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— A. Bimba —
Geležinkelininkų streikas 

tęsėsi tiktai keletą valandų. 
Jų unijų vadai nusilenkė prieš 
valdžią ir streiką atšaukė. To 
buvo tikėtasi.

. Bet svarbu, kad streikas 
įvyko. Neseniai turėjome il- 

4gą General Motors darbinin
kų streiką. Laukiama didelio 
sh e ilk o New York o mieste. 
Algų pakėlimo reikalavimus 
stato gaisragesiai, gatvių va
lytojai ir policininkai. Ne
gaus pakėlimo, su Naujaisiais 
Metais išeis streikan! Jau 
streikuoja taksių vairuotojai.

šitie streikai yra sukilimas 
prieš infliaciją. Kainos iškilo 
iki debesų, o darbinin/kų al
gos nepakilo. Darbi n i n k ų 
kantrybė išsisemia.

Kongreso Atstovų Buto ne
lemtasis Vidinio Saugumo 
Komitetas paskelbė sąrašą 
visuomenininkų, kuriems turė
tų būti nevalia kalbėti vie
šuose susirinkimuose, viešose 
sueigose, ypač aukštosiose mo
kyklose. Jie esą neištikimi 
Amerikai. Jų yra net 57.

Iš tikrųjų, tai didelės gar
bės sąrašas. Jų veikla nepa
tinka reakciniams ragangau- 
4į^iams. Bet j bos aukštoje pA- 
g^iboje laiko susipratusi, pa
žangi Amerikos visuomenė.

Miestų ir valstijų valdžios 
skundžiasi, kad joms trūksta 
pinigų teikti žmonėms būtinai 
reikalingus patarnavimus. Bet 
štai praneša, kad Howard 
Robert Hughes kontroliuoja 
daugiau kaip dviejų bilijonų 
dolerių vertės turtą. O jis juk 
nėra vienas. Yra ir daugiau 
bilijonierių ir milijonierių. Ko
dėl niekas nepriverčia juos 
nors dalį turto atiduoti kovai 
prieš skurdą?

pa-
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Gruodžio 4 dieną mirė įžy
musis klerikalų šulas prelatas 
Mykolas Krupavičius. Mirė 
sulaukęs 85 metų amžiaus. 
Buvo pabėgėlis iš Lietuvos ir 
iki paskutinio atsidusimo 
siliko nepermaldaujamu 
rybų Lietuvos priešu.

Lietuvoje <po Pirmojo
paulinio ikaro M. Krupavičius 
vaidino labai svarbų vaidme
nį kaip krikščionių demokra
tų partijos vadas. O kai rin
kimuose krikščionys demokra
tai pralaimėjo ir susidarė 
liaudin inkų koalicinnė val
džia, jis aktyviškai padėjo 
smetoniniams faš i s t a m s tą 
valdžią nuversti ir įvesti bai
sų smetoninį terorą. Todėl ir 
jo, kaip ir Smetonos, rankos 
buvo suteptos 'keturių komu- 
narų ir daugelio kitų sunai
kintų lietuvių tautos sūnų ir 
dukrų krauju.

Reikia pripažinti, kad ve
lionis buvo neišs e m i a m o s 
energijos, gudrus, apsukrus 
veikėjas, nesvieti š k a s užsi
spyrėlis ir neapsakomas pasi
pūtėlis. Tai liudija kad ir 
paskutinis jo testamentas. Sa
vo įsakyme, kaip jo palaikai 
būtų palaidoti, jis reikala
vo, kad jo juoda barzda 

<>ūtų nepajudinta. Girdi, “die
viškajame teisme aš noriu pa
sirodyti su barzda.”

TSRS Aukščiausioji Taryba 
užgyre valdžios raportus 

ir planus 1971 metams
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos Aukščiausiosios Tary
bos (parlamento) suvažiavi
me 1,517 atstovų išklausė 
valstybės planavimo komi
teto pirmininko Raibakovo 
ir finansų ministro Garbu- 
zovo raportus apie ekono
minę ir finansinę šalies pa
dėtį.

Raibakovas rap o r t a v o, 
kad šiais metais pramoni
nė gamyba pakilo 8 proc., 
arba 1 proc. daugiau kaip 
1969 metais. Agrikultūrinė 
gamyba pakilo 6.5 proc.

Garbuzovas paskelbė 1971
metams valstybinį biudže- ma buvo užgirti vienbalsiai.

tą, kurio tik 11.1 proc. ski
riama gynybos reikalams. 
1970 metams buvo skirta 
12.35 proc. gynybai.

1971 metams ekonominia
me plane nusakyta pramo
ninę gamybą padidinti 6.9 
proc., agrikultūros gamy
bą — 5.5 proc.

Raportuose ir diskusijo
se atžymėta darbininkų ir 
žaliosios medžiagos trūku
mai, kas trukdo spartesnį 
pramonės ir agrikultūros 
gamybos pakilimą.

Visi raportai ir pasiūly-

Jungtines Tautos Portugaliją 
pasmerkė už invaziją Gvinejon

Jungtinių Tautų saugomo 
taryba pasmerkė Portugali
jos įsiveržimą į Gvinėją. 
Prieš pasmerkimo rezoliuci
ją niekas nebalsavo. Susi
laikė nuo balsavimo Jung
tinės Valstijos, Anglija, 
Prancūzija ir Ispanija.

veržimo metu padarytus 
Gvinėjai nuostolius.

Portugalijos atstovas pa
reiškė, kad Portugalijos val
džia nesutinka su rezoliuci
jos turiniu ir tokiu būdu 
nesiims priemonių padengti 
Gvinėjai nuostolius. Ji net 
kaltina Gvinėją už rėmimą

Taryba reikalauja Portu- kovotojų Portugalijos val- 
galijos pilnai atlyginti įsi- domose kolonijose.

Mirė du TSRS įžymūs 
mokslininkai

Maskva.—Mirė gen. A. I. 
Mikojanas, suplanavęs mili- 
tarinius džetinius MIG lėk
tuvus, kurie kovėsi su ame
rikiečių panašiais lėktuvais 
Korėjos kare.

Taipgi mirė A. I. Alikha
novas, padėjęs išvystyti pir
mąją atominę bombą Tary
bų Sąjungoje. Jis buvo ap
dovanotas trim Lenino ir 
dviem Stalino premijomis.

Geležinkelių streikas 
jau atšauktas

Washingtonas. — Geležin
keliečių unijos atšaukė 
streiką, kai federalinis teis
mas nusprendė bausti uni
jas po $200,000 už kiekvie
ną streiko dieną.

Streiko nebus iki kovo 1 
d. Jeigu' iki to laiko unijos 
negalės susitarti su geležin
kelių kompanijomis, kovo 1 
d. streikas gali būt vėl pas
kelbtas.

Aiišku, prelato mirtis labai 
skaudus nuostolis “veiks
niams ir “vaduotojams.”

Jau sprogo prezidento Nix- 
ono gyrimosi burbulas apie 
mūsų šalies ekonomiją. Žadė 
jo gerovę ir pralobimą, o čia 
turime 
Nedarbas jau pasiekė 
bematytas 
giau kaip 
darbių, ir 
auga.

pavojingą atslūgimą, 
seniai 

aukštumas. Dau- 
penki milijonai be- 
jų skaičius dar vis

Dar turime vieną didelį įro
dymą, kad Jungtinnės Tautos 
yra organizacija be “dantų.” 
Su jos rezoliucija nesiskaito 
Izraelis ir nesitradkia iš nuo 
arabų užgrobtų žemių. Dabar 
Saugumo Taryba pasmerkė 
Portugaliją už kėsinimąsi nu
versti Gvinėjos valdžią, bet 
pastaroji iš tos rezoliucijos 
tik juokus daro.

Amerikos atstovybė Jung
tinėse Tautose ir vėl apsigė- 
dino. Ji nebalsavo už minėtą 
rezoliuciją.

Diplomatų ir veikėjų kidna- 
pinimams ir lėktuvų grobi
mams turėtų būti padarytas 
galas. Apeina ir paliečia visas 
šalis, visas santvarkas.

Kanados moterys kovos 
už lygias teises

Ottawa, Kanada. — Val
diškoji komisija, susidedan
ti iš 5 moterų ir 2 vyrų, pa
sisakė už radikales refor
mas, kad moterys būtų ly
giateisės su vyrais visose

Komisija taipgi rekomen
duoja įvesti aborcijų įstaty
mą, kokiuo naudojasi dau
gelio šalių moterys. Komisi
ja reikalauja, kad visokia 
moterų diskriminacija pri
valo būt panaikinta.

Izraelio ministras 
prašo 500 milijonų

Washingtonas. — Izraelio 
gynybos ministras Daja- 
nas čia atvyko tartis 
su prez. Nixonu Vidurio 
Rytų klausimu.

Spaudos reporteriams jis 
pasakė, kad Izraeliui reikia 
daugiau paramos kovai su 
arabais. Jis norėtų gauti 500 
milijonų dolerių.

Nixonas Grasina Karu 
Šiaurės Vietnamui

Washingtonas. — Spaudos konferencijoje gruodžio 10 
d. prez. Nixonas pareiškė, kad jis įsakys visa jėga, bom
barduoti Šiaurės Vietnamo teritoriją, jeigu šiaurės Viet
namas apšaudys Amerikos žvalgybinius lėktuvus, skrai
dančius ant šiaurės Vietnamo, taipgi jeigu šiaurvietna- 
miečiai padidins kovas Pietų Vietname.

Nixonas sako, kad tuo metu bus daužomi visi milita- 
riniai įsitvirtinimai šiaurės Vietname, panašiai kaip da
bar daroma Kamhndijoje. Tuo savo žygiu Nixonas 
neri, kad šiąurvietnamiečiai susilaikytų kariavę prieš 
amerikiečius Indokinijoje.

Toks Nixono pareiškimas grasina atnaujinti šiaurės 
Vietnamo bombardavimą, kuris buvo prez. Johnsono nu
trauktas 1968 metais. O tai reiškia, kad karas plečiamas 
ir į šiaurės Korėją.

šiaurės Vietnams valdžia sako, kad nebus sulaikytas 
apšaudymas Amerikos žvalgybinių lėktuvų, taipgi nebus 
sulaikyta parama Indokinijos kovojančiai liaudžiai prieš 
Amerikos agresiją.

Politiniai streikai Anglijoje
Londonas. — 125,000 elek

tros jėgainių darbininkų 
sustreikavo ir kartu uždarė 
191 elektros jėgainę.

Daugelio kitų pramonių 
darbininkai streikuoja, pro
testuodami prieš valdžios 
siūlomą bilių bausti strikie- 
rius ir unijas už “wildcat” 
streikus, neaut o r i z u o t u s 
unijų vadų.

Londone. ir - kitur vyksta 
protesto demonst r a c i j o s.

Dėl politinio streiko nei vie
nas naiconalistu laikraščiu 
neišėjo. Daugelis uostų už-

Premjeras Heath pareiš
kė, kad valdžia negalės to
leruoti politinių streikų, kad 
bus naudojama prieš strei- 
kierius politinė ir militarinė 
jėga.

Darbo partijos vadas Wil- 
sonas, buvęs p r e m j e r a s, 
įspėja konservatorių valdžią 
nepro vokuoti darbininkų.

Medicinine sąjunga priešinasi 
daktaru mokesčio ribavimui

Washingtonas. — Kong
resui yra pasiūlytas svarbus 
bilius riboti daktarų atlygi
nimus, kad jie negalėtų nau
dotis iš Medicare ir Medi
caid ligonių.

Amerikos Medicininė Są
junga (AMA) priešinasi 
tam biliui. Sąjunga nori ir 
toliau daktarams turėti pil
ną teisę, kiek tik jie nori 
be ribų imti iš ligonių atly
ginimus.

Pakistano parlamento rinkimai 
suteikė galią demokratinei ir 

konstitucinei tvarkai
KaraČis. — Pakistane pir

mu kartu įvykę parlamenti
niai rinkimai suteikė Rytų 
Pakistanu! daug galios val
džioje, nes demokratiniai 
nusiteikę atstovai' iš Ry
tų Pakistano sudarys dau
guma parlamento atstovų.

Vakarų Pakistane laimėjo 
nemažai vietų taip vadina
ma marksistinė liaudies 
partija, kuri sudarys tvir
tą valdžiai opoziciją.

Abelnai imant, daugiausia 
atstovų išrinkta, kurie rei
kalauja daugiau autonomi
niu teisiu ir demokratinės 
konstitucijos. Militarinė val

džia pralaimėjo.
Parlamentas turės 313 at

stovu, kurie atstovaus 130 
milijonų šalies gyventojų.

TS Komunistų Partijos 
kongresas kovo 30 d.
Maskva. — Tarybų Są.iun- 

gos Komunistų Partijos 
centro komitetas nutarė 
šaukti partijos 24-ąjį kon
gresą kovo 30 d.

Manoma, partijos kongre
sas tęsis apie 10 dienų. Kon
gresas nustatys gaires ša
lies politikai.

Simas Kudirka bandęs pabėgti 
su 3,000 pavogtų rublių

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų pakraščio sar
gybos laivo admirolas Ben
der raportavo kongresinei 
komisijai, kad jis gavęs lai
vo “Tarybų Lietuva” kapi
tono pranešima, k u r i a m e 
sakoma, kad Simas Kudir
ka pasigrobęs iš kapitono 
saugiosios dėžės 3,000 rub

liu ir tada bandęs pabėgti.
Tarybinis kapitonas infor

mavo admirolą Benderi Ta
rybų Lietuvos žvejybos ad
ministracijos vardu.

Kongresinėje komisi joje 
admirolas Bender ’kritikuo-. 
tas, kodėl jis, nepranešęs 
aukštesnėms įstaigoms, su
tiko grąžinti pabėgėlį.

430,000 japonų matė 
S- Korėjos parodų

Tokijas. — Japonijos sos
tinėje vyko pusseptinto mė
nesio Šiaurės Korėjos pro
duktų paroda, kurią aplan
kė 430,000 japonų, taipgi 
įvairių biznierių iš 53 šalių.

Paroda turėjo didžiausio 
pasisekimo. Joje parodyta, 
kokią didžiulę pažangą da
ro Šiaurės Korėja.

