvenę Trakuose kelias 
savaites išsiveža iš čia išti
sas dėžes gražiųjų Trakų 
vaizdų, kurie kituose mies
tuose eksponuojami ir suda
ro malonumą žiūrovams, 
dar nemačiusiems Trakų.

Dideli darbai šiuo metu 
atliekami atkuriant senąją 
Trakų pilį, kuri išsidėsčiusi 
šiapus sąsmaukos, vedan
čios į vasarinį restoraną. 
Čia kartu vyksta kasinėji
mo darbai ir restauravimas.

Daug Trakuose poilsiau
tojų: vieni jų gyvena spe
cialiai jiems išskirtuose rū
muose, kiti — palapi n ė s e. 
Čia pat sutinkame ir 
irkluotojų grupes, kurios 
mankštinasi su atitinkamų 
valdžių pagalba.

? 1
Rūdiškių tarybinis ūkis
Iš Trakų vykome į Pal

miros valdas, į Rūdiškių ta
rybinį ūkį, kur ji yra agro
nomu. Šio ūkio centras vir
tęs miestuku, kur gyvena 
keli tūkstančiai gyventojų. 
Čia yra daug naujų mūri
nių trobesių. Vieni jų ūki
niai, bet dauguma gyvena
mieji namai. Čia pat ir nau
ja mokykla ir miško apdir
bimo įmonės darbininku gy- 
venamieii trobesiai. Palmi
ra aprodė didžiulius laukus, 
baluojančius ir jau pradė
tus kirsti: tiek žiemkenčius, 
tiek ir vasarojų.

I mūsų klausimą, kas yra 
kaltininkas, kad smėlėtuose 
tarybinio ūkio laukuose toks 
gražus derlius, ar jaunas 
agronomas ar darbininkai 
ir jų muskulai, agronome 
atsako, jog neatsnė i o m e : 
“Žinoma, be darbininku įdė
to darbo derliaus nebūtų, 
tačiau anksčiau ir darbas 
buvo įdedamas ir derliai 
būdavo menkesni. Aš kaip 
dėdei visą paslaptį pasaky
siu,—sako Palmira,— mine-

ralinės trąšos ir specialiai 
išvestos sėklos smiltynams 
apsėti, gali būti lemtingiau- 
si faktoriai, kurie pakėlė 
mūsų laukų derlių.”

Palmirai gal būt ir nepa
togu buvo savo tėvelį, nu
sipelniusį Dzūkijos agrono- x 
mą, pagirti, tačiau mes iš , 
šio ūkio tarnautojų ir dar- \ 
bininkų sužinojome, jog jos 
tėvas buvo vienas iš dauge
lio kitų žemės ūkio specia
listų, dalyvavusių išvedime 
smiltynams pritaikytus 
žiemkenčius ir vasarojines 
kultūras, čia ir bulvės di
džiulės išauginamos. Žemė 
taip sutvarkyta, jog visa 
paversta dirbama ir derlius 
visur vienodai gražus.

Jau dosnūs Dzūkijos 
laukai

Mažą supratimą apie Dzū
kiją turint atrodo, jog čia 
tik grybais, uogomis žmo
nės maitinasi. Dabar vaiz
džiai matėme, jog ir Dzū
kijos laukai dosnūs šio kraš
to gyventojams. Tiesa, jie 
daugiau drėgmės reikalin
gi, negu juodžemio plotai. 
Tačiau agronomai išmoko ir 
šį gamtos dėsnį savotiškai 
apeiti. Arėjai ir sėjėjai į 
šiuos laukus išeina anksti, 
kol dar yra daugiau lytin- 
gesnių orų, daugiau drėg
mės. O kai javai paaugę ja, 
tada jie pątys išmoksta 
“taupyti” drėgmę.

Tačiau Dzūkija turi ir ki
tų turtų. Privažiavus Vil
kokšnio ežerą pastebėjome 
didelius karjerus. Galvojo
me, kokia gi prasmė šio vin
giuoto ežero pakrantėmis 
tiesti kebus. Į galvojimą 
lyg. atspėdama apie ka gal
von ame, įsiterpia Palmira. 
“Matote, dėde, tūnos paeže
rės karjerus. Ten išsidėstę 
žemės paviršiu i e storiausi 
ypatingai vertingų klinčių 
klodai, kurie tarnauja kaip 
rišamoji medžiaga staty
boms, kaip viena iš sudeda
mųjų medžiagų geros rū
šies keramikai, o taip pat 
kitiems pramoniniams ga
miniams. Mūsų paežerės 
klintys patenka į daugelį 
respublikos fabrikų. Jų pa
klausa ir už respublikos ri
bų gana didelė. Svarbiausia, 
kad šios klintys tiesiog že
mės paviršiuje ir gilus jo 
sluoksnis.”

Vilnius, šv. Onos bažnyčia žiemą.
M. Baranausko nuotrauka

“Niurnbergo Mergele
Neseniai Londone parduo

ta iš varžytinių “Niurnber
go mergelė” — XVI am
žiaus sarkofagas, kuriame 
būdavo kankinamos ir žu
domos “raganos”. Šios pa
baisos vidus pilnas geležinių 
smaigų, kurie, ją suver
žiant, smigdavo į pasmerk
tųjų kūną. “Mergelę” nupir
ko muziejus.

Problema
Vienas Amerikos aktorių 

oradėjo viešą kampaniją, 
norėdamas sugrąžinti gerą 
vardą storuliams.

— Storumas mūsų krašte 
vertinamas kažkuo, vertu 
pasipiktinimo, tuo tarpu 
yra įrodyta, kad storuliai 
yra geresni vyrai žmonoms, 
negu ilgi, laibi. Pagal sta
tistikos duomenis jie atsis
kiria su žmonomis du kar
tus rečiau, negu liesieji.

Vienas laikraštininkų, 
siekdamas nuneigti šį teigi
nį, parašė:

“Storuliai yra tokie nepa
slankūs, kad net išsiskirti 
su žmonomis tingi.”

NORŲ IŠSIPILDYMAS KRINTANT ŽVAIGŽDĖMS
Rudeniop vakarais toksai giedras dangus, 

Toks be galo gilus!
Paukščių Takas nutįsęs balnoja aukštai... 
Krintant žvaigždę, mielasis, aure, ar matei?

Tik blykst ji trumpai! 
Nebėr jos visai! •

Ir žvaigždė kiekviena, sako, saulė didi, 
Tik be galo toli!

Sako, norą tiktai sugalvok, kai ji kris, 
Turi galią tas gęstąs dangaus žiburys — 

Laimingu greit jis 
Tave padarys.

Sakyk, mielas, ko geist man drauge su tavim? 
Kokia svaigti viltim?

Smulkūs norai, troškimai — tik vyliai tušti!
Jie kritimo didingos žvaigždės neverti: 

. i Vos metai, kiti —
Jie dings užmaršty.

Aš norėč, geras drauge, turėti jėgų 
Negailėt pastangų

Siekti tai, ką mums protas, skvarbiuoju žvilgsniu 
Įžiūrėjęs, diktuoja balsu. įsakmiu,

Pasiilgęs žvaigždžių, 
Skaisčių ir didžių.

Duok šen "ranką, ir norai manieji srove 
Lai pasieks ir tave,

Ir stebuklas šitos rudeninės nakties, 
Atminty sukerojęs, nenyks lai, neblės, 

Kritimas žvaigždės 
Širdy lai žėrės!

Nijolė Vaitienė

Būdingas Dzūkijos > 
miestelis

Pagaliau mes ir Onuškio 
miestelį — bažnytkaimį — 
pasiekėme. Apie ji svečias 
jau skaitęs iš brolio dukros 
Apolonijos ir iš dviejų jos 
dukrų Vidutės ir Palmyros' 
Drobužyčių laiškų. Tai bū
dingas Dzūkijos miestelis. 
Miestelio viduryj stovi aukš
ta bažnyčia, apsupta aukštų 
senų medžių, aplink juos 
aukšta tvora. Priešais di
delė aikštė, kuri kadaise 
tarnavo kaip turgaus vieta. 
Dabar gi turgus iškeltas už \' 
miestelio ribų. Ir ši aikštė, 
kurios dalis asfaltuota, 
tarnauja jaunimui pasi
vaikščioti. O vadinamų at
laidų dienomis čia susitin
ka apylinkių jaunuoliai ir 
vaikšto išilgai aikštę.

(Bus daugiau)

Premija
1914 metais Gonkurų li- 

teratinė premija buvo pas
kirta vienam jaunam roma
nų autoriui už knygą apie 
žvejus “Jūros žmonės”. Po 
kurio laiko laikraštyje 
“Temps” pasirodė straips
nis, įrodąs, jog premija ati
teko apsukriam plagiato- 
riui, kuris į knygą prirašė 
ištraukų iš įvairių autorių 
kūrinių.

I
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VIENINTELIS VISAME PASAULYJE

Gintaro muziejus Palangoje
MŪSŲ NORAI PATYS NUOŠIRDŽIAUSI

Kompozitorius, pedagogas,
Sunkius laikus prisiminus

Seniesiems Baltijos pajū- daugiau kaip prieš 6,000 
rio gyventojams lietuviams metų, 
gintaras yra tautos istorijos, 
jos dvasines kultūros dans. 
Apie gintarą sukurta daug 
legenuų, pasakų, Per ginta
rą lietuvių žemes dar anti
kinėje civilizacijoje įėjo į 
pasaulio geograiiją.

Palangoje atidarytas Gin
taro muziejus yra svarbi 
kuituros įstaiga. 1909 nie-l 
tais Gintaro muziejus buvo 
išpieštas, jo eKspozucija pa
gal šių eilučių autoriaus 
pianą moKsiisKai pertvar
kyta ir dabar užima devy
nias sales.