Lietuviškų televizorių 
pusė milijono

Šiauliai. — Jauniausi oje 
ir didžiausioje televizorių 
gamykloje jau išleistas te
levizorius “Tauras” su 500,- 
000 numeriu.

1963 m. spalio 31 d. šiau
liečiai išleido pirmąją tele
vizorių laidą. Per 7 metus 
toji gamykla pagamino pusę 
milijono televizorių.

Naujas 6 metų planas 
Šiaurės Korėjai

Piongiangas. — Šiaurės 
Korėjos Darbininkų Parti
jos penktasis kongresas pri
ėmė šešių metų planą, kuris 
galėsiąs padaryti “Rytuose 
stebuklą”.

. Premj e r o pavaduotojas 
Kim aiškino kongresui, kad 
šis planas tikrai padarys 
šaliai stebuklus, pramoni
niai ją pakels, panaikins 
skirtumą tarp sunkaus ir 
lengvo darbo, žymiai suly
gins pramonės darbininkų 
gyvenimo skirtumą su agri
kultūros darbininkų gyveni
mu.

Ispanijoje protesto 
streikai plečiasi

Burgos, Ispanija. — Mili- 
tariniam teismui teisiant 16 
Basko nacionalistų, Basko 
provincij o s gubernatorius 
Dominguez pripažino, kad 
protesto streikai kilo 11 
provincijos miestų ir persi
metė į kitas provincijas. 
Tūkstančiai studentų taipgi 
protestuoja.

Madride irgi neramu. Po
licija areštavo šimtus pro
testuojančių žmonių. Kai 
kur naudojama kariuomenė 
prieš streikuojančius pro
testantus. Valdžios proku
roras reikalauja 6 naciona
listams mirties bausmės.

Galimas susitarimas 
tarp Ryty ir Vakarų
Berlynas. — Rytų Vokie

tijos vadovas Walter Ulb- 
rftffitas pareiškė, kad gali
mas tarp Rytų ir Vakarų 
susitarimas Berlyno klausi
mu.

Socialistų Vienybės parti
jos centro komiteto susirin
kime kalbėdamas, jis pasa
kė, kad pasitarimai lygybės 
ir tarptautinių teisių pag
rindu gali duoti gerų rezul
tatų.

elek-Londonas. — Mirė 
tros darbininkų unijos pre
zidentas Leslie Cannon 50 
metų amžiaus. Pirmiau 
skelbėsi esąs komunistas, 
bęti nuo 1956 metų jis pasi
skelbė esąs komunistų prie
šas. Mirė nuo vėžio ligos.

Vietnamiečiai šaukė: 
“Yankee go home”!

r

Quinhon, Pietų Vietna
mas. — Kai amerikietis ka
reivis nušovė mokinį, tuoj 
susidarė demonstracija prieš 
amerikiečius. Demonstran
tai šaukė: “Yankee go 
home”! Mėtė juos akmeni
mis ir keletą sužeidė.

Amerikiečiai buvo priver
sti iš miestelio skubiai pa
sitraukti ir pasislėpti. Kai 
kuriuos kareivius išvežė he
likopteriu

J. T. nutarė organizuoti 
savanorių korpusus
Jungtinių Tautų genera

linė asamblėja nutarė orga
nizuoti tarptautinius korpu
sus iš vyrų ir moterų, kurie 
sutiks darbuotis atsilikusio
se šalyse tarp skurdžių.

Savanorių korpusai susi
dės iš įvairių • tautų. Jie 
gaus tik pragyvenimui atly
ginimą, bet reguliarių algų 
negaus.

Washingtonas. — FBI di
rektorius Hooveris užgyrė 
keturių Kento universiteto 
studentų užmušimą ir pa
teisino jų nušovėjus milici
ninkus.

Londonas.—Anglijos Ley- 
lando automobilių fabrikai 
paleido iš darbo daugiau 
kaip 5,000 darbininkų.

5 kolegijos atmetė 
Rockefellerio paramų

Amherst, Mass. — John 
D. Rockefellerio Fondas pa
skyrė 5 kolegijoms $25,000, 
bet tos kolegijos paramą 
atmetė, kai jų studentai pa
ramai pasipriešino.

Studentai nurodė, kad 
Rockefelleriai yra imperia
listai ir iš tokių parama ko
legijoms nepageidaujama.

------------------ i—

Jordano karalius prašo 
125 milijonų dolerių
Washingtonas. — Jorda

no karalius Husseinas, at
vykęs pas prez. Nixona, 
prašo savo valstybei skubios 
finansinės paramos, be ku
rios jo viešpatavimas gali 
žūti.

Husseinas norėtų dabar 
gauti 125 milijonus dolerių 
įvairiais ginklais. Civilinia
me kare su Palestinos par
tizanais Jordanas daug 
ginklų prarado.

t
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Kas ką rašo ir sako

Lietuviškieji reakcininkai 
lieja savo tulžį

Protestai, demonstracijos, rezoliucijos, net maldos 
ir mišios verda-kunkuliuoja visur, kur tik yra lietuviškų 
reakcininkų grupelė. Prieš ką? Ogi prieš amerikiečius, 
kurie, kaip žinia, daugeli jų, sunkiai nusidėjusių prieš 
žmoniškumą, taip neseniai priglaudė po savo skvernu ir 
išgelbėjo nuo pilnai nusipelnytos bausmės. . Šitie jų glo
botojai dabar jau jiems barbarai!

Įtūžimas ir įsiutimas toks baisus, kad jau Chicagos 
menševikų laikraštis išsigando ir šaukia susivaldyti. Gir
di, “lietuviai turi būti kultūringi...” (“N.,” lapkričio 5 d.).

Įdomu, kad psavo įtūžime “veiksniai” beveik pamiršo 
keikti ir kolioti rusus, kurie juk yra jų mėgiamiausiu 
nuolatiniu apspiaudymo objektu.

Mums sunku ir besuprasti, kodėl toks įtūžimas. Juk 
jeigu Amerikos laivo “Vigilant” viršininkai būtų apsi
vogusį jūrininką Simą priglaudę ir nesugrąžinę tarybi
niams jūrininkams, jie, tie mūsų “vaduotojai” ir “veiks
niai”, būtų neturėję kankinio ir šventojo, nebūtų turėję 
geriausios progos savo smunkančiam “vadavimo” biz
niui pakelti ir kišenes prisipildyti iš savo lengvadvasių 
pasekėjų surinktais doleriais. Tik kelios dienos prieš 
tą įvykį savo spaudoje jie verkė, kad “vadavimo” biznis 
smunka, kad niekas nebenori aukoti “šventajam” reika
lui, o dabar, štai, į VLIKo ir ALTos vadų kišenes doleriai 
plaukia tūkstančiais! Iš tikrųjų, Simą jiems pats dievas 
iš dangaus atsiuntė...

Kaip nekalbėsime, bet Bražinskus garbinti kai kam 
ir iš “vaduotojų” atrodė pusėtinai koktu. Juk jie ne tik 
vagys, o ir kruvini žmogžudžiai ir piratai. Jų žygį smer
kia ir jais piktinasi kiekvienas doras žmogus. Kas kita 
su Simu Kudirka: jis tik vagis.

Beje, jau plačiai girdisi užuominų, kad Simas dargi 
yra amerikiečių šnipas. Net kai kurie kongresmanai sa
ko, kad jis buvęs apiplėšęs tarybinio laivo kapitono seifą 
ir paėmęs labai vertingus Dėdei Šamui padovanoti. po
pierius. Jie norėtų Amerikos laivo viršininkus nulin- 
čiuoti už tai, kad jie tų popierių iš jūrininko neatėmė 
prieš jo sugrąžinimą į tarybinį laivą. Amerikiniai reak
cininkai tokio alaso nekeltų, jeigu jie ko nors neužuostų.

Tos visos pasakos, kad tarybiniai jūrininkai “kan
kinį” Simą amerikiečių akivaizdoje baisiai sumušę, su
kruvinę, žinoma, yra reakcininkų iškeptas riebus melas. 
Tik įsivaizduokite: muša amerikiečiečiams matant, ta
rytum jie neturės progos, jeigu norės, jį nubausti atsi
gabenę į savo laivą! Jau ir patys “veiksniai” gali tary
binius jūrininkus plūsti “kanibalais” ir kitokiais pava
dinimais, bet negali juos laikyti kvailiais. Visi, kurie yra 
turėję kontakto su tapybiniais jūrininkais, jų tarpe ir 
lietuviais, pripažįsta, kad jie yra bene kultūringiausi ir 
aukščiausiai apsišvietę jūrininkai visame pasaulyje.

Nėra jokia paslaptis, kad melas yra lietuviškųjų re
akcininkų mėgiamiausia propagandos priemonė. Būtų 
kvaila reikalauti, kad jie dabar nesigriebtų bjauriausio 
melo šiame įvykyje. Teisybė prieštarauja jų prigimčiai.

Prezidento aliarmas 
prieš darbininkus

Prezidentas Nixonas paskelbė savo naują, antrąjį 
“aliarmą prieš infliaciją.” Šio aliarmo, kaip ir pirmojo, 
tikslas- aiškus: visus ekonominius negalavimus suverst 
ant darbininkų pečių.

Mums atrodo, kad organizuoti darbininkai greitai ir 
teisingai prezidento žygį pasvėrė ir suprato. Jie atsisa
ko susilaikyti nuo reikalavimo didesnių uždarbių akivaiz
doje kylančių kainų. Jeigu prezidentas iš tikrųjų nori 
kovoti prieš infliaciją, tegu jis pradeda nuo samdytojų, 
nuo pelnagrobių.

JAUNUOLIS 
APSISVARSTĖ

Dienraštyje “Daily World” 
pasirodė įdomi žinia iš Den
ver, Colo rad. Joje rašoma, 
kaip baigęs militarinę West 
Point mokyklą, tik 22 metų, 
James Rusty Warner atsi
sakė stoti į armiją. Baus
me — dviejų metų kalėji
mas. Bet jis geriau eis į 
kalėjimą, negu į armiją ir 
gal į Vietnamą.

Į militarinę mokyklą jį 
paskyrė prezidentas John- 
sonas 1967 metais. Warner 
sako: “Visi labai nudžiu
gome.- Tada atrodė, kad 
tai labai puikus bus užsiė
mimas. Tapsiu karininku!” 

Bet jau iš pirmos dienos 
militarinėje mokykloje jis 
skaudžiai nusivylė. Pasiju
to ne vietoje. Jis sako, kad 
jo sąžinė .sukilo prieš mili
tarinę tarnybą, prieš moky
mąsi kaip žmones žudyti... 
Ypatingai jis su pasibaisė
jimu žiūrėjo į Vietnamo ka
rą.

Na, ir pagaliau jaunuolis 
nusprendė griežtai atsisa
kyti stoti į armiją.

I

LENKIJOS SPAUDA 
SMERKIA ANGELA 
DAVIS PERSEKIOJIMĄ

Šiomis dienomis Lenkijos 
spaudoje plačiai rašoma 
apie persekiojimą amerikie
tės komunistės ir moksli
ninkės Angela Davis. Jau
nimo laikraštis “Sztandar 
Mlodych” (Jaunimo vėlia
va) plačiai apibūdina Ange
los gyvenimą ir pasiekimus 
moksle. Paduodamas adre
sas kalėjimo New Yorkb, 

!kuriame ji laikoma. Lenki
jos jaunimas raginamas pa
siųsti jai užuojautą. .. 

‘ • » ' ■ '

Taip pat “Žycie Warsza- 
wy” (Varšuvos gyvenimas) 
plačiai rašo apie šią amfe- 
rikietę ir smerkia jos per
sekiojimą. : j

Labai griežtai apie są-' 
mokslą prieš Miss Davis 
atsiliepia Lenkijos žydų 
laikraštis “.Folks Shtime.” 
Laikraštis sako, kad atro
do, jog čia bus siekiama pa
kartoti baisiąją Sacco ir 
Vanzetti tragediją. Kaip 
žinia, tie du italai amerikie
čiai buvo nužudyti elektros 
kėdėje. 1

UPELIS
Narstosi upelis pievoj tarp gėlių, 
Čiurlena, didžiuojas vandeniu tyru. 
Nusišypso saulė jojo sūkuriuos. 
Naktimis mėnulis sidabru papuoš. 
Čia kasas skalauja laumės vakarais, 
Išskalavę puošia įvairiais žiedais, 
Pasipuošę šėlsta per naktis linksmai, — 
Pasakoja liaudis apie tai seniai.
Upelis nerimsta, — skuba Nemunan, 
Visą savo turtą neša gilumom 
Pakeliui negaili tyrojo vandens, 
Tuoj visus pagirdo, kas tik prisilenks. 
Karstysis upelis, amžiais nenustos, 
Laumės ilgakasės nardysis ir šoks.

K. žakavičienė 
1970.VI.16

DAUG LAIMĖTA, 
BET KOVA DAR 
NEBAIGTA

Ryšium su “Tarybinės 
konstitucijos diena” Vil
niaus “Tiesa” (gr. 5' d.) 
duoda vedamąjį “Teisės ir 
pareigos.” Tarp kitko, ja
me sakoma:

Tarybinė Konstitucija — di
džiulių tarybinės liaudies pa
siekimų rezultatas. Tačiau 
Šios mūsų senelių, tėvų iško
votos teissės jaunajai ir busi
mosioms kartoms atitenka ne 
tik kaip neįkainuojama dova
na. Šių dienų žmonės laimin
gi, kad jų vaikams nebeteks, 
pakelti tų sunkumų, kuriuos 
reikėjo nugalėti pirmaisiais 
porevoliuciniais metais arba 
socializmo statybos laikotar
piu. Tačiau ir dabar ne vie
ną iškovojimą, įrašytą TSRS 
Konstitucijoje, reikia ginti ir 
turtinti.

Kasdien didėja tarybinio 
žmogaus atsakomybė ne tik 
už save, bet ir už d raugą, 
bendradarbį. Vis dažniau 
girdime klausimą —- tu dir-i 
bi gerai, o ar padedi draugui 
tapti pirmūnu ? Iš kitos pu
sės—kolektyvas taip pat įpar
eigojamas padėti savo nariu j, 
jį auklėti, mokyti jį, atsakyki 
už jį.