Gintaro kilme
Prasideda ekspozicija dai- 

lininKo K. bamno vitražu, 
vaizduojančiu legendą apie 
Jūratę ir Kastytį. Antroje 
saieje stendai labai vaiz
džiai atskleidžia gintaro 
kilmę. Mokslininkai nusta
tė, kad gintaras susidarė 
prieš uU-bu milijonų metų iš 
tada augusių spygliuočių 
medžių sakų, lie sakai 
greitai kietėjo. Tai patvir-

Labai plačiai parodyta ir 
vėlyvojo akmens amžiaus 
gintaro dirbėjų buitis. 
Gang virvelines keramikos 
dirbinių, titnago įrankių, 
gausu gintaro papuošalų. 
Tai labai'turtingas baltų 
kultūros palikimas, suras- 

' tas durpyne prie Šventosios.
Stovyklas tyrinėja žinoma 
lietuvių mokslininkė R. Ry
man tienė. Šventosios durpy
ne yrą7surastas unikalus 
gintaro pakabučių ruošini^ 
lobis, kuris muziejuje užima i 
ištisą vitriną. Tą lobį rado 
ir muziejui atidavė krašto
tyrininkas M. Balčius. Lo
bį sudaro 24 gintaro paka
bučiai, pradėti dirbti arba 
pusiau padaryti. Tai — ak
mens amžiaus gintaro dir
binių dirbtuvėlė, mūsų pro
tėvių darbo paminklas.

Daug įdomių šio laikotar
pio papuošalų yra iš įvairių 
pajūrio vietovių. Šie papuo
šalai sudaro “Palangos rin
kinį”, priklausiusį grafui; 
Tiškevičiui.

tina vitrina su gintaro la
šais. Lašų formos gintaro! 
gabalų muziejus turi apie 
2,000., Patys gražiausi yra 
ekspozicijoje. Tai gyvi liu
dininkai, kad gintaras lašė
jo ir greitai kietėjo, nes ki
taip lašų formos nebūtų iš
likusios.

Kitose vitrinose parodyti 
“'įvairių lormų gintaro gaba
lai: cmnurai, įvairus varve
kliai ir piOKsienų iormos. 
Jis susiuare gintaro sa
kams Kiete j ant tarp me
dienos ir žieves, arba me
dienos plyšiuose. Muziejuje 
yra gintaro gabalų, kurie 
užkonservavo ir pačią 
dieną.

Vabzdžiai gintare
Labai unikalus yra

kliuzų rinkinys su augam 
i ragmen tais, (inkliuzais va
diname augalų ir vaozuzių 
liekanas, pakliuvusias į gin
taro sakus ir įsukusias iki 
musų laikų). Atskira sale 
paskirta gintaro inkliuzams 
su vabzdžiais. Čia atskiro
mis grupėmis parodyta dau
gybe vaozdzių rusių. Tpač 
turtingos vitnneies su vora- 
gyvių klasės pavyzdžiais, la
bai įdomus skruzdžių ir dvi
sparnių rinkinys. Kaip di
džiausia retenybė atskiroje 
vitrinoje yra gintaro gaba
lėlis su kamane bite. Visos 
vitrinėlės įrengtos su padi-

Prekyba gintaru

visuomenes veikėjas
1969 metų gruodžio 20 d. 

Tarybų Lietuvos visuo
menė gražiai pažymėjo ži
nomo kompozitoriaus, peda
gogo ir visuomenės veikėjo 
Ed. Balsio 50-ąsias meti- 

Valstybinės filharmo-nes. 
b f

rašyti įsimenančią melodi
ją, tada ir estradinė daina 
gali būti labai populiari. 
Įvairūs žanrai, manau, pa
deda siekti meistriškumo. 
Tikriausiai- ir ateityje liksiu 
toks.

nijos saieje įvyko jo auto

buvo išžudyta Mizarų šei
ma, tų pačių 1948 metų 
gruodžio 8 dieną naktį į* 
Lekavičių namus įsiveržė 
banditai. Nužudė jie Leka
vičių Roką, jo žmoną Mari-’ 
ją Lekavicienę-Zeziulevielu
tę ir dukrelę Aldutę, gįh- 
tamečiui seneliui Antanui 
liepė pasiimti savo daiktus 
ir išeiti iš namų. Senelis pa
siėmęs savo kantiekas išėjo, 
o banditai sušaudę šeimą 
namus padege.

Marija Lekavičienė - Ze- 
ziulevičiūtė buvo kilusi iš 
Kaitminkų kaimo. Ji turėjo 
tris brolius — Zigmą, Izido
rių ir Viktorą. Vos išlais
vinus apskritį iš vokiečių 
okupacijos Zigmas Zeziule- 
vičius įstojo į tarybinę mi
liciją, Viktoras išėjo į tary
binę armiją, o Izidoras ko
vojo su siautėjančiais ban
ditais, būdamas liaudies gy
nėjo gretose. Iš jų Vikto
ras žuvo fronte, o kovoje 
su banditais krito ir Izido
ras.

Aukos sudėtos už naują * 
gyvenimą y

Brangūs “Laisvės” skaity
tojai! Čia parodytos aukos 
už naują gyvenimą tik tri
jų .špimų, tarp kurių buvo 
giminystės ryšiai. Bet au
kų buvo daug, labai daug. 
Juk karas, baltasis teroras 
ir užsitęsusi pokario metais 
klasinė kova pareikalavo iš 
lietuvių liaudies arti pusės 
milijono gyvybių.

Bet kovota ne veltui. Da
bar tuo įsitikina visi. Net 
ir tie, kurie fašistinės pro- ^7 
pagandos ir buržuazinių ele
mentų anksčiau buvo su
klaidinti ir kėlė ranką prieš 
naują gyvenimą, kurie sa
vo laiku rėmė banditinius 
elementus, dabar pripažįs
ta, kad jie kovojo prieš sa
vo ateitį, prieš savo ir savo 
vaikų laimę.

Nauja Lietuva klesti, sti-4 k 
prėja, gražėja. Mes, prisi> 
minę žuvusius artimuosius, 
vykdome jų krauju rašytą 
testamentą — skirti visas 
savo jėgas dar gražesnei 
savo Tėvynės ateičiai.

Skaitytojams gali kilti 
klausimas, kaip susiklos^ 
senelio Lekavičiaus Antano ■ 
gyvenimas? Po žudynių jis 
laikinai apsistojo pas kai
myną, o vėliau persikėlė į 
Alytų pas tolimesnį gimi
naitį ir ten pasimirė.

Juozas Gudukas 
Ignalina

pasireiškė. Palankiai jis 
žiūrėjo ir į laukiamas per
mainas pokarioi kaime, bet 
žuvęs kolektyvizacijos auš
roje, permainų nesulaukė.

Siaučiant baltajam tero
rui pokario metais, vieną 
speiguotą 1948 m. vasario 8 
d. naktį į Povilo Mizaros 
namus įsiveržė lietuviški 
banditai. Nužudė jie Povilą, 
jo žmoną Oną Mizarienę- 
Lekavičiūtę, 12 metukų du
krelę Onutę ir 8 metukų sū
nelį Mindaugą. Sušaudė 
kartu ir pripuolamai tą na
ktį apsinakvojusią pas Mi- 
zarus grytelninkę iš Raiti
ninkų kaimo, pagyvenusią 
moterį, Stanevičiūtę Anto- 
sę.

Iš šeimos narių banditai 
paliko gyvą tik šimtametį 
Onos Mizarienės tėvą Anta
ną Lekavičių.

Levas Dziedas
Antanas Lekavičius, kuris 

plačioje apylinkėje buvo ži
nomas dzūkiška pravarde 
kaip Levas Dziedas, anks
čiau turėjo Raitininkų kai
me apie pusę dešimtinės 
žemės. Jis turėjo gerą 
balsą ir nė jokios miru
sio laidotuvės apylinkėje 
neapsiėjo be jo. Ir ne tik 
dėl gražaus balso buvo kvie
čiamas. Antanas turėjo 
širdį ir visada surasdavo ra
minantį žodį mirusio arti
miesiems. Jo žmona buvo 
prityrusi naujagimių priė
mėja, nes apie kvalifikuo
tas akušeres niekas tais lai
kais ir negirdėjo. Gyven
dami žmonių pagarboje Le
kavičiai išaugino sūnų Ro
ką ir dukterį Oną, tikėda
miesi prie jų priglausti gal
vas senatvėje.

Duktė Ona ištekėjo už 
Mizaros Povilo, o sūnus Ro
kas sugrįžęs po karo iš ca
rinės armijos nusipirko ant 
išsimokėjimo pas dvarinin
ką Muiželį apie 10 hektarų 
žemės Menciūniškės pali
varke. Čia ir gyveno iki tra
giškos mirties.

Grįžęs iš armijos, spalio 
revoliucijos poveikyje, Ro
kas buvo pažangių pažiūrų, 
skleidė revoliucines idėjas 
gyventojų tarpe, bet palaips
niui aprimo, apsiribodamas 
nelengvu darbu savo ūkely
je. Pagaliau smetoninės 
propagandos poveikyje net 
buvo įsirašęs į tautininkų 
sąjungą, bet aktyvumu ne
pasireiškė ir vėliau ryšius 
su ja nutraukė. „

Krito kovoje
Kai Tarybinė armija iš

vadavo iš vokiečių fašistų 
Alytaus apskritį, vyriausias 
Roko Sūnūs Izidoras įstojo 
į tarybinę kariuomenę ir 
kovoje su fašistais žuvo. 
Antrasis sūnus Rokas, mo
kydamasis Merkinės gimna
zijoje (dabar Rojaus Miza
ros vardo vidurinė mokyk
la) įstojo į komjaunimą, 
buvo išrinktas gimnazijos 
komjaunimo sekretor i u m i 
ir eidamas šias parei
gas žuvo nuo baltojo tero
risto klastingos kulkos.

Prie tėvų ūkelyje gyveno 
nepilnametė dukrytė Aldu
tė, o po to kai buvo' išžu
dyta Povilo Mizaros šeima, 
prie sūnaus grįžo ir senas 
tėvas, Lekavičius Antanas 
(Antano žmona buvo mirusi 
anksčiau). Norėjo senelis 
ramybėje baigti amžių, bet 
ramybės nebuvo.

Nužudė ir Lekavičius
Keršydami Lekavič i a m s 

už sūnus, kovojusius už nau
ją gyvenimą, praėjus dešim
čiai mėnesių nuo dienos kai

Sumokėta brangi kaina i
Alytaus rajone netoli Sa- 

vilionių, kur Juodžio kalne 
ilsisi šviesaus atminimo ra
šytojo ir Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėjo Rojaus 
Mizaros palaikai, yra Jau- 
jakiemio kaimas. Dabar 
Jau j akiemis įeina į “Tarybi
nio artojo” kolūkio sudėtį. 
Gražiai, pasiturinčiai gyve
na kolūkiečiai. Sotus stalas, 
nauji baldai, kiekviename 
name radijas. Vakarais lan
guose sužėri elektros žibu
riai.—Ne, nesvajojome apie 
tokį gyvenimą — kalba ko
lūkiečiai.

Bet už šį gyvenimą mokė
ta labai brangi kaina. Ir 

i prisiminus netolimą praeiti 
daug kam iš senesnio am
žiaus žmonių nurieda ašara 
per išgyvenimą raukšlėmis 
vagotą veidą.

Povilas Mizara
Jau j akiemis anksčiau pri

klausė dvarininkui Muiže- 
liui ir buvo Makniūnų dva
ro dalis. (Vadinosi tada 
Navaplianta). Kai po pir
mojo pasaulinio karo Lietu
vos vyriausybė, liaudies 
masėms spaudžiant, buvo 
priversta įvykdyti bent da
liną žemės reformą ir da
lis blogesnės dvarininkų že
mės buvo išdalinta kaimo 
varguoliams, išdalino ir Na- 
vapliantą. Tarp kitų nauja
kurių čia įsikūrė ir Rojaus 
Mizaros brolis Mizara Povi
las.'

Darbštus, energingas bu
vo žmogus. Daug triūso įdė
jo tvarkydamas krūmais 
ir kemsynais apaugusį skly
pelį, bet iš vaiganos dalios 
išbristi nesisekė. Jeigu pra
džioje Povilas buvo buržua
zinės vadinamos nepriklau
somos Lieįžuvos ir buvusios 
joje santvarkos šalininkas, 
tai po 1926 m. fašistinio per
versmo jis neslėpė savo 
priešiškumo fašizmui.

Brolio poveikis
Povilo nusistatymą for

mavo ir pažangi brolio Ro
jaus veikla už Lietuvos ri
bų. Nežinau kokiais ke
liais, bet pasiekdavo' Povilą 
pažangi Amerikos lietuvių 
spauda net juodžiausiais 
smetoninės reakcijos me
tais. Gaudavau pas jį pasi
skaityti Amerikos lietuvių 
“Laisvę”, Urugvajaus “Dar
bą” ir kitus pažangius lei
dinius. Povilas sakė, kad 
siunčia brolis Rokas (Ro
jus)..

Nevengdavo jis pasakyti 
ir prakalbą, kada turėjo 
progą. Kartą Raitininkų 
kaimo mokykloje buvo su
šaukti apylinkės gyventojai 
ir atvykęs Alytaus teismo 
teisėjas, aršus smetoninin- 
kas Jočys, liaupsino milita- 
rizmą ir Italijos fašizmą, 
laikydamas tuos režimus 
pavyzdžiu Lietuvai.

Po smetonininko prakal
bos paprašė žodžio Povilas. 
Jis papasakojo apie fašistų 
žvėriškumą; apie tai, kad 
ten klęsti rasizmas, kad žu
domi žmonės net be teismo, 
kad lageriai prikimšti ne
kaltų, kad ten gatvėse degi
namos geriausių rašytojų 
knygos. Povilo pasisakymui 
pritarė kiti1 kaimiečiai ir vi
sos smetonininko pastangos 
patraukti juos į savo pusę 
nuėjo niekais.
Lietuviškų banditų aukos

Povilas su pasitenkinimu 
sutiko tarybinės santvarkos 
atkūrimą Lietuvoje, bet bū
damas uėsiėmęs savo žemės 
sklype aktyvesne veikla ne

— Mūsų ko m p o z i t o r i ų 
Laoai įdomus žemėlapis, rinis koncertas. Nuskambę-1tarpe yra nemaža jūsų m.o- 

kuriame parouyia Kaip uai-įjo geriausi pastarųjų metų kinių. Ar esate patenkintas 
jų kūrybine veikla?

— Džiaugiuosi, kad jie 
veiklūs kūryboje ir visuo
meniniame gyvenime. Vac
lovas Paketūras, Algis Bra
žinskas, Benjaminas Gor- 
bulskis, Algis Raudonikis 
savo kūryba jau subrendę 
kompozitoriai, žinomi Lie
tuvoje ir už jos ribų. At
kakliai skinasi kelius į kon
certų sales Kon s t a n c i j a 
Brunzaitė, kaunietis Gied
rius Kuprevičius, Panevėžy
je gyvenantis Benjaminas 
Alekna ir kiti.

— Kokią vietą Tarybų 
Sąjungos ir užsienio muzi
kiniame gyvenime dabar 
užima lietuviška muzika?

— Šalyje pastarais a i ai s 
metais ypač vertinamos lie
tuviškos šiuolaikinės operos. 
Operinio meno kūrėjų tarpe 
žinomi Vytauto Laurušo, 
Vytauto Paltanav i č i a u s, 
Vytauto Klovos vardai. Ir 
užsienyje skamba lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Tai 
sėkmingo kompozitorių ir 
atlikėjų bendradarbiavimo 

1 d ė k a. Dabartinė lietuvių 
kompozitorių kūryba dau
giau ar mažiau žinoma 
bev e i k visose Europe s 
šalyse, o plačiau — Len
kijoje, Bulgarijoje, Čeko
slovakijoje, VDR. Pas
taraisiais metais ja dau
giau susidomėta ir Skandi
navijos šalyse.

— 1969 metų pradžioje 
Jūs viešėjote Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Ar 
yra galimybių užmegzti ar
timesnius kontaktus su iš
eivijoje esančiais lietuvių 
kompozitoriais, atlikėjais?

— Man atrodo, kad ga
limybių yra daug. Ir mūsų 
norai patys nuoširdžiausi. 
Mes pakvietėme aplankyti 
Lietuvą kompozitorių D. La
pinską, dainininkus A. 
Stempužienę, St. Barą-Ba
ranauską ir kitus. Mielai 
sudarysime sąlygas jiems 
susipažinti su mūsų kūryba, 
galimybes čia pakoncertuo
ti. Tai būtų graži bendra
darbiavimo pradžia. Savo 
ruožtu tikimės, kad ir Lie
tuvos . muzikinės kultūros 
atstovams teks dažniau lan
kytis JAV lietuvių koloni
jose.

tai premavo gintaru su kompoz i t o r i a u s kūriniai, 
Kaimyninėmis gentimis.'žinomi ne tik respublikoje, 
rrie Karpių pagaminti ury- bet ir Tarybų Sąjungoje bei 
zuoio titnago Kirvunai at- užsienyje — “Dramatinės 

l Keliavo į manijos pajūrį ir freskos” i 
Į prie Nemuno, Kur "gyveno ‘
Dairų gentys, o gintaras nu- 
Keliavo prie Karpatų ir į 
Kitas Viuurio Europos vie- 

! įas. Gintaru lietuvių prose- 
inenar' preKiavo įvairiais am- 
jziais. u z gintarą ir vasKą 
'jie išsimainydavo varį, bron- Račiūno paskatintas, įstojo 
įzos ir stiKlo dirbinius. Se- į konservatoriją ir 1950 me- 
novėje Baltijos gintaras pa- tais 

i siekęs net Kretos salą ir 
Egiptą, ir tuo budri, palaips
niui skynė kelią kultūrai ir 
į Pabaltijį. Ypač gyva mai- 

inų prekyba vyko su Romos 
vaistybe. *

Antikinėje litera t ū r o j e 
i randame aprašytus ir lietu
vių protėvius, kuriuos ro
mėnai vadina “aistes.”

“... Jie (aistes-baltai) 
tik vieni iš visų renka gin- 

! tarą pakrantėse ir negiliuo
se vandenyse ir gabena jį į 
tolimus kraštus...” (Kor-|”lu?’. ±lcluJ‘!‘ę iJU7“V““- 

inelijus Tacitas. 55-120 m.lfomnlam. orkestrui, plačiai 
izmomus jo koncertus smui-

J 7 kui ir simfoniniam orkest-
Gintaras kaip papuošalas rui, muziką kino filmams 
Labai turtingos muziejaus 

vitrinos su V-XIII amžių ar
cheologiniais gintaro radi
niais. Gausiai parodyti to 

dinamais stiklais, todėl pa- laikotarpio gintaro papuo- 
kliuvę į gintarą vabzdžiai šalai. XIII r. Kryžiuočių 
gerai matosi. Inkliuzai pa- ordinas, atsikėlęs į Prūsų 
deda mokslininkams, studi- i žemes, palaipsniui monopo- 
juojantiems tolimą mūsų lizavo gintaro gavybą. Gin- 
žemės praeitį, teikia įdo- taro apdirbimas atiteko 
mių žinių apie kainozoinės įvairiems vokiečių miestų 
eros terciaro laįkotarpio 
florą ir fauną, į

Geologijos skyriuje didelį 
įspūdį palieka unikalus gin
taro gabalų rinkinys. Vitri
nose parodyta daug didelių 
gintaro gabalų, sveriančių 
po du kilogramus. Didžiau
sias muziejaus gintaro ga
balas sveria 3.6 kilogramo, 
o šalia jo mažiausias ginta
ro lašelis, sveriantis 2 gra- dailininkų —F. Daukan- 
mus.
Gintaro dirbiniai iš žilos 

senovės
Turtingiausias ir vertin

giausias istorinis gintaro padovanojo gintaro meist- 
dirbinių skyrius. Čia ekspo- ras kaunietis Kostas Tolei- 
nuota an 
amžiaus 
stovykla.

ir oratorija “Ne
lieskite mėlyno gaublio.”

Keletas žodžių apie Edu
ardą Balsį. Augo jis Palan
goje, vėliau mokėsi Klaipė
dos gimnazijoje. Po to ku
rį laiką mokytojavo Kretin
goje. Kompjozitoriaus A.

me

in-

cechams. Todėl šio laiko
tarpio gintaro dirbinių Lie
tuvoje negausu. Nuo XIII a. 
Kretingoje ir Palangoje vei
kė privačios gintaro dirbtu
vės, kurių dirbiniai — ro
žančiai, kryželiai, karoliai, 
pypkės, stato papuošalai — 
užima kelias muziejaus vit
rinas.