LAISVE Antradienis, Gruodžio (December) 15, 1970

LLD paskutiniosios knygos 
p e r ž v a 1 gaNuolat gilėja, tobulėja so

cialistinė demokratija. Jos 
ekonominis pagrindas — vi-j 
saliaudinė nuosavybė gamy
bos įrankiams ir priemonėms, 
jos politinis pagrindas—Dar
bo žmonių deputatų tarybos. 
Sparčiai auga Darbo žmonių 
deputatų tarybų vaidmuo, 
profsąjiing i n i ų organizacijų 
teisės, plečiasi gamybinių ko
lektyvų teisės, kolūkinė de
mokratija. šios aplinkybės 
reikalauja, kad be paliovos 
būtų rūpinamasi darbo žmo
gaus žinių bagažu, jo idėjiniu 
augimu. O šis rūpinimasis ne
retai susijęs su kova, kuri bū
tina, norint apginti tarybinio 
žmogaus įsitikinimus, ugdyti 
jame komunistinės visuomenės 
nario bruožus.

Mūsų šalyje socializmas pa
statytas, bet tai dar nereiškia, 
kad visiškai išnyko buržuazi
nės ideologijos atgyvenos. Ko
va prieš kartais sunkiai pa
stebimas svetimas liekanas 
reikalauja budrumo. Nuolai; 
dų ar nusiraminimo nuotaikų 
čia negalima pateisinti. Juk 
kiekvienos, net iš pirmo 
žvilgsnio nekaltos iš buržuazi
nio pasaulio permestos idė- 
jūkštės tikslas — žeisti tary
binio žmogaus sąmonę, raustis 
po didžiaisiais mūsų liaudies 
iškovojimais. Ji vis tiek yra 
nukreipta prieš Tarybų val
džią, prieš socializmą.' Štai 
kodėl kieekvieno tarybinio pi
liečio pareiga — duoti griež
tą atkirtį bet kokioms ideolo
ginėms diversijoms ir tuo pa-! 
čiu ginti savo konstitucines 
teises.

Tarybinė Konstitucija davė 
darbo žmogui brangų kovos 
už šviesią ateitį ginklą — jo 
interesus ginąpčius įstatymus. 
Štai kodėl ir visų mūsų parei
ga saugoti juos, tobulinti ir 
savo asmeniniu pav y'z d ž i u 
įrodyti gilų pareigos socialis
tinei. Tėvynėj';sųpi’atimą, iŠti-: 
kimybę' jąi. <

KĄ REIŠKIA GREITAS 
EKONOMINIŲ KILIMAS?

Pažangus ekonomas Vic
tor Perlo gruodžio 8 dieną 
■‘Daily World” skiltyse ly
gina ekonominį augimą 
Jungtinėse Vals t i j o s e ir 
Tarybų Sąjungoje. Duome
nis jis paėmė iš amerikie
čių kapitalo kontroliuojamo 
World Bank paskelbtų sta
tistikų. Jie parodo, kad per 
1961-1968 metų laikotarpį 
Tarybų Sąjungos ekonomi
ka pakilo 5.8 procento, o 
Jungtinių Valstijų tiktai 
3.40 procento.

Kokia iš to išvada? Eko
nomas Victor Perlo sako:

“Tas sudaro medžiaginį 
pagrindą greitam, nuolati
niam gyvenimo lygio kili
mui Tarybų Sąjugoje .ir tuo 
pačiu laiku duoda galimy- 
bę neutralizuoti Jungtinių 
V aisti j ų branduolinį ginkla
vimąsi, suteikti pagalbos 
besi vystančioms šalims 
siekti ekonominės nepri
klausomybės, padėti. kovo
tojams prieš koloninę ver
giją ir aprūpinti masine 
militarinę parama Indoki- 
nijos žmones ir arabų ša
lis, kovojančias prieš Jung
tinių Valstijų imperializmą 
ir Izraelio agresiją.”

1970 metai Belgijoje pa
skelbti “šeimyninio sporto 
metais.” “Žemyninio bėgi
mo” konkurse dalyvaus vy
ras, žmona,'1 vaikai, žodžiu, 
visa šeima. Distancijos il
gis — 1 kilometras. Sta
dionuose prasidėjo masinės 
treniruotės. Konkurso ko-’ 
misija gauną daug pareiški
mų. '•

įvykių kožnas sąmoningas 
lietuvis ilgėjosi žinių kaip 
Lietuvoje visuomeniniai rei
kalai vystosi. Kaip tik pa
dėtis, politinė, leido, Rojus 
Mizara 1959-1965 m. aplan
kė Tarybų Lietuvą. Lietu
voje jis plačiai važinėjo, kal
bėjosi su daugeliu skirtingų 
užsiėmimų žmonių. Aplan
kęs savo gimtąjį kaimą, 
“Laiškas į Ameriką” (pusi. 
187) jis rašo:

“Tu esi girdėjęs apie ne
diduką, palei Nemuną išsi
dėsčiusi Mižonių kaimelį, 
Alytaus rajone. Seniau jis 
man buvo gerai žinomas — 
daugiau vaip prieš 50 metų 
aš ten tarnavau piemenuku. 
Vargingas buvo kaimelis — 
smėlėtoje žemėje turtų ne
susikrausi. Skurdo jis, kaip 
ir visi kiti Dzūkijos kaimai. 
Jokia kultūra jis nepasižy
mėjo. Mižonyse gyvena ma
no pusbrolis Justas Pruse- 
vičius su šeima. Na ir aš 
nuvykau pas jį viešnagėn. 
Klausinėju juos apie dabar
tį, ką ji jiems duoda, kokią 
žada ateitį? Jie man pasa
koja, kad tarybiniais laikais 
aštuoni jauni Mižonių kai
melio žmonės jau baigė 
auktuosius mokslus! Dešim
ties kiemų sodžius turi aš
tuonis žmones, baigusius 
aukštuosius mokslus! Pa
galvok tik!

Nuvažiuoju į Žemaitiją, į 
nedidelį Tryškių miestelį 
netoli Telšių. Miestelis, be-

LLD nariai vėl gavo įdo
mią knygą “Amžiais su 
gimtine”. Knygos turinys: 
ištraukos iš kalbų ir pasisa
kymų ryšium su Rojaus Mi- 
zaros mirtimi ir iš parašyti; 
knygų. Knyga virš 200 pusi., 
su iliustracijomis. Ją paruo
šė Vytautas Kazakevičiaus.

Pradėjus skaityti “Am
žiais su gimtine”, norisi 
skubėti iki pat paskutinio
jo puslapio.

Rojus Mizara savo gyve
nimą skyrė darbui už liau
dies geresnį būvį, už panai
kinimą žmogaus išnaudoji
mo žmogumi. R. M. visuo
meninio gyvenimo akiregyš 
visada buvo platus,' jautrus. 
Jis rašė, kalbėjo ir mokėsi 
iš pergyventų įvykių.

Knygoje “Amžiais su gim
tine”, ištraukoje iš veikalo 
“Žvilgsnis į praeitį” (pusk 
179) autorius save apibūdi
na sekamai:

“Rašydamas troškau ir 
trokštu, kad mano knygos 
padėtų skaitytojui tapti sa
ve gerbiančiu žmogumi, ko
votoju, kad jis atmestų tai, 
kas sena, kas ligi šiol jį pan
čiodavo, jam trukdydavo, 
kad jis ieškotų ko nors di
desnio, kilnesnio. Man. rū
pėjo ir teberūpi, kad mano 
skaitytojas įsisavintų mark
sistinius - lenininius mokslo 
principus, kad atsisakytų' 
būti dolerio vergu, kad ne-- 
lenktų žemai galvos prieš: 
savo klasini priešą”.

Diena prieš netikėtąją sa
vo mirtį, Rojus Mizara iš
siuntė į Lietuvą labai išsa
mų rašinį: “Amerikoje prieš 
penkiasdešimt, metų, JAV 
lietuviai, ir Spalio revoliuci
ja”. Rašinys buvo atspaus
dintas. “Tiesoje”, 1967 m. 
spalio 5 d.

Suglaustoje formoje R. M. 
atkūrė daugelį visuomeni
nio gyvenimo įvykių, kurie 
rišosi su pažangių lietuvių 
gyvenimu.. Skaitytojas ten 
ras nemažai skaudžių prisi
minimų. Savo rašinyje R. 
M. nurodė kaip po Spalio 
Revoliucijos veikimas tarpe 
pažangių lietuvių žymiai 
pasikeitė:

“Du didžiulės reikšmės 
įvykiai išjudino mases, ver
sdami jas galvoti, budėti, 
veikti:

1. Revoliucija Rusijoje.
2. JAV įtraukimas į pir

mąjį imperialistinį karą.
Šimtai tūkstančių mūsų 

žmonių buvo įsitikinę, kad 
žlugus Rusijos patvaldystei, 
carinei santvarkai, Rusija 
jau nebus tokia, kokia ji bu
vo, nežiūrint kaip revoliuci
ja vystysis toliau. Jie taip 
pat jautė ir žinojo, kad Lie
tuva nebus tokia, kokią jie 
paliko išvykdami į JAV”.

Iki Spalio Revoliucijos pa
žangių lietuvių eilėse judė
jimas buvo paviršutiniškas, 
užteko priklausyti Socialis
tų Sąjungoje, užsimokėti 25 
c. mėnesinių duoklių, neiti 
į bažnyčią, užsirišti raudo
ną kaklaraištį, moterims 
nedažyt lūpų, tai jau revo
liucionierius skaitėsi. Kap
sukui atvykus į Ameriką, 
padėtis keitėsi. Kaip patsai 
R. M. savo rašinyje nurodė, 
Kapsukas pasuko jį į giles
nį gyvenimo supratimą, į 
literatūrinę kūrybą. Atsira
do naujų įsipareigojimų, di
dėjo atsakomybės darbuose 
ir, kas pažinojo Rojų Miza- 
rą, žino, kad joks darbas jo 
nebaugino.

Po Spalio Revoliucijos

Šių metų respublikinės 
premijos pasvyrimas A. Ski
rt; tytei rodo, kad jos kūry
ba iš tiesų pelnė visuome
nės dėmesį ir pagarbą.

Baigusi Dailės institutą 
1957 m., dailininkė iš. karto 
užėmė pastebimą vietą dai
lės gyvenime. Tiesa, pirmų
jų kūrybos metų darbai — 
daugiausia litografijos—ge
rokai skiriasi nuo dabarti
nių. Tada dailininkė, saky
tum, žvelgė į pasaulį iš ar
ti, atidžiai įsižiūrėdama į jo 
išviršines formas, nesisten
gdama plačiai aprėpti erd
vės ir laiko. Ji vaizdavo pa
prastų žmonių paprastą gy
venimą — darbą, buitį, mei
lę... Kresnos, sveikos mo
terys, jėga trykštantys vy
rai, atrodo, augte išaugę iš 
derlingos tėviškės žemės. 
Piešė aiškiai, kruopščiai, 
komponavo nesudėtingai...

Šitas kūrybos laikotarpis 
netruko praeiti: pasireiškė 
A. Skirutytės poetinė pri
gimtis. Jos dėmesys nuo 
liaudies buities vis labiau 
krypo į liaudies kūrybinę 
dvasią. Ir vis daugiau gro
žio bei paslėptos vidinės 
prasmės dailininkė atrasda
vo poetiškose liaudies dai
nose, sakmėse, legendose. 
Taip atsirado lino rai
žinių ciklai “Prie marių”, 
“Mano Tėvynė dainose ir 
legendose”, o kiek vėliau — 
po 1965 metų — didelis pa- 
spalvintų lino raižinių cik
las “Gintarėlio kraštas”. 
Tai ne konkrečių vietovių 
peizažai, ne buitinės scenos, 
o laisvai perkurti, supoetin
ti lietuviškos gamtos ir žmo
gaus gyvenimo motyvai, nu
spalvinti liaudies tradicijų 
ir jos meninės kūrybos at
švaitų.

1968 metais sukurtas pa- 
spalvintų kartono raižinių 
ciklas “Dainos kom jauni
mui”. Neatsitiktinai autorė

je, buvo labai nukentėjęs 
karo metu, dabar atstato
mas. Užeinu pas Zobleckius' 
randu 80 metų senutę Agnę 
Zobleckienę su anūke Biru-
te. Senelė man aiškina, kad 
sūnus Jonas dirba tarybij 
niame ūkyje, marti išvykų* 
į Telšius.

— Kiek turite anūkų? tei
raujuosi.

— Keturis.
— Kur jie?
— Trys mokosi aukštose 

mokyklose — du Kaune, o 
vienas Šiauliuose — aiškina 

[senelė Agnė. — Ketvirtoji 
štai čia lanko vidurinę mo
kyklą.

Sako, ir ji eis į aukštąją. 
Kas čia juos supaisys...

Vienas tėvas dirba tary
biniame ūkyje, o į aukštuo
sius mokslus leidžia tris sa
vo vaikus. Ar gali būti kas 
nors panašaus Amerikoje?!”

Besidžiaugdamas dideliais 
pasiekimais, vienur - kitur 
dar jis pastebėjo ir trūkumų, 
bet tai visi žino, kaip jis aiš
kino, kad trūkumai tik lai
kini: arklą su liesu kuinu 

'pakeitė traktoriai, žibalinį 
— elektra, ligų užbūrė jus— 
gydytojai. Jeigu prieš SO 
metų į Ameriką keliavo lie
tuviai beraščiai arba maža
moksliai, daugiau tokių Lie
tuvoje nėra. Mizara džiau
gėsi naujuoju Lietuvos gy
venimu, ten aukštu kultū
ros ir ekonomijos pakilimu.

Sprendžiu, kaip man buvo 
malonu skaityti knygą “Am
žiais su gimtine”, tą patį pa
jus ir kiti LLD nariai.