Atskiroje salėje parody

to^ E., ir B. Mikulevičių, L. 
Šulgaitės, J. Vxerkulio ir ki
tų — suvenyrai, papuošalai, 
unikaĮlūs gintaro dirbiniai. 
Turtingą kolekciją muziejui

tyvojo akmens kis.
tataro dirbėjų Gintaro muziejus Palan- 
Gausu gintaro goję tapo labai populiarus, 

dirbinių ir kitų to laikotar- Vasarą kasdien jį aplapko 
pio buities dalykų, sūkūrtų ketUri-jtettkĮ tūkstančiai

baigė kompoziciją. 
Vėliau tobulinosi Leningra
do konservatorijos aspiran
tūroje. Dabar E. Balsys yra 
Vilniaus konservator i j o s 
kompozicijos katedros vedė
jas, Lietuvos kompozitorių 
sąjungos valdybos pirmi
ninkas, eina TSRg Kompo
zitorių , sąjungos valdybos 
sekretoriaus pareigas.

E. Balsys yra sukūręs 
daug įvairaus žanro kūri
nių. Čia norėčiau paminėti 
jo simfoninę poemą “Vil
nius,” Herojinę poemą sim-

kui ir simfoniniam orkest-

“Tiltas,” “Žydrieji horizon
tai,” “Adomas nori būti 
žmogumi,” “Žingsniai nak
tį,” “Vienos dienos kroni
ka,” baletą “Eglė žalčių ka
ralienė,” populiarias dainas.

Neseniai teko kalbėti su 
kompozitoriumi apie kūry
bą, pedagoginį darbą, vi
suomeninę veiklą. Kai ku
rie šio pokalbio momentai, 
manau, bus įdomūs ir skai
tytojui, paryškins įvairia
pusišką E. Balsio asmenybę.

— Jūs rašote įvairaus 
žanro muziką. Ar nebūtų 
tiksliau sutelkti jėgas vie
noje srityje, ten, kur la
biausiai sekasi?

— Žinau, kad labiau ver
tinami didelių formų kūri
niai, jei tik jie nusisekę, — 
sako kompozitorius. — Ta
čiau jei geram posmui pa

žmonių.
Gintaro dirbinių ir rinki

nių turi daugelis muziejų, 
bet atskiras muziejus, skir
tas tik gintarui ir jo isto-x 
rijai pavaizduoti, kol kas 
vienintelis p a s a u i y j e yra 
Palangoje.

Romualdas Budrys
J. Bagdanskiš 

Vilnius .

Prašymas
Pas mažo namelio prie 

upės atėjo statybininkų at
stovas ir sako:

— Atėjau jus įspėti, kad 
rytoj 7 valandą mes su-4 
sprogdinsim senąjį tiltą.4 
Neišsigąskite, kai išgirsite’ 
sprogimą.

— O ar jūs negalėtumėte 
šupsrogdinti tą tiltą 6 va-(^ 
landą ryto?

— Kodėl jūs tai]) pagei
daujate? '

— Matote, tada man ne
reiktų žadinti savo vyro į 
darbą.

Paryžiuje pasirodė knyga 
apie keisčiausius patentus, 
išduotus per pastaruosius 
šešiasdešimt metų. Ten ga
lima rasti šaukštą su juda
mu dangteliu, skirtą ūsuo- 
čiams, įtaisą vaikiškiems 
batams nuolat girgždinti, > 
kad motina žinotų kur vaik| 
štinėja jos džiaugsmas, pa
galiau aliarmo sietemą, 4 
įrengimą karste, kad per 
klaidą palaidotas ašmuo ga
lėtų pranešti tai gyviesiems.
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NUOTRUPOS AISTRŲ 

' Skaitant “Žvelgiu į tolius
Skaitant M. Meškauskie- teko į sūkurį 

nes knygą “Žvelgiu į To-grupuočių, 
^ius,” manyje sukėlė daugy
bę nostalgiškų aistrų, nes
daugelis joje minimų asme
nų mano jaunose dienose 
man buvo vienaip ar kitaip 
pažįstami ir žinomi. Pradė
jus skaityti knygą, mane 
tuojau patraukė savęs link 
joje: gražiakalbystė, nuošir
dumas, meilė gamtos, aplin
kos, žmonių, jaunatviška^ 
patosas viskam ir jaunat
viškas pastabumas žmonių 
santykiuose ir galvosenose.

“Žvelgiu į Tolius” nėra 
parašyta propagandiniu 
stiliumi. M. Meškauskienė 
aprašo aktualų Lietuvos 
žmonių gyvenimą, stebėtą 
per ją nuo pat kūdikystės 
dienų ir tęsisusi per tris de
šimtmečius.

Tiesa, mes Amerikos lie
tuviai skaitome daug apie 
Lietuvoje ėjusias tarpsro- 
vines kovas, bet vis tai bu
vo storai apdailinta propa
gandiniais dažais^ Ši knyga 
savaime nebūdama pro
pagandine, vienok pats 
knygos siužetas išsivysto į 
propagandą prieš bukumą 
ir siauraprotiškumą buvu
sios Lietuvoje klasinės švie
suomenės — inteligentijos, 
troškusios bile kaina grob
ti turtus, gaudyti sau neuž
sitarnautą garbę ir beždžio
niškai mėgdžioti pasaulinės 
aukštosios buržua z i j o s ir 
aristokratijos poelgius ir 
manierą.

Meškauskienė priešpasta
to skaitytojo vaizduotei gy
venimus: kumečio, darbinin
ko, mažažemio ūkininkėlio, 
stambaus ūkininko, vįsų 
rangų buržuazijos ir kunigų 
abazo, kuris, kaip amaras, 
apsiaubė visą mūsų Lietu
vėlę, kaip kad niekad pir
miau. Užtikrinimui sau val
diškų darbų, visa Lietuvos 
ne tik tikybinė, bet ir libe
rališkoji inteligentija kelia
klupsčiavo prieš kunigiją. 
Nenuostabu tad, kad visi 
pokariniai atvykėliai iš Lie
tuvos vergiškai į kunigų 
skvernue įsikibę laikosi. O 
juk didelė Lietuvos inteli
gentijos dauguma dar cari
niais laikais buvo liberalai 
ir kovojo prieš carizmą ir 
kunigų hegemoniją. Iš prie
žasties Rusijoje kilusios re
voliucijos, lietuviai vargais 
negalais sulipino nepriklau
somą Lietuvą. Tais audrin
gais laikais M. Meškauskie
nė jau sėdėjo pradinės mo
kyklos suole ir savo knygo
je “Žvelgiu į Tolius” kaip 
veidrodyje parodo visos Lie
tuvos gyventojų galvoseną, 
lūkesčius, aistras ir siekius.

.Svarbiausi jos knygoje 
etapai yra: jos patyrimai 
Realinėje gimnazijoje, Kau
no universitete ir, svarbiau
sia, kaipo politinės kalinės, 
Lietuvos kalėjimuose. Rea
linėje gimnazijoje, kuri bu
vo vadovaujama rimtų libe
ralų mokytojų būrio, ji pa- 

studentiškų 
kurios turėjo 

skirtingas filosofiškas pa- 
žyalgas socialiniuose klausi
muose. Ji dalyvauja visuo
se studentų disputuose. Bū
dama gabi studentė, čia ji 
aplinkos veikiama pati pa
tampa liberale, bet jaunuo
liško ūpo pakilime nesusi
gaudo skirtumuose tų gru
pių skelbiamų teorijų.

Studentiška veikla suve
da ją su kitų mokyklų stu
dentais, su bažnyčios ir val-

I džios organais. Pasirodo, 
kad Marijampolės Realinė 
gimnazija gal buvo vienati
nė tuo laiku mokykla, kuri 
nebuvo kunigų priežiūroje. 
Ji buvo kunigų neapkenčia
ma ir persekiojama. Kuni
gai, galų gale, privertė val
džią ją uždaryti. Tas įvyko 
tais metais, kai M. Meškaus
kienė ją baigė. Realinė mo
kykla per trumpą savo gy
vavimo laikotarpį išauklėjo 
visą eilę gabių Lietuvoje vi
suomenininku, v •

BaigusKĘealinę gimnazi
ją, Meškauskienė įstoja į 
Vytauto Didžiojo Universi
tetą, Kaune. Universitetas, 
kaipo toks, turėjo šiokią 
tokią profesoriams ir stu
dentams autonomiją, bet ka
dangi tuo laikotarpiu įvyks
ta perversmas ir įvedama 
griežta fašistinė diktatūra, 
kuri faktinai panaikino ir 
taip jau silpnas autonomi
es teises. Su tuo prasidė
jo sistematiškas pažanges
nės studentijos persekioji
mas ir represijos.
Tas laikotarpis taipgi pasi

žymi : kalinimais, šaudymais 
darbininkų, ūkininkų ir po
litinių valdžios priešų. Ši 
dalis Meškauskienės knygos 
aiškiomis spalvomis nušvie
čia pilną smetoninės-fašis
tinės diktatūros žiaurumą, 
privedusios ją prie gėdingo 
žlugimo.

Šiuo laikotarpiu knygos 
autorė ieškojusi .sau gyve
nimo prasmės ir prasmingos 
filosofijos, bukaprotiškos 
smetoninės žvalgybos areš
tuojama ir nuteisiama il
giems metams kalėti. Kalė
jimas ne tik jai, bet ir dau
gybei kitų Lietuvos jaunuo
lių buvo atidarymas akių ir 
pamatymas, kas iš tikrųjų 
buvo didžiausias Lietuvos 
liaudies priešas. Kalėjimas 
autorę padaro komuniste.

Ši knyga vaizdingai paro
do niekšingą smetoninės 
diktatūros ir jos vyriausio
jo ramsčio katalikiškos baž
nyčios chuliganizmą. Jeigu 
lietuviai, kovojusieji prieš 
carinę priespaudą, tikėjo, 
kad ,sava lietuviška-nepri
klausoma valdžia bus Lietu
vai palaima, labai skaudžiai 
apsiriko. Kelių metelių sme
toninė diktatūra daug dau
giau skriaudų padarė Lietu
vos liaudžiai, negu ilgų me
tų svetima carinė valdžia.

Knygoje “Žvelgiu į To
lius” figūruoja daug-daug

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Žilionis
Mirė 29 d. sausio, 1955 m.

Jau 15 metų kai nuo mūsų atsiškyrei. Ilsėkis, 
mylimas, amžinai, o mes tavęs neužmiršime kol 
gyvi būsime.

Tavo buvusi žmona —
Mary Žilionis ir 

dukra ir žentas
Trenton, N. J. (dabartinė Mary, Mickewicz)

asmenybių, gerų ir blogų, 
kuriuos autorė savo gabia 
plunksna vaizdžiai apnuogi
na ir pateikia skaitytojui 
matyti- tokiais, kokiais jie 
iš tikrųjų buvo.

Mūsų senosios kartos Ame
rikos lietuviams ši knyga 
yra gilus šaltinis objektyvių 
žinių ir bus didžiai vertina
ma.

S. Zavis

Pasižymėjo studentų 
styginis kvartetas

Vilnius. — Sausio 3 d. Pa
veikslų galerijoje koncerta
vo konservatorijos doc. E. 
Pau 1 a u s k o kamerinio an
samblio klasės studentų sty
ginis kvartetas (R. Šiugždi- 
nis, S. Kiškis, A. Grižas, S. 
Lipčius), atlikęs L. Betho
veno Devintąjį ir D. Šosta- 
kovičiaus Trečiąjį kvarte
tus.

Studentai griežė profesi
onaliai, gerai jausdami kū
riniu stilių, stambios for- 4, UŽ
mos dramaturginį vientisu
mą. Lanksčią dinamiką jie 
moka pajungti kūrinių dra
maturgijos bei faktūros rei
kalavimams. Gražus kvar
teto skambesys. Atlikėjams 
netrūko ir fantazijos. Ma
tyti, kad studentai sėkmin
gai perima patirtį iš „savo 
vadovo E. Paulausko. Vals
tybinio kvarteto primari- 
jaus.

Koncertas dar kartą pa
rodė, kad kamerinės muzi
kos kilimas Lietuvoje dės
ningas—turime gabaus jau
nimo, kuris, vadovaujamas 
prityrusių pedagogų, dar 
studijų metu gali pasiekti 
gražių kūrybinių laimėjimų. 
Minimas kvartetas mūsų 
kamerinio muzikavimo kul
tūrai labai gražiai repre
zentavo gruodžio mėnesį 
įvkusiame Pab a 11 i j o, kon
servatorijų studentų kame
rinės muzikos festivalyje.

Jonas Bruveris

Apdovanoti
TSRS Liaudies ūkio pa

siekimų parodos pirmojo 
laipsnio diplomu apdovano
ta Lietuvos TSR Vyriausio
ji knygų prekybos' valdyba. 
Ji pažymėta šiuo apdovano
jimu už sistemingai viršija
mus prekių apyvartos pla
nus, už paruoštus ir įdieg
tus naujus pažangius knygų 
prekybos metodus.

Už pažangų patyrimą, 
ruošiantis V. Lenino gimi
mo 100-osioms metinėms, ir 
dideh darbą, komunistiškai 
auklėjant darbo žmones, 
Kėdainių rajono “Tarybinio 
kelio” laikraštis apdovano
tas antrojo laipsnio diplo
mu.

Didelė grupė liaudies ūkio 
darbuotojų apdovanota Lū 
PP medaliais. Aukso meda
liai paskirti respublikos Vy
riausiosios knygų prekybos 
valdybos viršin i n' k u i B. 
V aitkevičiui, einančiam 
Kauno politechnikos institu
to docento pareigas P. Kas
paravičiui, Vilkaviškio ra
jono Komjaunimo kolūkio 
fermos darbuotojui S.' Vit- 
rakiui, Skuodo rajono L. 
Adomausko kolūkio verši
ninkei A. Kryžiūtei, Kėdai
nių rajono J. Janonio kolū
kio kiaulių šėrėjai E. Luko
šienei, Jurbarko rajono 
Ąžuolo kolūkio karvių mel
žėjai A. Jakubauskienei ir 
Jonavos rajono Žalgirio ko
lūkio gyvulių šėrėjai J. Pa
dienei.

Elta

žmogus tikroje to žodžio prasmėje

Kelios mintys apie Leniną
kenčiamas — yra žymiau
sias visos žmonijos pasauli
nėje, istorijoje asmuOj tai 
ne dėl to, kad jis buvo virš
žmogis, bet dėl to, kad jis 
teisingai numatė ir korek- 
tingai įvertino sąlygas, 
kuriose yra galimybė page
rinti didžiųjų žmonijos ma
sių buitį.

Tose aplinkybėse dabar 
randasi Tarybinė Lietuva. 
Mes matome joje steigimą 
daugybės mokyklų; mes 
matome dešimtis, net ir 
šimtus tūkstančių Lietuvos 
jaunuolių tose mokyklose; 
mes susilaukėme net ir pa
saulinio masto lietuvių 
mokslininkų, kurie lankosi 
čia Amerikoje ir kitose ša
lyse, duodami paskaitas iš 
mokslo srities; mes mato
me Lietuvoje fabrikus lyg 
grybus dygstančius iš po 
lietaus; pagaliau, mes ma
tome Lietuvoje, kuri buvo 
tik smulkių pilkasermėgiųz 
žemdirbiu atsilikusi šalis, 
kaip ant mielių kylant pra
monę ir gerinant liaudies 
buitį. Tas viskas yra galima 
vien tik dėl to, kad, pagal 
Lenino numatytą planą, su
sidarė tokios aplinkybės, 
kuriose gerbūvis Lietuvoje 
bujoja.

Ateitis
Gal ateityje, aplinkybėms 

keičiantis, atsiras kitas ge
nijus ar genijai, lygūs Leni
nui. Bet iki šiol pasaulinė
je žmonijos istorijoje jam 
lygaus nėra. Mūsų ateitis 
glūdi universitetų studentų 
pasauliniame sąjūdyje. Jau
nos sielos, neužnuodytos 
tradicijų fanatizmu, rasiz
mo neapykantą, savanau
džio kapitalizmo veidmai
nyste, veržiasi į logišką 
protavimą.

Jaunoji karta neapkenčia 
kapitalistinių valdan č i ų j ų 
klasių veidmainystės. Kad 
ir gal ne visai aiškiai, jie 
mato senosios kartos valdi
ninkuose didelius trūkumus. 
Jie mato, kad šimtai bilijo
nų dolerių į metus yra iš
leidžiama ant ginklavimosi, 
o šimtai milijonų žmonių 
badauja. Jie mato, kad jei 
militariniams pa b ū k 1 a m s 
neeikvotume nesuskaitomų 
bilijonų dolerių, tai viso pa
saulio skurdžius būtų gali- 

Ima apgyvendinti gražiuose1 
namuose, aprengti tinka
mais drabužiais ir pavalgi- 
dinti sveiku valgiu. Viso 
pasaulio žmonės galėtų gy
venti, jei ne pačiose praban
giausiose, tai bent vidutinė
se gyvenimo sąlygose.

Bet jie irgi mato, kad mes 
turime tiek atominių gink
lų, nuodingų dujų ir kitokių 
žudymo pabūklų prisikrovę 
į sandėlius, kad galėtume, 
kilus pasauliniam karui, 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus ne tik žmoniją, bet ir 
visą gyvūniją ir želmeniją 
net keletą kartų! Taigi jie 
mus, senesniosios kartos 
žmones, ir klausia: Kur gi 
jūsų logika ir kur gi jūsų 
Protas?

Ar mūsų jaunuoliai su
ras Lenino masto genijų iš
rišti šių dienų problemas, 
tai ateities klausimas. Bet 
ir Lenino idėjos dar nėra 
pasenusios tuose klausimuo
se. Jos yra prieš rasizmą, 
jos yra prieš kolonializmą, 
jos yra prieš žmogaus žmo
gumi išnaudojimą—jos yra 
už taiką.

Leninas buvo žmogus 
aukščiausioje to žodžio pras
mėje. Žmogus yra tobuliau-

“Gimtojo Krašto” 1969 
metų laipkričio laidoje 
straipsnis “Jausmas, mintis 
ir veiksmai” man giliai min- 
tin įstrigo. Jį parašė Ame
rikos mokslininkas apie Le
niną ir Leninizmą. Tas 
mokslininkas yra Howard 
Parson, Jungtinių Valstijų 
Bridgeporto profesorius.

Tas profesorius sukelia 
daug minčių apie Leniną 
kaip žmogų. Pirimausia ten 
suminima pasauliniai gar
sius žmonės: Aleksandras 
Makedonietis — karvedys; 
Shakespear, Gėtė, Tolstoj— 
literatai; Newton, Darwin- 
mokslininkai; -Jefefrson, 
Marty — revoliucionieriai; 
na, ir Mozė, Buda ir Kris
tus kaip socialinio gyveni
mo reformatoriai. Bet, pa
gal Howard Parson, nė vie
nas iš jų neturėjo tokio pla
taus didžiųjų žmonių masių 
gyvenimo akiračio, kokį tu
rėjo Leninas. Leninas, rem
damasis Marko ir Engelso 
teorija, sugebėjo įvykdyti, 
teorinį socializmą į praktiš
ką gyvenimą. Jis turėjo 
ką tai tokio daugiau nei 
karvedžiai, literatai, moks
lininkai ir prieš tai buvusie
ji visi pasaulinio masto so
cialinio gyvenimo reforma
toriai. Jis turėjo gilius hu
manistinius jausmus, tobu
las mintis ir kietą valią vei
kimui — apgalvotam prak
tiškam veikimui visos žmo
nijos gerovei.

Kaip žmogus
Aš nenoriu aukštinti Leni

ną į viršžmogius, dėl to, kad 
mes greitai įpuolam į gar
binimą misticizmo ir kulto. 
Leninas nebuvo toks. Jis 
netroško savygarbos. Jis 
buvo žmogus kaip ir mes 
visi: su visais žmogiškų 
silpnumų polinkiais. Ir jis 
darė klaidų; tik gal dajug 
mažiau nei mes. Jis neribo
tai daugiau pasimokė iš sa
vo klaidų nei mes. Dėl ko 
jis paliko pasaulinio masto 
genijus socialinio gyvenimo 
reformavimo srityje? Dėl 
to, kad jis nepalyginamai 
daugiau už mus visus lavino 
ir tobulino savo protą.