K. Petrikienč
LLD pirmininkė

Apie dailininkę Aldoną Skirutytę
šias graviūras pavadino 
dainomis: jose svarbiausia 

nuotaika, kuriama spalvų 
ir linijų, o ne konkretus vai
zdų turinys, kuris čia ištisai 
alegorinis. Panašiais prinįp 
pais grindžiamas ir pasku
tinis užbaigtas A. Skiruty
tės ciklas “Lietuvos poetai 
apie revoliuciją”. Šie raiži
niai (beje, nesiejami su kon
krečiais literatūros kūri
niais) prabyla į žiūrovą 
gryna poezijos kalba, pra
nokdami savo vaizdinį turi
nį ir įgydami plačių poteks
čių. Beje paskutiniame savo 
graviūrų cikle dailininkė iš
vengia piktnaudžiavimo sti
lizacija ir formų ornamen- 
tiškumu, kuris kartais kris
davo į akis ankstesniuose 
darbuose.

Taigi, A. Skirutytės me
nas, nors brandus, nors pla
čiai pripažintas — vis dar 
auga ir tobulėja, ir nauji 
susitikimai su šios darbš
čios menininkės kūryba žiūr 
rovams žada dar nemaži 
malonių akimirkų.

A. Girnius

Stockholmo profesorius E. 
Haglundas surado būdą ga
minti šilką iš vilnų ir beržo 
medienos. Bandymai davė 
labai gerus rezultatus, ir 
dabar ketinama pradėti šil
ko gamybą. Švedijos miš
kuose beržai sudaro 16-17 
procentų visų medžių.

1958 metais apie Žemės 
rutulį skrieja 5 palydovai ir 
2 raketos, 1963 metais — 84 
ir 370, o 1968 — jau 300 
palydovų ir 800 raketų. ,Vi- 
su į kosmosą išvestų objek
tų bendras svoris 2,300 to
nų. Manoma, kad po 20 me
tų apie Žemę skries jau mi
lijonas įvairių žmogaus pa
leistų įrenginių.
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Inž. P. Gabrėnas

Viešnage Lietuvoje -- Kaune
(Pabaiga iš pereito num.)

V Pas “Tris Mergeles”
Koncertui pasibaigus, sau

lutė buvo jau netoli lai
dos ten, už Nemuno, virš 
melsvo šilo. Diena buvo ku- 
pilna veiklos. Norėjosi eiti 
į po'lsį. Į Vilnių dar toli. 
Bet kur tau, kauniečiai nė 
nemanė mus paleisti. Tik
rai nebepamenu, bet man 
rodos, visai netoli, tik už 
keleto desėtkų žingsnių nuo 
to giganto Dirbtinio pluoš
to kombinato kiemo, žiūrint 
i vakarus, dešiniajame Ne
muno krante randasi Trijų 
Mergelių restoranas. Jis ir
gi iš plieno, betono, stiklo, 
tik grindų parketas iš Lie
tuvos diržingo ąžuolo. Jo 
s'enos beveik ištisai stikli
nės. Jas šviečia prie va
karinės šviesos nuo Nemu- 

. no paviršiaus saulės atspin
dys. Tiesiog j pietus nuo 

4 restorano, viduryje Ne
muno vagos, randasi maža 
palukė, kurią Nemunas iš 
abiejų šonų meiliai glamo
nėja. Jis sau ramiai, skaid
riomis saulės šviesos ugne
lėmis žaisdamas, plaukia į 
Baltiją. Jis jon neša pra
eities ir dabarties Lietuvos 
istoriją.

Pirm nei aš įkėliau koją 
i Trijų Mergelių restoraną 
ir grožėjausi šiuo žavingu 
vaizdu, mus prie priekinių 
durų sutiko Trys Merge
lės — grakščios, geltonka
sės, mėlynakės lietuvaitės 
ir kiekvienam iš mūsų sutei
kė po mažą sąsiuvinėlį su 
Trijų Mergelių legenda ir 
po raudoną rože.

Trumpai, Trijų Mergelių! 
legenda skamba šitaip: Būk 
tai, kada nors senovėj, kuo- 

* tinę t lietuviai dar tebegarbi
no dievaitį Perkūną ir kuo
met po ąžuolais savo žiny- 
ėiose jie Perkūno garbei 
šventą ugnį kūreno, toje 
Nemune salutėje išeidavo 
mėnesienoje iš beržynėlio 
trys LIETUVAITĖS 'ir la

bai gražiai dainuodavę. Jų 
geltonas kasas sidabrinė 
mėnulio šviesa šukavo. Per
kūnui tai labai patiko. Jis 
tų dainų naktimis klausy
davosi.

Vieną naktį Perkūnas iš 
Nemuno gelmių pasikvietė 
ir vandenų dievaitį NEP
TŪNĄ pasiklausyti tų ža
vingų dainų. Neptūnui irgi 
labai patiko tos dainos, ir 
jis paprašė Perkūno leisti 
pas jį į svečius j jo Ginta
rinį palocių tas Tris Mer
geles padainuoti. Perkūnas 
sutiko. Jis trenkė i salukę 
ir ją nuskandino į Nemuno 
gelmes. Kokiu tai stebuk
lingu būdu Mergeliu nepri
trenkė, kaip tankiai legen
dose pasitaiko. Tačiau męr- 
gelės Gintaro palociuose 
nustojo dainavusios. Per
kūnas ir Neptūnas labai 
pasigedo tų dainų. Todėl 
Perkūnas ir vėl trenkė į tą 
vietą Nemuno, kur buvo sa- 
lukė. Salukė su Trimis 
Mergelėmis ir vėl išniro iš 
Nemuno vandenų. Merge
lės vėl dainavo. Perkūnas 
ir Neptūnas ir vėl jų go
džiai klausėsi ir džiaugėsi.

Tai tokia Trijų Mergelių 
restorano legenda. Ar tikė
site ar ne. Aš tai tikiu. Lie
tuvoje viskas galima...

Šiandieną jau nebe tos 
trys mergelės. Šiandieną 
jau jų didelis būrys merge
lių ne saloje, o Nemuno 
krante — restorane. Šian
dieną jų geltonas kasas jau 
nebe sidabriniai mėnulio spin
duliai šukuoja, o Nemuno 
Hydro-Elektrinės elektros 
šviesa. Elektros šviesoje 
tviska ant jų, lyg baltųjų 
gulbių kaklų, gintaro karo
liai, žiba perlų kavinai
tės ant galvų vainikų su
raitytose kasose ir žėri 
spilkutės ir kiti ornamentė
liai jų suknelėse. Čia mu
zika švelniai groja valcą. 
Dainininkas švelniai į rage
lį dainuoja populiarią dai
nelę, šokėjų poros prietam
soje palengvėlio čiužina

ąžuolinį parketą, šviesos 
paskaidrojo, muzika pagy
vėjo dainiaus į ragelį rit
mas patankėjo, muzikantai 
polkutę griežė. Šokikai dro
žia polką, net diržingo 
ąžuolo parketas dunda. 
Jaunimas net ir senimas 
neverkia, kaip čia Ameriko
je vaduotojai bando mus 
įtikinti. Jie šoka ir dainuo- 
ja!

Valgėm ir gėrėm, net mi
dus per barzdą varvėjo. 
Šokom ir dainavom iki ank
styvo ryto TRIJŲ MER
GELIŲ RESTAURANE.

Taip ir baigėsi mūsų lie
pos 24-tos viešnagė Kaune. 
Grįžom į Vilnių trečią valan
dą ryto.

Dar kartą norėčiau pri
minti, kad mus amerikie
čius taip nuoširdžiai vaiši
no ir gerbė Tarybų Lietu
voje ne dėl to, kad mes 
esame labai talentingi arba 
žymūs žmonės. Bet dėl to, 
kad mes reprezentavom A- 
merikos lietuvių pažangią
ją visuomenę. Suprantama, 
aukštus talentus amerikie
čių lietuvių Lietuvoje ger
bia neatsižvelgiant kokių 
pažiūrų žmogus būtų, jei 
jis tik prisilaiko mandagu
mo. Bet pažangieji ameri
kiečiai Lietuvos žmonių šir
dyse visuomet randa šiltą 
vietelę už tai, kad jie prisi
dėjo prie išvadavimo Lietu
vos iš fašizmo jungo.
70-11-6, Miami, Fla. j

“Žiūri į knygą, o mato...” IŠGELBĖJIMAS NUO MIRTIES

Laimingų Naujųjų Metų!
Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus 

Amerikoje ir T. Lietuvoje. Sveikinu “Laisvės” 
kolektyvą, rėmėjus, skaitytojus, ir taiką mylin
čius ir kovojančius už geresnį gyvenimą,

Valė Sutkienė,
San Francisco, Calif.

; SVEIKINIMAS |

' Metinių švenčių proga, sveikinu visus savo gi- Šį 
' mines, draugus, pažįstamus. Visiems linkiu kuo 
: linksmiausiai praleisti metines šventes, ir per m 
‘ naujuosius 1971 metus turėti geriausius pasise- w 
' kimus. Sveikinu brolius, seseris ir jų šeimas w 
, Lietuvoje ir linkiu sėkmės jų visų gyvenime. W 
j Taipgi sveikinu pasaulinės taikos rėmėjus, ir g? 
. linkiu visiems geros ištvermės visuomeniniame 
f darbe. gį
? Karolina Kazlauskienė
f So. Boston, Mass. jS
' Sf

Sveikinimas su Naujais Metais
Naujų metų proga sveikinu visus mano gimi

nes, draugus, pažįstamus, kur jie begyventų, 
ir linkiui visiems kuo geriausių pasisekimų, o la
biausia geros sveikatos per visus ateinančius 
metus. Taipgi sveikinu visus už žmonijos gero
vę kovotojus ir linkiu jiems kuogeriausios iš
tvermės.

Alekas Kandraška
Boston, Mass.

Seniau buvo 200, 
o dabar yra 1,200!

Kaip pabaidytas bičių avi
lys pertraukos metu dūzgia, 
triukšmauja Šakių Z. Anga- 
riečio vidurinės mokyklos 
mokiniai. Ir kur nekils 
triukšmas, jei mokykloje 
yra virš 1,200 vaikų, paaug
lių, jaunuolių. Dabar mo
kykloje veikia trisdešimt 
devynios klasės. Dirba še
šiasdešimt du mokytojai.

Buržuazijos valdymo me
tais mokiausi minėtoje mo
kykloje, kuri buvo vienin
telė visoje Šakių apskrity
je. Paralelinių klasių nebu
vo. Mokinių susirinkdavo 
kasmet apie du šimtus.

Tik Tarybų valdžios me
tais susidarė sąlygos vi
suotiniam viduriniam mo- 

įkymui, sąlygos jaunimui vi
sapusiškai lavintis. Šalia 
visiems privalomų pamokų, 
mokykloje veikia įvairių 
disciplinų fakultet y v i n i a i 
užsiėmimai, kuriuos moki
niai gali rinktis pagal savo 
pomėgį, gabumus. Vadina
si, jau besimokydami bend
rojo lavinimo mokykloje 
gali rimtai ruoštis būsimai 
specialybei, gilintis į pamėg
tą gyvenimo sritį. Mokiniai 
dalyvauja sporto, choro, or
kestro, tautinių šokių ir da
lykiniuose būreliuose.

Seniau ne vienam gabiam 
jaunuoliui) duris į vidurinę 
mokyklą užtrenkdavo dide
lis moke^tįs(200-150 litų) 
už mokslą, taip pat brangūs 
vadovėliai. ŠiandienNnokyk- 
liniai vadovėliai pardavinė
jami žemesne kaina,^negu 
jų pačių savikaina.

Kiekvienų metų rugsėjo 
pirmąją į mūsų mokyklą 
susirenka vis daugiau mo
kinių. Auga ir gražėja ir 
pats Šakių miestas. Seniau 
Šakiai buvo užkampis su 
neišvaži u o j a m a i s keliais. 
Jei norėjai autobusu 
siekti Kauną, teko va
žiuoti per Vilkaviškį ir Kap- 
s u k ą (Marijampolę), nes 
Šakius tik su šiais miestais

Tačiau apie viską nuo 
pradžios. Anapus Atlanto 
prieglobstį suradusių Lie
tuvos “vaduotojų” spaudoje 
kaip grybai po lietaus dygs
ta prasimanymai ir šmeiž
tai “pavergto” Nemuno 
krašto adresu.

Pavydėtiną jų derlių ren
ka čikagiškės “Naujienos.” 
Prieš kurį laiką tūlas Stra
vinskas per keletą numerių 
dėstė savo apmąstymus apie 
šiandienos Tarybų Lietuvą. 
Visos jo išlietos tulžies 
nekartosiu, tik pasakysiu, 
kad vienu plūdiko objektu 
tapo... knyga. Taip, taip,— 
šis žinių, džiaugsmo, išmin
ties ir įkvėpimo šaltinis.

Gi, Stravinsko supratimu, 
jei tautietis iš gimtojo kraš
to parsiveža ar gauna gro
žinės literatūros knygų, ir, 
neduok dieve, perskaitęs pa
deda į asmeninę bibliote
ką,— tai jam nedovanotinas 
nusikaltimas visam “veiks
nių” mokymui. Beje, į tai 
jam labai taikliai atsakė 
įžvalgus “Laisvės” laikraš
čio bendradarbis: “Jis, ma
tyt, gavęs knygą iš Lietu
vos, nė neperskaitęs, sude
gino. O taip su knygomis 
elgdavosi tik hitleriniai bar
barai ...”

Tokių atvirų, ar, kaip is
torijos pamokų išdava, ra- 
finuot e s n i ų “pasisakymų” 
apie Tarybų Lietuvos kny
gą besama čia ir daugiau. 
Girdi, per trisdešimt metų 
maža ką šioje srityje pa
darėme. Maža to, — anot 
Stravinsko, knyginės pro- 
dukicjos centras, “vaduoto
jų” pastangų dėka, šiuo me
tu esąs... užjūryje...

Nieko nepasakysi — ne
lengva “tautos rūpintojė
lių” duona: politikuoti, nau
ją Lietuvos gyvenimą šmeiž
ti, lietuvius kiršinti ir... 
daryti iš balto juodą.

Išsinerti iš kailio dar 
gebės, bet, būk gudrus, 
neigti štai tokį faktą:
rybų valdžios metais Lietu
voje išleista daugiau kaip 
40,000 pavadinimų knygų, 
t. y. per 30 metų du kar
tus daugiau negu per laiko
tarpį nuo pirmos kny
gos pasirodymo 1547 
m. iki 1940 m. (Štai kada 
rado atgarsį ir įgijo kon
krečią prasmę Martyno 
Mažvydo “Katekizmo” žo
džiai: “Imkit mane ir skai
tykit...”)

Širdis ir vėl plaka

Medicinos mokslų daktarai Aldona Lukoševičiūtė ir Alfredas 
Smailys. M. Ogajaus nuotrauka

.. .Gydytojai nuleido ran- 
Įkas. Pulsas dingo. Širdis 
nustojo plakusi. Klinikinė 
mirtis.

Grįžęs į Kauną, A. Smai
lys plačiai teoriškai studi
javo elektroimpulsinį šir
dies gydymo būdą, tyrinė
jo defilibriliacijos efekty
vumą. Bendradarb i a u d a - 
mas su kitų sričių specia
listais, jis sukūrė šių susir-

plyšoja — propa-

jami milijonais rublių.
Nederėtų, atrodo, “veiks

niams” pamiršti ir tų die
nų, kai jie buržuazinėje Lie
tuvoje vienaip ar kitaip lė
mė to meto kultūrinį gy
venimą.

Pažvelkime, ką 1939 m. 
rašė informacinis biuletenis 
“Knygų lentyna”: “Kaip 
išvadą, reikia pasakyti: 
knygų leidimo bendrovės ir 
leidyklos nesirūpina spaus- 
dinių turiniu. Menkaverčiai 
leidiniai, apgailėtinas tira
žas, knygos taksa ne pagal 
kišenę, kad tik sau naudos 
išspausti... O apie tai, 
kaip išmokyti mūsų liaudį 
skaityti ir rašyti, niekas 
galvos nebesuka...”

Štai ir iškyla reakcingie
siems propagandistams gal
vosūkis, kaip apkaltinti ko
munistus, kurie tariamai 
“sunaikinę” knygų ir lietu- 
vos kultūrą... Juk faktai 
akis bado, kaip juos beįvy- 
niotum. Na, ir bando eiti 
aplinkiniais keliais, taip sa
kant — pro langus: pirma
klasių “Saulutės” tiražas 
60,000 egzempliorių (beje, 
buržuazinės Lietuvos “Auš
relės” — dešimteriopai ma
žesnis), — užjūrio “giedo- 
rių” retėjantis choras trau
kia — maža! Tarybų Lie
tuvoje veltui su žiburiu ieš
kotum žemdirbio pirkios, kur 
nebūtų knygų lentynos: 
“balsai
gandai! Galop, jei vienam 
Tarybų Lietuvos gyvento
jui tenka 7 knygos, o jų 
civilizacijos viršūnės—JAV 
piliečiui — vos viena teiš
eina (JUNESKO duome
nys) — tai jau, atseit, nepa
tikrinta statistika.

O kur ten jau “vaduoto
jams” pastebėti, kad mūsų 
spaustuvininkai gauna Są
junginius apdovanoj i m u s, 
kad mūsų knygos pelno di - 
olomus tarptautinėse pa
rodose, o knygų apiformin- 
tojų — dalininkų V. Jurkū
no, S. Krasausko, P. Kučo, 
A. Steponavičiaus darbai 
vertinami auksu, sidabru 
pasaulinėse knygų bienalė
je!

Pagaliau, jei tūlas Stra
vinskas atidžiau įsigilintų į 
knygos metrikos eilutes, tai 
ir patys to nenorėdami, pri
pažintų, kad vien liaudies 
rašytojo Juozo 
“Parduotų vasarų” antros 
dalies tiražas gerokai pra

juk nepradėsi įrodyti, kad šoka visų lietuviškų groži- 
hitlerinės okupacijos laiko- nes literatūros knygų, per- 
tarpiu lietuviškieji nacio
nalistai ir hitlerininkai 
(beje, “vaduotojai” linkę 
juos vadinti “laisvosios Lie
tuvos” kultūros apaštalais) 
tik ir turėjo tikslą prikelti 
knygą antrai jaunystei, jei 
išlaisvinus Nemuno kraštą, 
rasta vos 60 apysveikių bib
liotekų, o vien Vilniaus uni
versiteto mokslo minties ži
diniui okupacijos metu pa
daryti nuostoliai skaičiuo-

SU-
pa-
ta-

nai išleistų Amerikoje, ti
ražą. Štai tau ir lietuviš
kos kultūros” užjūrio cent
ras” !
Kad tautos “vaduotojai” 

vėl neprikabintų propagan
dos etiketės arba žvilgsnio 
į tikrovę pro rausvus aki
nius, pasakysime, kad šiame 
darbe turime ir problemų: 
kaip suvaldyti spaudinių 
laviną, kaip išsijoti iš jos 
kiekvienam skaitytojui rei
kalingą informaciją, kaip

iungė vienintelis plentas. 
Šiandien miestas puošiasi 
naujais daugiaaukščiais na
mais, gražėja gatvės.

Pradėta statyti nauja 
1,072 vietų mokykla. Baigia
mas įruošti 120 vietų mo
kyklos bendrabutis.

Kiekvieną rytą skuba bū
riai jaunuolių į mokyklą. 
Jie gražiai apsirengę, svei
ki, linksmi, kartu ir rimti. 
Klasėse jų laukia įtemptas 
darbas.

J. Augustaitis
Šakių Z. Angariečio 
vidurinės mokyklos 
mokytojas

Aldona Lukoševičiūtė 
ryžosi. Gyvybės ženklo ne
rodančiai moteriškei po nu
gara ir ant krūtinės uždėjo 
metalo plokštes. Milžiniškas girnų gydymui labai svar- 
5 tūkstančių voltų įtampos bius prietaisus. Antai, kar- 
elektros smūgis. Ir širdis, 
sukrėsta elektros srovės, 
ėmė vėl plakti. O po ke
lių dienų ligonė sėdėjo lo
voje ir ramiausiai pasako
jo apie savo šeimą, na
mus. ..

Apie šią unikalią proce
dūrą, kurią 1963 metais 
atliko kaunietė medikė A. 
Lukoševičiūtė, daug rašė 
žymiausi pasaulio medici
nos žurnalai. Kukliai gy
dytojai ir mokslininkei, 
akademiko Z. Januškevi
čiaus mokinei, pavyko pa
šalinti kliūtis, trukdančias 
paplisti tarybinių moksli
ninkų sukurtam elektro- 
impulsiniam metodui, “tram
dančiam” širdies skilvelių 
ir prieširdžiu virpesius.

diofonas padeda klinikinės 
mirties atveju labai greitai 
nustatyti mirties priežastį 
ir imtis skubių priemonių 
ligoniui atgaivinti. Ypač 
gydytojų laukiamas nauja
sis A. Smailio defilibrilia- 
torius, kuriuo bus galima 
naudotis bet kur: mašinoje, 
lauke.

... Už baltų durų, reani
macijos skyriuje — grum
tynės su mirtimi. Beveik 
tūkstantis ligonių jau gy
dyta Kaune defilibriliaci
jos būdu. Beveik tūkstantį 
kartų žmogaus širdis vėl 
ėmė plakti.

Romas česna
I Kaunas

Daugybe eksperimentų ji įvairenybes 
įrodė, kad, norint defibrili-
atoriumi atgaivinti susto
jusią širdį, nebūtima atver
ti krūtinės ląstą.

—Prieš porą dešimtmečių, 
kai studijavau, buvo mano
ma, kad širdies skilvelių ir 
prieširdžiu virp ėjimas iš 
viso nepagydoma liga.—pa
sakoja A. Lukoševičiūtė. — 
Ją įveikė elektroimpulsinis 

Baltušio metodas, kurį sukūrė grupė 
tarybinių mokslininkų, va
dovaujamų visame pasauly
je garsaus akademiko A. 
Višnevsikio .0 šiandien šir
dies gydymas defilibriliaci
jos būdu jau galimas ne tik 
moderniškose klinikose, bet 
ir paprastose ligoninėse.

A. Lukoševičiūtė labai 
praturtino naujojo gydymo 
metodika ir prieš porą me
tų jai už tai suteiktas me
dicinos mokslų daktaro var
das.

Labai reikšmingi taip pat 
medicinos mokslų daktaro, 
profesoriaus Alfredo Smai
lio darbai, kuris kartu su

Pagal JUNESKO statisti
ka 1968 metais dažn’ausiai 

| pasaulyje verčiami į kitas 
kalbas buvo šie autoriai: 
Leninas (225 leidimai), 
Šekspyras (135 leidimai), 
Simenonas (134 le:dimai), 
Vernas (133 leidimai). Gor
kis (123 leidimai), Levas 
Tolstojus ir Marksas (112 
leidimų), Dostojevskis (101 
leidimas), Agata Kristi (73 
vertimai).

šiam tikslui pažaboti elek- A. Lukoševičiūtė ir grupė 
troniką.. Tačiau juk reto kitų tarybinių mokslininkų
iš mūsų senelis mokėjo pa- gavo 1970 metų TSRS Vals- 
sirašyti ar buvo matęs bib- tybinę premiją. Dar būda- 
lioteką!! mas Eksperimentinės chi-

Tiesa, ir blaiviau galvo
jančių “veiksniui tarpe pa
sitaiko žmonių, kurie po 
truputį praregi. Štai vieno 
jų Hermano pripažinimas 
emigrantų laikraštyje: “Da
bartinė Lietuvos rašytojų, 
dailininkų, kultūrininkų 
karta atsinešė su savimi 
naują Lietuvos kultūros su
klestėjimą, yra darbšti, veik 
Ii, sumani, kūrybinga.;.”

Deja, tūlas Stravinskas ir

rurgijos instituto aspiran
tu, jis gerai susipažino su 
maskviečiu mokslininku su
kurtu širdies defilibriliaci
jos metodu.

jo bendraminčiai neįstengia 
toliau savo varpinės maty
ti. Ką gi, kaip mūsų seno
liai sakydavo: “Žiūri į kny
gą, o mato... šypgą!”

Juozas Tolvaišas

Mexikos olimpinėse žaidy
nėse 10,000 metrų bėgimas 
prasidėjo sensacingai. Bė
gant pirmąjį ratą, pač’us 
geriausius pasaulio bėgikus 
aplenkė nelabai žinomas 
anglų bėgikas Ronas Hilis. 
Atrodė, jis pasieks nepa
prastą rekordą, tačiau fini
šavo septintas. Kai anglų 
žurnalistas paklausė, kodėl 
jis iš pradžių bėgęs tokiu 
pašėlusiu greičiu, tas atsa
kė: “Norėjau, kad mane to
kį greitą televizoriaus ekra-
ne pamatytų žmona.”

Naujojoje Zelandijoje te
ka keista Rotoro upė. Jos 
kairiajame krante vanduo
verda, o dešiniajame — šal
tas kaip ledas. Tėkmė to
kia greita, kad vanduo ne
spėja susimaišyti.

Kauno mėsos kombinato 
pagalbiniame ūkyje Kazliš
kių kaime auga nepaprasta 
laukinė obelis, kurios aukš
tis — 19 metrų, o kamieno 
skersmuo — 3.26 metro.

Senutei obeliai jau suka
ko 300 metų.
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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE IR PRAMONĖJE

Darbas tapo našesnis ir 
gamyba efektyvesne

Lietuvos pramonė ir že
mės ūkis pirma laiko įvyk
dė penkmečio planą (1966- 
1970 m.) Pasiektas numaty
tas pramonės bendrosios 
produkcijos padidėjimo 
tempas ir daugelio produk
cijos rūšių gamybos mastai. 
Žymiai viršytos tokių svar
bių produkcijos rūšių, kaip 
elektros energijos, prietai
sų, automatizavimo priemo
nių, metalo piovimo staklių, 
odinės avalynės, konditeri
jos gaminių, mėsos ir pieno 
produktų gamybos penkme
čio užduotys.

Teig’ami poslinkiai įvyko 
Lietuvoje intensyvinant 
pramonės gamybą. Didžioji 
produkcijos prieaugio dalis 
gauta veikiančiose įmonėse, 
geriau panaudojant gamy
binius pajėgumus, mechani
zuojant ir automatizuojant 
darbo procesus. Darbas ta
po žym’ai našesnis, gamyba
— efektyvesnė. Padidėjus 
darbo našumui, šiemet bus 
gauta m a ž d a u g keturi 
penktadaliai viso pramonės 
bendrosios produkcijos prie
augio, tuo tarpu kai 1965 m.
— tik apie pusę.

Pagerėjo pramonės struk
tūra: padidėjo lyginamasis 
svoris tų šakų, kurios tiek’a 
gamybos priemones kitoms 
svarbioms respublikos liau
dies ūkio sritims — staty
bai ir žemės ūkiui, taip pat 
tokių, kurios turi d'džiausią 
įtaką viso liaudies ūkio 
techninei pažangai. Pavyz
džiui, chemijos, mašinų ga
mybos ir statybinių medžia
gų pramonės bendrosios 
prod u k c i j o s lyg’namąsis 
svoris per penkmetį pakilo 
nuo 24 iki 32 procentų. Šie
met palyginti su 1965 me
tais bus daugiau pagamin
ta: surenkamųjų gelžbeto
nio konstrukcijų ir detalių
— 51 procentu, sienoms me
džiagų — 68 procentais, 
minkštos stogo dangos—2.2 
karto, mineral’nių trąšų — 
dvigubai, žemės ūkio maši
nų — 91 procentų. Vadina
si, Lietuvoje stiprėja liau
dies ūkio šakų gamybiniai 
ryšiai, krašto ekonomika 
ugdoma kompleksiškai.

Kartu toliau sparčiai plė
tėsi plačiai vartojamų pre
kių gamyba. Šį penkmetį 
pastatyta lengvosios, mais
to, medžio apdirbimo ir ki
tų įmonių bei cechų, jų tar
pe tokių didelių, kaip Ute
nos trikotažo, Kauno A. Pe
trausko medvilnės verpimo 
fabrikai, Klaipėdos mėsos, 
Klaipėdos ir Panevėžio pie
no kombinatai, Vilkaviškio 
konservų, Kauno K. Požė
los konditerijos fabrikai. 
Tai leidžia sėkmingiau per
dirbti tur’mus žaliavų ištek
lius, geriau aprūpinti gy
ventojus prekėmis.