Kaip viršminėto straips
nio autorius sako, ir Leni
nas kūrė pasaulinę istoriją, 
bet ir jis pats buvo to lai
kotarpio istorijos kūrinys. 
Caro. autokratijos žiauru
mai, kapitalizmo beširdiš
kas išnaudojimas darbinin
kų ir valdančiųjų klasių ne
kreipimas ‘ dėmesio į masių 
ir liaudies gerovę sudarė 
aplinkybes, kad jei ne Leni
nas, Jai kas kitas būtų su
kėlęs Rusijoje revoliuciją. 
Bet jei jis nebūtų turėjęs 
Lenino plačiaregystės į gy
venimą ir Lenino korektin- 
go situacijos perm a tymo, 
tai klausimas, ar jis būtų 
pajėgęs išvairuoti revoliuci
jos laivą iš kapitalizmo ne
apykantos audros sukeltų 
pasaulinės politikos jūroje 
bangų? Šiandien tas lai
vas jau plaukia ramesniuose 
vandenyse. Bet ir šiandien 
jam dar gręsia—ne tik jam, 
bet ir visai žmonijai — di
delis. pavojus — atominis 
karas. Dabar priklauso, 
kiek gabumų turės dabarti
niai Lenino pasekėjai išvai
ruoti tą laivą iš pavojaus 
pasaulinio karo, kuris ato
miniais ginklais pražudytų 
ne tik socializmą, bet ir vi
są žmoniją. ,

Jis teisingai numatė
Kad šiandien Leninas — 

vienų gerbiamas, kitų ne- sias gamtos kūrinys ne tik

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

• PRODUCTION WORKERS |

• WAREHOUSE MEN

Good Paying Company Benefits
Call S. Tardy —894-4020

GENERAL BATTERY & GERAMIO CORP.

55 Rumford Avenue, Waltham, Mass.
An Equal Opportunity Employer.

(6-10)

R. N.’s

Staff and part time
Immediate openings, available in 

Intensive Care Unit for staff and 
part time R.N.’s. Excellent opportu
nity to grow with progressive insti
tution. Competitive salary plus ex
cellent fringe benefits. Call or apply:

MEMORIAL GENERAL 
HOSPITAL

1000 Galloping Hill Rd., Union, N. J.
687-1900. (4-10)

KEYPUNCH OPERATORS

Full or Part Time
The leading key punch service 

company on the East Coast now has 
full or part time openings for ex
perienced Operators. We offer full 
timers a complete benefit package, 
plus a guarenteed 40 hr. week. Our 
night part timers dress casually and 
get a 2 week paid vacation after 1 
year of service. All this plus a ser
vice company atmosphere. If you 
have 6 months to a year experience, 
give us a call for an appointment, 
we may be just what you’re looking 
for! x

DATA INPUT SERVICE
469 Morris Ave., Elizabeth, N. J. 

201-355-2190.
(6-10)

GUARDS. Men able to work the 12 
to 8 shift 6 days per week, must have 
car and home phone, gd. appearance 
and be bondable, paid while train
ing, free uniforms, apply Security 
Desk, Columbia Records, Pitman, 
N. J. Ask for Lt. Davis, Mon. thru’ 
Fri., 9 AM to 12 Noon. 546-8705.

(4-10)

SHIRT CUTTER

Experienced only. Paid benefits.

Paid holidays. 40 hour week. Apply:

BROOKS BROTHERS

132 Beckwith Ave., Paterson, N. J.

(4-8)

St. Petersburg, Fla.
Mitingas, sukaktis, 

atitaisymas
Lietuvių Literatūros Dr- 

jos 5 kuopos antras š. m. 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario pirmąją, 11 
vai. Po apsvarstymo rei
kalų šeimininkės pavalgy
dins skaniais pietumis.

Valentine dienoje, vasario 
14, Dainos Mylėtojai ruo
šiasi atžymėti savo penkme
čio gyvavimą šaunia daine
lių programa vad. Adelės 
Pakalniškienės.

Abu sambūriai įvyks, kaip 
visada, laiškanešių salėje, 
314 — 15th Ave. So. Dar
bingoji komisija pasiruoš 
priimti vietinius ir tolimus 
svečius, kad visi būtų sotūs 
ir linksmi. Pietūs 12 vai. 
Po to dainos, šokiai.

■ “Laisvės” numeryje 4-me 
korespondencijoj pasakyta, 
kad susirinkime J. Grebli- 
kas minėjo, j o g “Vilnies” 
Albumui nuo pavienių as
menų pasiuntęs $24. Turė
jo būti $246.

Vikutis

Poza Rica, Meksika. — 
Spaudos’ reporterius Vežęs 
lėktuvas susidaužė, 20 žmo
nių žuvo.

mūsų planetoje! bet, kiek 
mums žinoma, vijoje beri
bėje’ erdvėje.

Inž. A. P. Gabrėnas

CHEMICAL OPERATORS. No 
experience necessary, liberal fringe 
benefits. Contact Walter R. Cole
man.

REFINED ONYX
624 Schuyler Ave., Lyndhurst, N. J. 

438-7520.
(1-7)

MEN. NIGHT WORK. 4 to 12 
Mid’te and 12 mid'te to 8 AM. No 
expd. required. We will train you. 
Excellent rate and benefits. HOW- 
MET CORPORATION, 8501 Heger- 
man St.. Philadelphia. 1 block east 
of 8500 Torresdale Ave. (1-7)

GENERAL OFFICE HELP. Ware
house located in Plainfield needs an 
office girl. Figure attitude necessary. 
Hours 8:30 AM—5 PM. Salary com
mensurate with exp. Good fringe 
benefits. Please call Mr. Takash. 

201-754-2266.
(1-10)

WIREWORKER. Wireman 1 year 
experience or better. Good working 
conditions and all benefits. Mr. For
rester. ERA TRANSPAC CORP. 67 
Sand Park Rd., Cedar Grove.!/ 

239r3000.
(1-10)

TRAINEES

Young men, ambitious, desiring to 
learn trade. Excellent job. Opportu
nity in the meat packing industry 
for both experienced and trainees. 
Pay scale very high. Apply:

I. KLAYMAN & CO.
5701 Tacony St., Philadelphia, Pa.

. (4-10)

STOCKMEN

Stockmen needed. Must have 
references.

WILMINGTON DRY GOODS
Tri-State Mall

1-95 & Naamans Rd., 
Wilmington. Delaware

(4-8)

AUTOMOTIVE Wreck specialized 
men needed for fast growing Body 
Shop. All Co. benefits . Our men 
average $200 to $250 take home pay. 
See Marty Lazzaro. VILLAGE 
FORD, N. J. 609-461-2000. Phila. 
MA 4-4069. (6-12)

MANAGER
RESIDENTIAL MARKETS

Dynamic, growth oriented Com
pany is seeking a season Sales Man
ager with minimum of 10 yrs. ex
perience to supervise the promotion 
and sale of Gas fueled appliances and 
heating units to residential custom
ers. Must have specific experience 
in appliance Sales and preferably 
in house heating, and have function
ed in a supervisory position. Also 
requires sound background in pro
motional planning for the market
ing of a varied line of equipment. 
Degree required. Excellent salary. 
Send resume with salary history to
Personnel Director.

1 Elizabethtown Plaza 
Elizabeth, N. J.

An Equal Opportunity Employer
(6-9)

MERCHANTS NEEDED. Many 
departments open. Choice spots av
ailable. NEW BRUSWlCK FARM
ERS MARKET. JOyce Kilmer Ave. 
& Charles St., New Brunswick, N. J. 
846-4100. (6-10)

MACHINIST

3—5 yrs. Journeyman’s experience 
and must be qualified to carry 
thrdugh to completion the parts, 
tools and machines inside and out
side of the shop. Understand blue 
prints and written specifications. Ex
cellent opportunities. Good benefits. 
Call 826-6000.

MR. VAN HOOSE 
Between the hours of 8:30 AM and 
3:30 PM.

An Equal Opportunity Employer.
(6-12)

* * . M
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Sėkminga buvo 
Konferencija

I
Sekmadienį, sausio 18 d., 

Penn - Garden Hotel, New 
Yorko mieste, buvo sušauk
ta metinė konferencija veik
lai prieš fašizmą, rasizmą 
ir anti-semitizmą. Delegatų 
ir svečių dalyvavo 150. Kal
bėtojai buvo visoje šalyje 
garsūs veikėjai-veikėjos: 
Prof. B. F. Kubilius, Šam 
Pevzner, Anne Friedlander, 
kunigas Leo H. Bali, Paul 
Ross, Ruth Page - Colby, 
Walter Kovalchuk, prof. 
Douglas F. Dowd, ir kiti. 
Visi smarkūs kalbėtojai. Bet 
prof. Douglas F. Dowd ge
riausias.

Priimta keliolika rezoliu
cijų, prezidentui Nixonui, 
reikalau ja n t sustabdyti 
karą Vietname, taipgi su- 
tabdyti Black Panther vadų 
persekiojimą.

Pač i o j e konferencijoje 
sukelta graži suma pinigų 
veiklai prieš fašizmą^

Nutarta American Asso
ciation to Combat Fascists, 
Racism and Anti-semitism 
centrą iš Chicagos perkelti 
į New Yorko miestą.

Lietuvių šioje svarbioje 
konf. dalyvavo tik 6—4 vy
rai ir dvi moterys. LLD 185 
kp. turėjo gerą atstovybę— 
3 delegatus.

I Centro Komitetą išrink
ti prie kitų: prof. B. F. Ku
bilius ir Ilse Bimba.

Šiuo svarbiu darbu ir lie
tuviai turėtų labiau susido
mėti.

J. G.

Aido choro žinios
Susirinko veik visi daini

ninkai sausio 16 d. Tai ti
krai malonu buvo matyti,

Turėjome ir mylimą vieš
nią iš Kauno, Danutę Šums
kienę iš profesijos mokyto
ją. Buvo pakviesta tarti 
žodį. Gražiai pasveikino Ai- 
diečius ir pagyrė už gražų 
ryžtą palaikyti lietuvybę su 
daina ir vaidyba. Aidiečiai 
Danutei Šumskienei gausiai 
paplojom

Danutė sėdosi prie altų, 
o Mildred Stensler, Aido 
mokytoja parinko dainas iš 
Tarybinės Lietuvos kompo
zitorių, Danutei žinomas 
dainas ir Danutė laisvai, 
lyg Kaune, pagelbėjo dai
nuoti.

Po dainų pamokų turėjo
me metinį susirinkimą.