Didelį žingsnį, intensy
vindamas gamybą, žengė 
Lietuvos žemės ūkis. Per 
penkmetį jo produkcijos au
gimo tempas sudarys ne 
mažiau kaip 23 procentus. 
Pastaraisiais meta's išaugi
nami gausūs žemės ūkio 
kultūrų derliai. Šiemet ja
vų vidutinis derlingumas 
pasiekė 24.3 centnerio iš 
hektaro, bulvių — 157 cent
nerius, daržovių—155 cent
nerius, cukrinių runkelių — 
212 centnerių.

Toliau buvo plečiama sta
tyba. Kapitaliniai įdėjimai 
į respublikos liaudies ūkį šį 
penkmetį padidėjo beveik 
dvigubai ir sudarė maždaug

4.5 bil’jono rublių. Daugiau 
kaip bilijonas rublių išleis
ta butų statybai ir komu
naliniam ūkiui.

Gamybos šakų kilimas lė
mė spartų Lietuvos nacio
nalinių pajamų augimą. Per 
penkmetį jos pad’dės maž
daug 55 procentais, o vidu
tiniškai vienam gyventojui 
— 47 procentais. Nacionali
nių pajamų augimas savo 
ruožtu sudarė tvirtą pag
rindą didinti gyventojų re
aliąsias pajamas, kurios pa
kilo per penkmetį vidutiniš
kai vienam gyventojui dau
giau kaip 41 procentu.

Paulius Kiuiberis,
Lietuvos TSR Valstybi
nės plano komisijos 
skyriaus viršininkas

Vėžiai auginami 
inkubatoriuose

Pirmieji Europoje vėžių 
inkubatorių pastatys lietu
viai. Jo projektą ruošia gru
pė Vilniaus architektų, 
mokslininkų ir inžinierių. 
V aisty biniai žuvininkys t ė s 
ūkiai ir žveja’ mėgėjai kas
met jame galės pirkti pusę 
milijono vėžiukų.

Inkubatorius bus įreng
tas Ignalinos rajone, kuria
me yra daugiausia ežerų ir 
žuvų. Dabar ten yra vertin
giausių žuvų veislynai.

Vėž'ukus, gimusius inku
batoriuje, ichtiologai po ke
lių savaičių perkels į specia
lius betoninius baseinus. 
Ten jie paaugs iki pusės 
gramo svorio. Įrodyta, kad 
tada jie jau gali gyventi sa- 
varank’škai. Tada juos iš
vežios po visą Lietuvą. Po 
3-4 metų inkubatorinius vė
žius jau gaudys tinklais.

Iki pirmojo pasaulinio 
karo Lietuva buvo didžiau
sias Europoje vėžių tiekė
jas. Vėžiai tada veisėsi be- 
veik kiekviename ežere ir r’ankraščių. 'Pakalbėjus kū-

AUTOGRAFO ISTORIJA

Susitikimas su August. Gricium
Autografų, rašytų to ar 

kito rašytojo ranka, turiu 
gana nemažai. Vieni atsi
dūrė mano bibliotekoje pri
puolamai — juos gavau per 
rašytojų susitikimus su 
skaitytojais, kiti — papuo
šė mano mėgstamas kny
gas, bendraujant su įvai
rių žanrų meninio žodžio 
atstovais. Tačiau vieną y- 
patingai saugau.

Su rašytojo Augustino 
Griciaus kūryba buvau jau 
seniai pažįstamas. Ir, tu
riu prisipažinti, visai ne 
dėl to, kad jo rimtoji bele
tristinė bei dramaturginė 
kūryba būtų man tapusi 
akstinu kūrybai. Su jo var
du aš siejau savo laiku iš
garsėjusius Lietuvoje felje
tonų rinkinius, pasirašytus 
Algio, Pivošos bei kitais 
slapyvardžiais, mokiusiais 
mane buržuazinio gyveni
mo pažinimo bei blaivaus 
lietuviško sodžiaus ir' Kau
no “grietinėlės” minčių su
pratimo.

Augustinas Gricius man, 
pradedančiam minti nelen
gvą humoro ir satyros vie
škelį (asfaltuoti keliai — 
tik nesišaipantiems “plunk
snos broliams”!), buvo kai- 
kokio juoko stabu, kurio aš 
baimingausi ir kartu labai 
troškau išvysti. Ir visai ne
galvojau, kad su juo susi
tiksiu asmeniškai, išgirsiu 
padrąsinantį žodį.

Kaų? dabar atsimenu, 1969 
metų rugpiūčio mėnesio 18 
d. atvykau į Vilnių. Aišku, 
kaip “Šluotos” bendradar
biui, man pirmiausia rūpė
jo atsilankyti satyros ir hu
moro žurnalo redakcijoje, 
bet... traukinys atvyko 
pernelyg anksti. Feljetonis
to ir kritiko Jono Bulotos 
— visų studentų — žurna
listų (tada dar studijavau 
Vilniaus universitete) mė
giamo docento — namuose 
buvau laukiamas svečias; 
neperseniausiai įteikiau pa
skaityti ir įvertinti keletą

upelyje.
Tačiau prieš dvidešimt 

metų jie pradėjo 
nykti visoje Europoje, tame 
tarpe ir Lietuvoje. Tada 
Lietuvos mokslininkai juos 
ėmė veisti dirbtiniu būdu. 
Mokslų akademijos Zoologi
jos ir parazitologijos insti
tute tada ir buvo sukurti 
eksperimentiniai vėžių in
kubatoriai.

Taigi,netrukus vėžių,tik
riausiai, bus galima para
gauti bet kurioje lietuviško-

sparčiai

rybinėm temom, mes trum
pam išsiskyrėme. Ir nors 
redakcija buvo visai šali
mais — tik ranka paduok, 
užkritau į centrinį knygy
ną ir išėjau, nešinąs Aug. 
Griciaus ikitarybinių metų 
•feljetonų rinkiniu “Vyrai, 
nesijuokit!”

je užeigoje. Tikimasi, kad 
po kurio laiko Lietuva vėl 
atgaivins vėžių eksportą.

Balys Bučelis

Iki “šluotos” redakcijos, 
kartkartėmis sustodamas, 
suspėjau perskaityti tik 
pirmuosius kūrinius (“At
laidai”, “Marcė ir jos reik
šmė visuomeniniame ir po
litiniame gyvenime”), bet 
jon įpuoliau sužavėtas Pi- 
vošos kūrybiniu polėkiu.

— Matėt, Griciaus felje
tonai jau išėjo,— tik pala
binęs, pranešiau poetui 
kasė pakaušius ir dėbtelė- 
niam žurnalo redaktoriaus 
pavaduotojui Ryčiui Tilvy
čiui.

Šie kažkaip keistai pasi
kasė pakaušius ir drėbtelė
jo į mane, nukritusį lyg iš 
mėnulio (tuomet amerikie
čių astronautai dar nebuvo 
palietę 
jom!).

Tuo 
vinčio

jo nuosavom ko-

I VAIRUOTAI
Berolui Kaizeriui tėvas 

mirdamas paliko 25 muzi- 
|kos instrumentus. Kaizeris 
dabar yra vienos Branden
burgo parduotuvės muzikos 
prekių skyriaus vedėjas. Jis 
ne tik išsaugojo tėvo pali
kimą, bet ir jį papildė. Rin
kinyje yra 1786 metų pašto 
trimitas, 230 metų amžiaus 
smuikaš, įdomių instrumen
tų net iš XV amžiaus. Tu
ristai ir šiaip ekskursantai 
visus juos dabar gali pama
tyti Brandenburgo vartų 
akmeniniame bokšte.

laiku iš krėslo, sto- 
šalia Pr. Raščiaus 

darbastalio, pakilo senu
kas, laikantis rankoje skry
bėlę, ir, linksmai žvilgtelė
jęs man į veidą, tarė:

— Ėhė, aš dar negavau 
signalinio egzemplioriaus, 
o tu jau turi. Tai duokš, 
pasirašysiu, šiaip ar taip 
— pirmas naujos knygos 
autografas.

Tik dabar galutinai susi
gaudžiau: iš knygos aplan
ko ir natūroje žvelgė tas 
pats veidas—Aug.. Griciaus 
veidas.

— Čia mūsų bendradar
bis iš Kauno,—pristatė ma
ne Pranas Raščius.

— Hm... vadinasi, bend
radarbis, — tarė Aug. Gri
cius. —. Na, laikykis! — ir 
seniokiška ranka brūkštelė
jo keletą žodžių: ,

“Mielam bičiuliui Augus
tui Tamaliūnui, linkėdamas 
kūrybinių ir visokių ;sėk-: 
mių — Aug. Gricius. 1969. 
VIII.18,” — užrašė. ;

Šį aautografą aš ypatin
gai saugau. Ir tokia jo at
siradimo istorija.

Aug. Tamaliūnas

Daugiau sutuoktuvių
Kas antrą savaitę Taura

gėje prie Tarybų rūmų pa
sirodo baltai pasidabinusios 
jaunosios ir jaunieji, pa
mergės ir pabroliai, piršlys 
melagis.,

— Šiais metais iškilmin
gai sutuokėme 327 šeimas, 
t. y. 25 šeimomis daugiau 
negu pernai, ■ ___  ___
ragės civilinės metrikacijos 
biuro vedėja V. Ozolinčie- 
nė.—Ypač daug darbo mū
sų biuro darbuotojams bū
na per ševntes.

San Blase (Panama) vie
nos genties mergaitės iki 12 
metų visos vadinamos vienu 
vardu Titi (išvertus — “gė
lelė”). r Nuo 12 metų kiek
viena pavadinama individu
aliu vardu.

Analfabetas J. Silveiras iš 
Rio de Žaneiro buvo paso
dintas trejiems metams į 
kalėjimą už vagystę. Kalė
jime jis išmoko skaityti ir 
rašyti. Po bausmės atliki
mo, praėjus dviem mėne
siams, vėl buvo suimtas —• 
už dokumentų klastojimą.

Pati mažiausia Tarybų 
Sąjungoje spausdinta kny
ga—“Krylovo pasakėčios”— 
saugoma Leningrado Ermi
taže. Ji išleista prieš revo
liuciją. Formatas 13x22 mm. 
Mažiausia knyga pasaulyje 
išspausdinta Japonijoje. Ji 
turi 22 puslapius. Forma
tas 2.8x4 mm.

JAV gyventoja apskaičiavimas
Kaip jau žinome, gyven- didelių valstijų, kur įsikū- 

tojų apskaičiavimai įvyksta rusios įmonės, bankai, ka- 
kas 10 metų, bet ne tokie pitalas, kaip Pennsylvania, 
smulkmeniški, ne tokie ofi-|New Yorkas, Illinois, Indi- 
cialūs, kaip buvo šie. Tokie 
oficialūs apskai č i a v i m a i 
įvyko tik 1947 metais. Ta
da Jungtinėse Valstijose 
buvo 145,000,000 gyventojų, 
o dabar jau yra 204,765,770. 
Tai labai didelis prieaug
es, Apskaičiuojama, kad 
1,500,000 amerikiečių ran- 
lasi užsienyje — vieni mi- 
itarinėje tarnyboje, o kiti 
savais reikalais išvykę, ar
da kitur apsigyvenę ir dar 
\merikos pilietybės neatsi-

ana bei Texas, skaičiuojant r* 
nuošimčiais, žmonių skai
čius nepadaugėjo. Ar tai 
reiškia gyventojų šalinimą- 
si nuo didmiesčių?

Gali būti dvi svarbios 
priežastys. Viena, tai mies
tuose neramumai, apiplėši
mai, užpuolimai, apsišaudy
mai, kamšatis, oro užterši
mas. O antra, automacija, 
mechanizacija stumia žmo
nes iš industrijos, iš darbų 
ir iš duonos.

Dzūkelis
Štai kaip apskaičiuojamas 

'monių prieauglis ir atski- 
ų valstijų stovis: 9 valsti- 
os neišlaikė buvusio gy

ventojų kiekio, jos dar nu
puolė; 5 valstijos paaugo 
žmonių skaičiumi, o 36 vals
tijos kad ir nenupuolė, bet 
labai mažai paaugo, arba 
išliko lygiomis.

Daugiausia, pagal nuo- i 
šimčius, paaugo Nevada1 
valstija. Bet nors ji dide
lė žemės plotu, tačiau labai 
maža žmonių skaičiumi. Ji 
turi tik 492,396 gyventojus,

Sekama daugiausia pa
augusi, tai Kalifornija. Ji 
laimėjo 4,381,659 gyvento
jus. Dabar ji turės 20.098,- 
863. Ji jau pralenkė New 
Yorką, kuris laimėjo tik 
1,505,225. Dabar New Yor- 
kas turės 18,287,529 gyven
tojus ir bus antroje vietoje, 

.j’ Sekama daugiausia lai
mėjusi, tai Florida. Ji turė-Alpėse, kur Itąlija susisie-

Ma su Prancūzija, stūkso . 4 951560 Įaimėjo 4 904 
auksciausias Europoje kai- J1/l9 + V ^«^7A9 „4 
nų masyvas — Monblanas. — 
Daug amžių jis buvo di
džiausia kliūtis kelyje iš 
Romos į Paryžių. Aplenk
dami jį, keliautojai sugaiš
davo daug laiko. Dabar po 
Monblanu iškastas didžiau
sias pasaulyje automobilių 
tunelis. Jo ilgis 11 kilomet
rų 600 metrų; kelias iš Ro
mos į Paryžių sutrumpėjo 
200 kilometrų vasarą ir 350 
kilometrų žiemą.

Specialistai apskaiči a v o, 
kad bangos ir srovės kos- 
met atplėšia nuo krantų 
apie pusantro kubinio kilo- 
metro grunto, o upės 
per metus išneša dar apie 

- į 12 kubinių kilometrų žemių. V1AJLAO VLCL LA AC4 lA . — .•» • v
— sako Tau-I^e upes ^asmet nunesa

į vandenyną apie 3,300 mi
lijonų tonų ištirpusių me
džiagų (geležies, aliuminio, 
fosforo, kalcio, magnio, azo
to ir t t.).

■
Kėdainių rajono Kaplių profesinė technikos mokykla gy

vuoja jau dešimt metų. Dabar mokykloje ir jos filialuose mo
kosi 660 moksleivių. Tai — busimieji ekskavatorininkai, trak
torininkai, auto vairuoto j ai ir kombainininkai. Ši mokykla — 
ištisas mokymo kombinatas su geromis laboratorijomis ir kabi
netais. Prie mokyklos pastatyti bendrabučiai, yra valgykla.

Nuotraukoje: meistras Vytautas Čeponis ir moksleiviai 
prie mašinų. A. Tumėno nuotrauka

Pats geriausias laivas ne
gali konkuruoti -su kardžu- 
ve. Ji plaukia 100 kilomet
rų per valandą greičiu.

Lodzėje atidarytas gast
ronomijos muziejus. Jame 
galima pamatyti senų kuli
narijos gaminių ir įrankių. 
Eksponuojama keptuvė, ku
rioje galima iškepti kiauši
nienę iš... 100 k’aušinių. 
Čia yra senų stalo įrankių 
ir servetėlių, o taip pat 20 
karštų patiekalų ir deserto 
receptų, kurie buvo laikomi 
paslaptyje.

Argentinos ir Čilės vy
riausybės nutarė iškasti per 
Andų kalnus tunelį, kuris 
sujungtų Pietų Amerikos 
valstybes ir kelią sutrum
pintų keliais šimtais kilo- 
metrų.

Andų kalnai (po Himala
jų) yra didžiausi pasaulyje. 
Dėl to ir tunelis bus 45 ki- 
lomekų.

Klaipėdos krašto istorijos 
klausimais

Šilutės rajono meliorato
rių poilsio namuose Šilinin
kų kaime vyko tarprajoni
nė konf e r e n c i j a, skirta 
Klaipėdos krašto istorijos - 
tyrimui . Joje dalyvavo va- 

j karinių Lietuvos rajonų 
| krašto ty r i n i n k a i, grupė 
mokslininkų iš Lietuvos^ 
Mokslų akademijos, Vil
niaus universiteto ir kt.

Išsamius pranešimus kon
ferencijoje padarė istorijos 
mokslų kandidatas doc. R. 
Žiugžda (“Klaipėdos klau 
simais 1919 m. i aryžiaus 
Taikos konferencijoje”), B. 
Elertienė (“Klaipėdos kraš
to istorijos bruožai”), V. 
Nausėdas (“Kova su ger
manizacija Klaipėdos kraš
to mokyklose XVI-XIX am
žiuose”) ir kiti. Iš viso iš
klausyta 15 pranešimų.

142, tai bus 6,855,702 gy
ventojai.

Nėra aišku, kodėl tokių

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
ką to

J. H. Sharkey-šarkiūnai
Worcester, Mass.

Sveikiname su Naujais 1971 Metais
Visus draugus, artimuosius, skaitytojus, 

“Laisvės” kolektyvą ir Tarybų Lietuvos darbo 
žmones. Tegyvuoja taika! Visų tautų vienybė.

SVEIKINIMAS |
| Sveikiname su žiemos šventėmis ir naujaisiais g? 
? 1971 metais visus — gimines, draugus ir pažįs- gį 
| tarnus T. Lietuvoj ir Amerikoj, taipgi ir “Lai- 
a svės” kolektyvą. Linkime visiems daug laimės 
į ir sveikatos, kad būtų taika visame pasaulyje.
? Kastancija ir Alex Mugianiai g?
į Oakland, Calif.

Proga Žiemos Švenčių-Naujų Metų
Sveikinu redakciją ir Administraciją, ir spaus

tuvės darbininkus. Visus skaitytojus Amerikoje 
ir T. Lietuvoje. Savo gimines ir draugus Argen
tinoje, taipgi Baltimore ir Floridos draugus.

Linkiu visiems sulaukti laimingai 1971 metus.

Petras Paserskis
Baltimore, Md

t;

SVEIKINU
Visą “Laisvės” kolektyvą su metinėmis šven

tėmis, visus skaitytojus, rėmėjus ir draugus 
Amerikoje ir Lietuvoje. Lai pasaulyje įvyksta 
taika!

J. S. DELTUVA, 
Baltimore, Md. - *
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Iš mano labai senų atsiminimų Petras Naudžius

Švietimo būkle Lietuvoje 19 amž.
pabaigoje ir 20

* Kaip pradėjau 1894 m. 
'lankyti Barzdų km. pradinę 
mokyklą, liaudies švietimo 
padėtis šioje apylinkėje ti
krai buvo tragiška. Kad 
būtų aiškiau, pavaizduosiu 
faktais. Imsime/ Barzdų 
mokyklą kaip centrą: pietų 
kryptimi nuo jos — 8 Jpn. 
atstume miestelis Pilviš
kiai—pirma mokykla; šiau
rės kryptimi — 10 km. at
stume Griškabūdis — kita 
mokykla; vakarų kryptimi 
—20 km. atstume Naumies
tis — trečia mokykla, rytų 
kryptimi—Višakio Rūda — 
18 km. atstume — ketvirta 
mokykla. Einant visomis 
kryptimis nuo paminėtų 
mokyklų toks pat vaizdas: 
atstumai tarp mokyklų—10- 
15 km. ir daugiau.

Kalbamame rajone miškų 
’nėra, gryni laukai, žemės 
^.neblogos. Vietovė tirštai 
apgyventa. Esamų mokyk
lų pastatai patys papras
čiausi, toli gražu neatitiko 
dabartinių mokyklų saly-

amž. pradžioje 
goms: pačios mokyklos 
ankštOiS, su dideliais trūku
mais. O per tokius didelius 
atstumus argi galėjo tas 
mokyklas pasiekti visi vai
kučiai ir jose tilpti visi no
rintieji mokytis? Aišku, 
ne.

Iš rudens, Kada turėdavo 
prasidėti mokymasis, ne
daug vaikučių telankydavo 
mokyklą. Tik vėliau, kada 
užsidarydavo laukuose ga
niava, vaikučių prigūžėdavo 
pilna mokykla, net ankšta 
būdavo. Tas pats, tik at
virkščiai, atsitikdavo pava
sarį : mokykla ištuštėdavo, 
likdavo tik keletas mokinu
kų. Reiškia, visi kiti išsi
skirstydavo pas ūkininkus 
bandos ganyti.

Barzdų mokykloje buvo 
12 suolų: vienoje eilėje pen
ki suolai, o kitoje -- septy
ni. Šiuose suoluose norma
liai sėdėti buvo nustatyta 
po penkis mokinius. Bet 
žiemos metu tekdavo talpin
ti s ir daugiau.

Galima įsivaizduoti, ką žiavau. Apsigyvenau pas 
vienas mokytojas galėjo pa-brolį, 
daryti tokioje vaikų kamša
ty. O čia dar visas moks- rudenį susitariau su moky
tes tuomet ėjo vien rusų toju Jonikaičiu: jis paruoš 
kalba. Jau iš pirmųjų die- mane į Veiverių Pavyzdinės 
nų vaikai turėjo išmokti pa- mokyklos penktąjį skyrių, 
siprašyti mokytojo rusų'iš kurio vėliau bus galima 
kalba, kada norėdavo išbėg- j patekti į mokytojų semina- 
ti j kiemą.

Daugelis vaikučių, pa
vaikščioję kelias žiemas, ma
žai mokslo žinių įsigydavo. 
Kai kurie mokiniai vėliau 
nei skaityti, nei rašyti rusų 
ar gimtąja kalba nemokė
davo. Matyt, caro valdžia 
tai darė sąmoningai, pritai-

Iki 1970 metų pabaigos buvo numatyta Klaipėdoje 
pastatyti laivų remonto įmonės pirmąją eilę. Hydrosta- 
tytojai jau perkasė daugiau kaip milijoną kubinių metrų 
žemių. Išaugo didžiulių cechų korpusai, kuriuose mon
tuojami unikalūs įrengimai. Įmonė jau dirba. Pernai 
milžiniškame 27 tūkstančių tonų keliamosios galios 
plaukiojančiame doke buvo suremontuota pirmoji plau
kiojanti bazė “Tarybinė Arktika”, o šiemet jame su
tvarkyta dešimtys didelių jūros laivų.

Nuotraukoje: laivų remonto įmonės statybos bendras 
vaizdas. —B. Aleksandravičiaus nuotrauka

MIAMI, FLORIDA
Mirus

George Daniui
Draugai ir prieteliai su gailesčiu širdyse skiria

si su juo ir išreiškia gilią užuojautą jo likusiai 
žmonelei Stellai, linkėdami jai kantriai pergyventi 
širdies skausmus, netekus savo gyvenimo draugo.

Aimantas Chas.
Aimantas Amelija 
Andrus J.
Birštonai J. ir A.
Bečienė P.
Bubelis Ą.
Bovinai V. ir M.
Bružienė M.
Clee H. ir M. 
Chuladai R. ir M. 
Cvirka Marg. 
Daugirdai J. ir U. 
Gabrėnai A. ir M.
Grublin S.
Kruppai J. ir M.
Kaulakiai Zigm. ir 

žmona
Kochiai J. ir M. 
Kvietkai F. .ir M. 
Kanceriai J. ir M. 
Lackai W. ir E. 
Levand Margaret 
Mankauskai F. ir H.
Miller Emilija. 
Novacks J. ir E.

Purlis Eva
Paukštaitis J. ir M. 
Paukštienė A. 
Rastics F. ir O. 
Sodeika V.
Stankus V. ir E. 
Smalenskas J. 
Stevensonai J .ir R. 
Shimkai J. ir O. 
Shukaičiaai J. ir S. 
Simon Katerine 
Šmiras F.
Thomsonai J. ir S. 
Tamošunai C. ir N. 
Tamchuk Anna 
Urban Ig.
Urban Paulina 
Vitartienė E. 
White Brone 
White Berta 
Walley A. ir M. 
Yurewitz S. ir J.
Zavis S. ir B. 

Zavis-h Sophie 
Zutras J. ir V.

ST. PETERSBURG, FLA.
Draugijinis judėjimas ei-paikais moterys visuose dar

na gražiai ir nauji stoja’buose stovi aukštumoje — 
darbuotis. Gruodžio 6 d. į trys valdyboje, viena kores- 
įvykusiame LLD 45 kuopos 
susirinkime kuopa padaugė
jo keturiais nariais. Iš New 
Yorko atsikėlė į kuopą ener
gingi veikėjai Verutė ir Va
lys Bunkai, nauji įsirašė 
Mykolas ir Michalina Rut
kauskai, neseniai atsikėlę iš 
Chicagos. Michalina jau 
chore dainuoja.

Sekretorė skaitė laiškelį 
nuo gydytojo ir jo žmonos 
Pikčių, Kaune gyvenančių, 
taip pat ir nuo antifašisti
nio judėjimo raginimą da
ryti spaudimą, kad Turki
jos valdžia grąžintų Bra
žinskus į Tarybų Sąjungą, 
kad ten jie atsakytų už 
žmogžudystę. Tuo reikalu 
gausus susirinkimas nutarė 
pasiųsti reikalavimą Tur
kijos ambasadai.

Žiemos šventėmis padaž- 
nės pramogos. Miela buvo 
girdėti renkant komisiją. 
Moterys ir vyrai, dirbę lap
kričio men.,- vėl sutiko sun
kiai padirbėti, narius per 
šventes skaniai pavaišinti, 

valdžios priešu. Čia ir buvo| . _ . __ . . . v. .
šuo pakastas. I e,IV1 .s Ve su

i Damos Mylėtojais žada per 
Po šio nepasisekimo visą i šventes daug dainelių pa

vasary dirbau jas tėvus. į dainuoti. Jie nepatingės 
Rugpiučio mėn. išsiprašiau įdainuoti, kol svečiai lanky-

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Rytojaus dieną 1902 m.

rijos pirmąjį kursą. Atlygi
nimas — 10 rub. mėnesiui. 
Ir taip prasidėjo mano 
“mokslas.”

Mokytis sąlygos buvo vi
sai netinkamos. Tik nepa
prastas noras mokytis pa
dėjo nugalėti visus sunku- 

Imus. Žinoma, ką Barzdų

pondentė. Susirinkimus jos 
taip pat tinkamai praveda.

Visiems linkėjimai su 
Naujais Metais. Būkite svei
katoje tvirti, ilgai tešviečia 
saulė.

ELECTRICIAN. Experienced help
ers and mechanics for Highstown- 
South Brunswick area. Good pay, 
work. Call Mr. Timpanaio, 609-448- 
8448 between 8 AM to 9 AM and 
4 PM to 5 PM.

(92-95)

Vikutis
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kydama dėsnį: tamsi liau- mokytoje įsigijau, beveik 
vTinlrri Lm i x t t•* i i V\ O WA T n Iz /Al

dis paklusnesnė. - . - - .. . -
Mane mama, dar prieš sitempiau. 

pradedant lankyti mokyklą, 
iš elementoriaus ir malda
knygės išmokė skaityti He-piinai^paYuTštas^ir^ mudu 
tuviškai. Ir rusų kalbos išvykom į Veiverius, 
raides, broliui padedant, Pavyzdinės mokyklos mo-

viską buvau pamiršęs. Rei
kėjo pasitempti. Aš ir pa-

1903 m. pavasarį Jonikai- 
tis patvirtino, kad aš jau

Ten

taip pat išmokau namie. 
Taigi, mokykloje mūn mo
kytis sekėsi, norėjau moky
tis. Tik visa bėda buvo 
ta, kad mano mokytojas 
nebuvo tas žmogus, kuris

kytojas Kesleris žadėjo ry
tojaus dieną mane paegza
minuoti. Jis egzaminavo 
mane, bet aš kvotimų būk 
neišlaikęs. Kesleris buvo 
caro valdžios stropus šni-

Windsor, Conn
Drg. J. Lukštas jau pasi

rengęs neužilgo skristi į 
Floridą ir ten praleisti žie
mą.

Linkime draugui laimin
gos kelionės, geros sveika
tos, laimingai praleisti laiką.

Lauksime sugrįžtant, nes 
paliekate spragą darbinin
kų judėjime ir Laisvės cho
re, kur dainavote.