Sekr. Jonas Juška įgalio
tas pakviesti visus buvusius 
aidiečius-aidietes ir naujus 
stoti į Aidą ir kartu su Ai
du smarkiai dainuoti.

W. Keršulis paskaitė gra
žų laiškutį nuo garbės na
rio Ch. Nečiunsko, kuris 
linki Aidui ilgai gyvuoti ir 
maloniai dainuoti ir prie 
linkėjimo pridėta $5. Taipgi 
ir F. Varaška tą patį pada
rė. Aidas linki savo garbės 
nariams geros sveikatos ir 
gražių sėkmių gyvenime.

LLD 185 kp. pakvietė Ai
dą ir jo solistus dainuoti 
Lenino 100-to metinio gim
tadienio atžymėjimui gegu
žės mėnesį. Aido choras 
kvietimą priėmė ir gražiai 
pasiruoš su dainomis.

Visus buvusius aidiečius 
ir naujus kviečiam atsilan
kyti į dainų pamokas kiek 
vieną penktadienį 8-tą vai. 
vakare “Laisvės” salėje.

J. G.

Chicago. — Gaisrui kilus 
Hilton viešbutyje 2 žmonės 
žuvo, 19 sužeista.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

jų Black Panthers partijos va
dų paskerdimas jų kambaryje 
“buvo pateisinamas“. Juos 
nužudė policija. Dar daugiau: 
Iš tos pačios Chicagos proku
roras praneša, kad kiti septy
ni tos juodųjų žmonių parti
jos vadai, kurie nebuvo pa>- 
skersti, bus apkaltinti sąmoks
lu “papildyti žmogžudystę“ 
ir bus tinkamai nubausti.

Kurių nenužudė, tuos gal 
nubaus amžinu kalėjimu!

Nereikia nė kalbėti, kaip tas 
paveiks rasinius santykius ne 
tik Chicagoje, bet visoje Ame
rikoje.

Varšuvoje įvyko tarp Jung
tinių Valstijų ir Kinijos at
stovų pasitarimas. Bet iš jo 
nė mažiausio žodžio apie tai, 
kaip ir apie ką buvo kalbėta
si. Slaptoji dipUpmatija aukš
čiausiame -klestėjime. Esą 
abiejų šalių susitarta iš tų pa
sitarimų nieko viešai neskelb
ti. Tegu spekuliuoja, kas kaip 
nori. z •

Naujasis prezidento Nixono 
kandidatas į Aukščiausiąjį 
Teismą Mr. Carswell didelėje 
bėdoje. Jam parodyta, kad jis 
1948 metais piktai ir biauriai 
kalbėjo prieš negrus ir priža
dėjo visą savo gyvenimą ko
voti už rasinę segregaciją. Da
bar jis bažijasi, kad jis yra 
griežtai .pakeitęs savo galvose
ną tuo klausimu.

Gal ir taip, žmogus turi tei
sę pakeisti savo nusistatymą. 
Bet kodėl Mr. Carsvell per 
daugiau kaip dvidešimt metų 
laukė su tuo pakeitimu ? Ko
dėl pakeitė tiktai dabar, kai 
pasirodė puiki proga patekti 
į Aukščiausiąjį Teismą? Argi 
galima patikėti jo to tokio 
staigaus atsivertimo nuoširdu
mu? Negalima.

An Important 
Conference

I was deeply moved by 
the speeches made at Ame
rican Association To Com
bat Fascism, Racism And 
Anti-Semitism. Spec i a 11 y 
powerful was the speech by 
Prof. Douglas F. Dowd. 
Professor of Economics of 
Cornell University and Co- 
Chairman of the New Mo
bilization to End the War 
in Vietnam.

I have never been so moved 
and enlightened by anybo
dy’s speech before. It just 
made you feel that the 
whole nation, the whole 
world should hear it. It 
brought all the important 
events* to a proper light, in
spired you tackle your work 
in organizations with re
newed strength.

Also good was our own 
Prof. Kubilius’es address to 
the conference. His topic 
was mainly about activities 
among Lithuanians in Chi
cago in connection with 
American Association To 
Combat Fascism, Racism 
And Anti-Semitism.

Our Literature Society 
Branch 185 was represent! 
ed by three delegates—Ilse 
Bimba, John Grybas and J. 
Bernotas. New York Lith
uanian Women’s Club re
presentative was Adele Rai
nes.

Ilse .
-------------------- ; X

New Jersey gubernato
riaus Cahill sūnus areštuo
tas ir kaltinamas marijua
na cigarečių automobilyje 
turėjimu. Tėvas sako, kad 
sūnus turėtų būti baudžia
mas, kaip ir kiti už tokį 
prasižengimą.

Susitikimas su “Tiesos” 
redaktoriumi Zimanu

Henrikas Zimanas
“Laisvėje” jau buvo rašy

ta, kad šiuo tarpu Ameriko
je lankosi tarybinių redak
torių grupė, kurioje yra ir 
Vilniaus “Tiesos” vyriau
sias redaktorius Henrikas 
Zimanas. Tai įžymus sve
čias. Mes nenorime praleis
ti progos nesusitikę su juo- 
mi. Tai “Laisvės” redakcija 
ir ruošia tokį viešą susitiki
mą. Įvyks vasario 4 d. for
moje užkandžių-vaišių ir 
pasikalbėjimo su svečiu. 
Pradžia 6 vai. vakare. ų

Visi ir visos kviečiami.

Didelis gaisras 
Brooklyne

Praėjusio trečiadienio va
kare apie 7-tą valandą kilo 
didelis gaisras ant Grand 
St., tarpe Lorimer ir. Leo
nard gatvių. Gaisras prasi
dėjo vienoje krautuvėje vi
duryje bloko. Nors gaisri
ninkų pribuvo daug, bet ug
nis taip greit plėtėsi, kad 
už keliolikos minučių jau de
gė aštuonios krautuvės ir, 
žinoma, virš krautuvių gy
venami namai. Virš 20 šei
mų turėjo skubiai bėgti iš 
savo stubų, paliekant visus 
rakandus ir aprė,dalus.

Po gaisro per keletą die
nų tas visas blokas buvo už- 
tvartas, busai ir automobi
liai turėjo išsisukti į kitas 
gatves.

Šis gaisras padarė ten gy
venantiems žmonėms bai
sius nuostolius. —P. š.

MIRĖ
Praėjusį sekmadienį (sau

sio 25 d.) staiga mirė Juo
zas Misiūnas, buvęs Ray’s 
gėrimų krautuvės savinin
kas, Richmond Hill, N. Y.

Juozas, kaip ir kiekvieną 
dieną, atvyko pas savo se
sutę ir švogerį Valį ir Ve
rutę Bunkus, pietums. Jo 
žmona Izabelė mirė prieš 
trejis metus ir nuo to laiko 
Juozui pietus gamindavo jo 
mylimoji sesutė Verutė. 
Jiems pavalgius pietus ir 
besišnekučiuojant — Juozas 
staiga sudejavo ir mirė nuo 
širdies antpuolio. Tai buvo 
4 vai. popiet.

Juozas pašarvotas Leo 
Kearns Funeral? Home, 
103-33 Lefferts Blvd., Rich
mond Hill, N. Y. Šiuos žo
džius rašant dar nebuvo ži
noma, kada įvyks laidotu
vės, nes giminėj laukė Juo
zo vienintelio sūnaus at
vykstant iš į Columbus, 
Ohio. j/

Valiui ir Veųutei Bun- 
kams, Vladuiįy Misiūnui ir 
kitiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Ieva

Freeport, N. Y. — Trys 
berniukai, išėję pačiužinėt 
upėje, ledui ilūžus prigėrė.

MIESTE PASIDAIRIUS
New Yorke suareštuota 7 

“garsiosios” Mafijos nariai. 
Jie kaltinami papirkinėjimu 
Internal Revenue Service 
agentų. Sakoma, kad ty
rinėjimas ir nužiūrimų as
menų sekiojimas tęsėsi 14 
mėnesių.

Jeigu teismas kaltinamuo
sius ras kaltais, jie bus 
smarkiai nubausti.

Ar tik septyni papirkinėjo 
valdžios taksų kolektorius? 
Abejotinai Čia esanti tik 
pradžia. Tyrinėjimas tęsia
mas.

Teismas pripažino kaltu

pilna kaina. Bausmė jiems 
bus paskirta kovo mėnesį. 
Barzle, kaip vadas, gali bū
ti nubaustas 110 metų ka
lėjimu ir $31,000.

New Yorko negrai nutarė 
vasario mėnesį turėti “Juo
dųjų žmonių išsilaisvinimo 
savaitę.” Ji prasidės vasa
rio 16 d. ir baigsis su vasa
rio 22 d. Per tą savaitę bus 
laikoma masiniai susirinki
mai ir plačiausiai aiškina
mos šio didmiesčio ir visos 
Amerikos juodųjų žmonių 
problemos. Tikslas: atkreip
ti plačiųjų masių dėmesį į 
juodųjų žmonių pasiryžimą 
laimėti pilnas teises visose 
gyvenimo ir darbo srityse.

Tino Barzlę ir du kitus vy
rus šmugeliavime lėktuvų 
bilietais. Už pusę kainos jie 
juos gaudavo, o parduodavo-bė streiką.

Artinasi Black Panthers 
partijos 21 nario teismas. 
Jų gynimui yjsame mieste 
pažangieji žmonės ruošia 
sueigas. Tokia politinė by
la gali tęstis keletą mėne
sių. Apsigynimas atsieis

. ,a ■ Lu H . ;-į~—

Nepamirštama viešnage
Aš esu laiminga, kad te

ko laimė susitikti su įžy
mia JAV lietuviu judėjimo 
dalyve Ieva Mizariene.

Ievą ir Rojų Mizarus se
niai pažinojau iš jų raštų 
ir visuomeninės veiklos. 
Sekdavau kiekvieną jų vieš
nagę 1 Lietuvoje, bet niekad 
nesitikėjau su tais žmonė
mis susitikti, kartu pabu
voti, išgirsti gyvą žodį, j

Ir kada galvoji apie Ro
jų Mizarą, niekada negali 
užmiršti ir nematyti jo gy
nimo ir idėjos draugės Ie
vos Mizarienės.

Sutikau ją žvalią, pilną 
jaunatviškos versmės. At
rodo, kad šios moters nepa
laužė nei darbas, nei metai, 
nei kova. Suprantu, kodėl 
tokius žmones myli Lietu
va. Viešėdama New Yorke 
daug pamačiau ir sužinojau 
tik dėka Ievos Mizarienės. 
Nuoširdūs pok a 1 b i a i apie 
Rojų Mizarą, apie pažangų 
lietuvių emigrantų judėji
mą Jungtinėse Valstijose 
praturtino mano dvasinį pa
saulį.

Mes kartu aplankėme vie
tas, kuriose dažnai Ieva Mi
zariene buvojo su savuoju 
Rojumi, supažindino su mies
tu. Daug įdomaus ir nau
jo sužinojau iš žmonių, su 
kuriais susitikau savo vieš
nagės metu New Yorke. Jau 
pirmą vakarą aplankėme 
Aido chorą. Tai puikūs, nuo
širdūs žmonės, energinga ir 
besišypsanti choro mokyto
ja Mildreda Stensler. Kiek- 
meilės ir energijos šie žmo
nės skiria lietuviškai dainai.

Ieva Mizariene labai kuk
li — apie save daug nekal
ba, bet ji myli savo motiną. 
Mano širdyje įsmigo Jos 

šimtus tūkstančių dolerių. 
Vien tik advokatams atlygi
nimas pareikalaus milžiniš
kos sumos dolerių.

Kaip žinia, pantheriečiai 
kaltinami sąmoksle susprog
dinti keletą didžiųjų miesto 
pastatų.

Aktorius Rock Hudson ir 
poetas Rod McKuen įsteigė 
firmą darymui filmų. Ka
dangi Hudson yra populia
rus aktorius, tai manoma, 
kad jų firmos pagaminti 
filmai turės didelį, pasise
kimą. \c.

Veikalo “Slave Ship” ak
toriai pereitą savaitę nu
traukė vaidinimą ir paskel- 

Jie publikai, 
kurios buvo pilna salė, pa
reiškė, kad vaidinimui sąly
gos nepakenčiamos, kad ak
toriai visi turi persirengti 
viename mažame kambarė- 

jlyje, kad nėra šilto vandens 
rankoms nusiplauti ir t. t. 
Tai bene pirmas toks atsiti
kimas, kad aktoriai pa
skelbtų .streiką pradėjus 
vaidinimą.

Kaip pradėjo su beveik 
Naujaisiais Metais, taip šal
tis mūsų New Yorko ir ne
paleido iki šiol. Sniego ne
daug, bet toks taip ilgai už
sitęsęs šaltis niujorkiečiams 
neįprastas.

Policija suareštavo 11 me- 
tų berniuką ir kaltina par
davinėjimu narkotikų. Pa
sirodo, kad jis dirbo dėl pa
tėvio, kuris jam mokėjo po 
$5 j savaitę. Matyt, patėvis 
bijojo pats tuo užsiimti, tai 
privertė vaiką jam dirbti.

žodžiai: “Jeigu aš myliu 
žmones, gyvenimą, savas 
idėjas, tai tik dėka savo mo
tinos.” Aplankėme L Mi
zarienės motiną. Kokia mie
la senutė, nepalūžusi net 
tada, kai nemato plazdančio 
gyvenimo, kai slegia didelė 
metų našta. Su džiaugsmo 
ašaromis akyse palikau tą 
mažutę, gerą motiną, skur
do ir nepriteklių išvytą iš 
gimtosios žemės moterį. ’

Teko pabuvoti Julijos ir, 
Jono Lazauskų šeimoje. Ko
kie nuoširdūs, vaišingi žmo
nės, kiek daug žmogiškos ši
lumos matai jų akyse. Ma
loniai pasikalbėjome, neuž
miršdami ir lietuviškos 
dainos.

Įdomu ir gera būva pa
buvoti “Laisvės” redakcijo
je ir spaustuvėje. Čia daug 
sužinojau, pasimokiau. Ko
kie energingi, švelnūs žmo
nės. Ar gali užmiršti tokius 
žmones, kaip administrato
rę Kavaliauskaitę ir eilę ki
tų “Laisvės” darbuotojų.

Įdomiai ir dalykiškai pasi
kalbėjom su redaktoriais. 4.

Spaustuvės darbuot o j a s 
Petras Šolomskas visą gy
venimą išdirbo spaustuvėje 
ir vis tik dar geras, rūpes
tingas darbuotojas.

Gerą įspūdį paliko moterų 
klubo narių veikla. Mote
rys aktyvistės, nežiūrint sa
vų rūpesčių ir oro sąlygų, 
gausiai atvyko į susirinki
mą pasikalbėti, pasitarti, 
susumuoti praeitų metų 
darbą. Susirinkimas praė
jo pakilioje nuotaikoje.

Visi susitikimai, gerų žmo
nių veidai paliks mano at
mintyje neišdildomą įspūdį.

Nuoširdų ačiū tariu Ievai

Trump<u iš visur
Jersey City, N. J. — Neg

rų priešai išbombardavo ir 
apšaudė Juodųjų Pantherių 
Partijos raštinę.

Santiago, Čile. — Čia at
vyko tarybinė prekybos mi
sija tartis prekybos praplė
timu.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo Darbininkų Partija 
vasario 3 d. minės 40 metų 
nuo jos susikūrimo.

Topeka, Kansas. — Pami-I 
la Wells prieš 21 metus gi-j 
mė automobiliuje. Dabar 
jos duktė Gina gimė taipgi 
automobiliuje.

------------- į
Rocky Mount, N. C.—Vis 

daugiau protestų plaukia 
prieš teismą, kuris nuteisė 
mirties bausme jaunuolę ne
grę Marie Hill už užmuši
mą krautuvininko.

Washingtonas.— Vasario 
mėn e s į Selective Service 
System pašauks militarinėn 
tarnybon 19,000 jaunuolių.

Bangkok. — Tailando ir 
Malaizijos valdžios susitarė 
bendrai veikti prieš parti
zanus, kurių nemažai ant 
Tailando ir Malaizijos rube- 
žiaus.

Ottawa.— Kanados Kom
partija pasiuntė protestą 
JAV valdžiai už Juodųjų 
Pantherių Partijos perse
kiojimą.

Jungtinės Tautos. — Ira
kas bus 38 valstybė, užgy- 
rusi tarptautinę konvenciją 
visokioms rasinės diskrimi
nacijos formoms panaikinti.

Brazzaville, Kongo Liau
dies; Respublika. — .Prezi
dentinis palbcius dabar pa
vadintas Liaudies Palociu- 
mi. .

Jakarta, Indonezija. — 
Apie 10,000 studentų de
monstravo prieš valdžios 
korupciją ir kuro kainų pa
kėlimą: t

Salisbury. — Rodezijos 
baltųjų valdžia skelbia, kad 
afrikiečiai partizanai išvys
tė veiklą. Susikirtime už
mušti 6 partizanai.

Egzaminai
Australijos mokinių tėvai 

jau seniai skundžiasi, kad 
baigiamųjų egzaminų metu 
jų vaikams dažnai duodami 
sunkūs klausimai, kurie ne
telpa jokiuose mokyklų pro- 
gramų rėmuose. Gavusi 
daugybę skundų, Australi
jos švietimo ministerija su
rengė bandomuosius egza
minus, kuriuose buvo egza
minuojami 24 mokiniai ir 12 
mokytojų.

Trylika egzaminuojamų
jų egzaminų neišlaikė. Jų 
tarpe vienas mokinys ir vi
si mokytojau

Popiežiaus soste yra pa
buvojęs penkiolikmetis pa
auglys (Jonas XII), 10 me
tų vaikas (Benediktas IX).

Mizarienęi ir kitiems ma
ne šiltai sutikusiems žmo
nėms.

Sėkmės Jums, mieli drau
gai, sunkiame^bet kilniame 
darbe.

Danute Šumskienė 
1970 I

Parengimų Kalendorius
Kovo 8 d. *

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubas rengia MOTERS 
DIENOS minėjimą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 22 diena
LDS 13 kuopos kultūrinė 

pppietė Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, “Lais
vės” salėje.’ Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti 
tą dieną.

Gegužės 3 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. * 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos, f

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

Lietuvių Namo B-vės di
rektorių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 28, sava
me name. Pradžia 2 vai. 
popiet. Susirinkime bus pa
teiktas visų 1969 metų fi
nansinis raportas ir kiti rei
kalai aptarti. Svarbu vi
siems dalyvauti.

J. G.

Mirė
, Edward Shimkus, 49 me

tų, amžiaus,’ staigiai mirė 
sausio 23 d. Kūnas pašar
votas Reid Funeral Home, 
58.5 Bellgrove Dr., Kearny, 
N. J. Laidotuvės įvyks sau- * < 
šio' 27 d., Hollywood Memo- a 
rial Park kapinėse, Union, 
N. J.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Sonia, dvi dukteris— 
Carol ir Lorraine, motiną 
Felicia Shimkus, brolį Ed
ward ir jo šeimą.

Šią liūdną žinią pranešė 
telefonu Mildred Stensler. 
Vėliau bus daugiau praneš
ta apie velionį Edward. 
“Laisvės” kolektyvas išreiš
kia užuojautą mūsų vaji- 
ninkei Felicijai jos liūdesio 
valandoje.

Po parašiutu
Džeimsas Redinas, Lon

dono klerkas, jau kelintas 
mėnuo eina miegoti, ištem
pęs virš lovos savo kon
strukcijos parašiutą. Redi
nas aiškina: J

“Aš seniai svajojau tapti 5 
sportininku lakūnu. Sapne \ 
man tai ne kartą pavyko. 
Tik deja, kiekvieną “skridi
mą” ištinka avarija. Nubun
du persigandęs, visas iš
muštas prakaito. Bet dabar, 
įsitaisęs virš lovos parašiu
tą, miegu ramiai.”

Noritiems lankytis 
Lietuvoje

Norintiems lankytis Lie
tuvoje patartina dėl infor
macijų kreiptis pas Edmun
dą Juškį, kuris tais reika
lais rūpinasi.

Laiškus reikia adresuoti 
sekamai: 4

Edmundas Juškys, > 
Consular Division of 
USSR Embassy, < 
1609 Decatur St. N. W. 
Washington, D.C. 20011