J. M.

mirė drg. Jasutis, Albinas 
Šmagorius, K. B. Kraučiū- 
nas ir lapkričio 30 d.—Jur
gis Danis (gruodžio 3 d. ta
po sudegintas). Danis pa
liko savo žmonelę Stelą. 
Linkiu jai ištvermės per
gyventi liūdesio valandas.

Korespondentas

mokslą brangintų ir vertin-i pas, 0 j0 santykiai su Jo
tų. Jis į viską žiūrėjo pronikaičiu buvo ne kokie. Kes- 
pirštus. Atrodė, kad jis, ierįs įtarė Jonikaitį esant 
ką besimokydamas buvo įsi
gijęs žinių, viską pamiršo. 
Nors man jis buvo geras: ir 
į akis ir už akių kitiems 
žmonėms mane gyrė, bet 
manęs tas nedžiugino. Pa
galiau, kodėl mokytojui ma
nęs negirti? Juk pastaruo
sius du metus aš buvau jo 
tikras pagalbininkas: visą 
laiką padėdavau pirmokus 
mokyti.

Kada aš mokiausi, nė vie
na mergaitė mokyklos tada 
nelankė. Tėvai nesuprato 
reikalo savo dukteris pamo- 
kyti.

Ir taip pravargęs apie 
penkis metus su skaudama 
širdžia likau pas tėvus ūkio 
darbu dirbti.

Mano mokytojas, pavarde 
Margaitis, gyveno vargin
gai, o be to, labai mėgo 
stiklelį išlenkti. Algos jis 
gaudavo mėnesiui 15 rub
lių. Turėjo nemokamą bu
tą, kurą ir žemės virš pus
antro hektaro prie mokyk
los. Šeima neskaitlinga — 
žmona ir dukrelė. Žmona 
didelė darbininkė.

Apylinkės gyventojai, ku
riems mokytojo paslaugos 
nebuvo reikalingos, žiūrėjo 
į jį tolerantingai. Bet tie, 
kurie norėjo savo vaikus 
leisti toliau mokytis, jį 
smerkė ir kritikavo, nes 
jiems teko ieškoti kito mo
kytojo, kuris paruoštų jų 
berniukus į gimnaziją.

Niekaip nerimau tėvų na
muose: vis svajojau, kur čia 
galėčiau daugiau pasimoky
ti. Tėvams aš buvau reika
lingas kaip darbininkas. Jie 
puikiai žinojo, kad mokslas 
labai daug kainuoja, o čia 
pinigų nėra. Be to, dar ne
tekti ūky darbininko, taip 
pat perspektyvos nedžiugi
nančios. Man maldaujant, 
kad leistų mokytis, išsisu
kinėdami sakydavo: “kas 
darbus dirbs, jei visi bus 
mokytais ponais?”

Pagaliau vis tik važiuoju 
mokytis. Buvo taip: atva
žiavo mano brolis Jonas ir 
papasakojo, kad netoli nuo 
jo namų kitame kaime ati
daryta nauja mokykla ir 
jon paskirtas vos tik baigęs 
Veiverių mokytojų semina
riją jaunas mokytojas Juo
zas JoniLaitis. Mano prašy
mą, broliui pritariant, tėvai 
sutiko patenkinti. Įdėjo į 
brolio vežimą šiek tiek pro- 
vizijos, būtent: mėsos, mil
tų duonai ir aš drauge išva-

iš tėvų pinigų ir vėl nuvy
kau į Veiverius. Užsukau 
pas pradinės mokyklos mo
kytoją lenką Gasevskį, kuris 
sutiko mane įstatyti į penk
tąjį skyrių už penkiasde
šimt rubliu, v

Vinikaitienės 
reikalas yra, 

Buvom du virtuvėje ir 
mokiniai. Gasevskis, pati-j atlieka, 
krinęs mudviejų žinių ba
gažą, matyt, i*ado jį pakan
kamą ir pamokų beveik ne
buvo. Tačiau mudu vėliau 
egzaminų dieną kvotimus 
išlaikėm ir buvom priimti į 
Pavyzdinės mokyklos penk
tąjį skyrių. ;

Valdiško bendrabučio ne
buvo. Mokytojų seminari
ja ir pavyzdinė mokykla 
susitardavo su vietos gy
ventojais. Šie išnuomodavo 
savo butus mokiniams. Ta
čiau mokinius pati mokykla 
skirstydavo į butus. Talpi
nami buvo mišriai: ir semi
naristai ir Pavyzdinės mo
kyklos.

Kuriu mokiniu tėvai duo
davo produktus, tie mokė
davo buto šeimininkui už 
butą ir maisto gaminimą, o 
kurie grynais pinigais, tie 
mokėdavo- už butą ir mais
tą po 10 rublių mėnesiui.

Baigiantis 1904 m. moks
lo metams buvo egzaminai. 
Jie pasisekė: įstojau į pir
mąjį seminarijos kursą.

Prasidėjo mokslas. Buvo 
atkeltas naujas seminarijos 
vadovas inspektorius Proto- 
popovas. Tai buvo tipiškas 
rusas: aukštas, stambaus 
sukirpimo, žiaurios veido 
išraiškos vyras, jau žils
tančia apkarpyta barzda. 
Ar jis turėjo šeimą kur 
nors Rusijoj, ar buvo vien
gungis — niekas nežinojo. 
Kalbėjo, kad yra didelis gir
tuoklis. Sekmadieniais va
žinėdavo į Kauną, o gal ir 
kur kitur. Tik pirmadieniais 
visada vėluodavo į pamo
kas, būdavo pagiriotas ir 
sugedusios nuotaikos, pik
tas. Rėkdavo ir bardavosi 
ant mokinių visokiais ne
cenzūruotais žodžiais. Grū
modavo, sakydamas: “iš- 
spirsiu iš mokyklos”. Per 
pamokas mokinių atsaky
mai jam netikdavo ir beveik 
visiems statydavo dvejetus.

Tokis inspektoriaus Pro-,
(Bus daugiau)

sis per žiemą.
Beje, Padėkos dienos ap

rašyme nepažymėta virtu
vėje dirbusios Stefanijos 

vardas. Kai 
ji prigelbsti 
kitus darbus

Iš valdybos pranešimų su
žinota, kad spaudai remti 
fondas prisipildė, tad nutar
ta paremti “Liaudies Balsą” 
su dviem šimtinėmis, “Lais
vę” — su penkiomis šimti
nėmis. Vėliau bus nepa- 

| miršta ir “Vilnis.” Abiejų 
laikraščių v a j i n i n k a i P. 
Alekna ir J. Stančikas ra
portavo apie pasekmes, bet 
dar daug darbo iki vajaus 
pabaigos. “Liaudies Balsui” 
taikau j a Anna Walins, jai 
prigelbės kiti nariai. Visų 
narių šventa pareiga stoti 
vajininkams į pagalbą grei
čiau baigti apšvietos sklei
dimo darbą.

Antanas Vėgėla po opera
cijos gydosi namie. Kuopos 
turtų raštininkas J. Sholū- 
nas dėl nesveikatos negalė
jo pribūti į susirinkimą. 
Gaila jo, atsisakė ir nuo 
pareigų.

Sekamiems metams per
rinkta valdyba: Organiza
toriaus pareigoms P. Blaš- 
kienė, vice-pirm. V. J. Val
ley, raštininke Aldona Alek
nienė ir iždininku J. Rūbas 
pasiliko valdyboj ant toliau. 
Turtų rašt. vietoj Sholūno 
apsiėmė Agnes Jurevičienė.

Knygiaus darbą vesti ap
siėmė Frank Bunkus. Jam 
gelbės, kai bus reikalas, se
nasis J. Davidonis. Kores
pondentais apsiėmė Verutė 
Bunkus prie senojo Vikučio 
teikti žinis “Laisvei”. “Vil
niai” rašinės tas pats J. Stan 
čikas.
respondentas, nepraleidžia 
ne vienos pramogos neap
rašęs.

Vienbalsiai užgirta Dai
nos Mylėtojų vadovauto ja 
Adelė Pakalniškienė.

Mirus Antanui Kavaliaus
kui, atsitstojimu pagerbtas. 
Velionies palaikai ilsisi Lie
tuvių Tautiškose kapinėse 
Chicago je. Antanas buvo 
pavyzdingas kuopoje narys.

Šį susirinkimą šauniai ir 
greitai pravedė Adelė Pa
kalniškienė. Pastarais i a i s

Miami, Fla.
Gruodžio 5 d. Aido cho

ras turėjome priešmetinį 
susirinkimą. Į valdybą 1971 
metams tapo patvirtinti vi
si tie patys. Pirmininkas A. 
P. Gabrėnas, vicepirminin
kas J. Birštonas, fin. sekr. 
P. Mankauskas, užrašų raš
tininkas ir korespondentas 
J .Daugirdas, iždininkė M. 
Paukštaitienė, iždo globėjas 
J. Tamsonas. .

Gruodžio 6 d. Aido cho
ras turėjo pietus ir kon
certą. Programą atidarė vi
sas choras, sudainuodamas 
tris dainas. Kitą progra
mos dalį atliko solistai ir 
duetai. S. Zavis mandoli
na sugrojo pasirinkęs ke
lias melodijas. Helen Man- 
kauskienė dainavo solo ir 
duetą su savo vyru. Helen 
Himan sudainavo solo porą 
dainelių, ir choro mokyto
jos dukrelė Lisė Mann pa
grojo fleita. Ji tai atliko 
labai gražiai. Solo dainavo 
S. Vaineikis ir Mae Gabrė- 
nienė. Taipgi jiedu dainavo 
porą dainelių duetu. Na, o 
sekamą programos dalį at
liko visos publikos myli
ma Birutė Ramoškaitė- 
Mann. Sudainavo 4 dainas. 
Pati sau akompanavo kank
lėmis. Atrodė, kad sienos 
truks nuo publikos aplodis
mentų.

Koncertą užbaigė visas 
choras.

Solistai ir duetistai labai 
gerai savo užduotis atliko. 
Didelis jiems ačiū už jų 
gražų sudainavimą ir dide
lis ačiū visai publikai už 
gausų atsilankymą.

Dvi narės — M. Valilio- 
nienė ir E. Aimantienė — 
tapo choro garbės narėmis. 
Ateityje į garbės narystę ir 
daugiau įstos.

Gruodžio mėnesį keli cho
ro nariai minėjo savo gim
tadienius .Mūsų geroji gas- 
padinė M. Paukštaitienė 
savo gimtadienį minėjo 
gruodžio 6. Choras jai nu
pirko tortą ir sudainavo 
“Happy Birthday.’

Socialis Klubas į trumpą

Binghamton, N. Y.
Mūsų LDS 6 kuopos su

sirinkimas įvyko gruodžio 
7 dieną. Kaip metinis su
sirinkimas, kuriame reikė
jo rinkti naują valdybą, 
buvo per silpnas. Gal ma
no klaida buvo, kad susi
rinkimo nepagarsinau spau
doje. Negalėjome išrinkti 
finansų sekretoriaus Ade
lės Kumpan vieton. Ji tų 
pareigų nebegali eiti dėl tū
lų priežasčių. Gaila mums 
visiems, nes ji buvo ge
ra, gabi sekretorė. Dabar 
stengkimės gauti jos vieton 
naują sekretorę iki ateinan
čio susirinkimo.

Pirmininke išrinkome 
Ameliją Žemaitienę, užra
šų sekretorių palikome tą 
patį J. Vaicekauską, iždi
ninkė irgi ta pati Katrė 
Vaicekauskienė.

Sekretorė Adelė pranešė, 
kad turi vieną narį užsi- 
maldavusį dėl pašalpos, tai 
Joną Strolį. Dzidorius Ve- 
zis ir Lioną Repšienė atsi- 
maldavo nuo pašalpos. Taip
gi Ona Wellus atsimaldavo 
ir dalyvavo susiri n k i m e. 
Džiugu buvo ją matyti.

Draugė Josephine Nava- 
linskienė pagiria šių metų 
komitetą ir komisijas, ku
rios gerai darbavosi. Su
rengė vasaros pikniką ir 
rudens bankietą paminėji
mui LDS 40 metų gyvavi
mo jubiliejaus. Ačiū jai už 
prisiminimą apie tai.

Pastaba: Sekantis kuo
pos susirinkimas įvyks 1971 
metų sausio 4 d. Visi na
riai ruoškitės dalyvauti.

Užtikrinto saugumo 
reikalauja

Pittsburgh, Pa. — Dauge
lis Jungtinės Plieno Darbi
ninkų Unijos lokalų reika
lauja, kad Plieno t rustas ne 
tik algas pakeltų, bet ir 
darbininkų sveikatos sau
gumą užtikrintų.

Plieno darbininkai nori, 
kad naujame kontrakte bū
tų įrašytas skyrius, kuris 
garantuotų plieno darbinin
kų apsaugą pavojinguose 
darbuose.

Jis energingas ko- laiką neteko keturių narių:

Chicago. — Įrankių išdir
by stė šioje apylinkėje suma
žino darbininkų skaičių 5 
procentais.

LIETUVON
į LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ
? NAUJŲJŲ METŲ!
? Seselėms ir jųjų šeimoms, Eva Beliūnienė, Sa- 
? lomėja Miglinienė, Marijona Mažeikienė. Taipgi 
? visiems Jegelevičiams ir jųjų šeimoms, Juozo, 
? Halfonso, Vlado, Vytauto ir Antano.

į Martin Egelevičius,
# ~ Windsor, Conn.
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A P S A K Y M A S

Nuo ko žmogus sudega?
Leonas Kuosa! Negali 

būti! Pavardė ir vardas 
juoduose rėmeliuose ir at
vaizdas! Ne taip dažnai, ry
tą atvertusi laikraštį, už
tikdavau į akis tviekstą to
kį siurprizą.
Su Leonu Kuosa teko drau- 

ge dirbti ne vienerius me
tus, ir štai jis guli ant len
tos!

“Netikėtai užklupo anks
tyva mirtis, nesulaukus nė 
penkiasdešimt metu,”— pa
gauna žvilgsnis nekrologo 
nuotrupą.

—Infarktas veikiausiai,— 
tariu pati sau. — Juk da
bar toks didelis procentas 
staigių ankstyvų mirčių — 
širdies sustojimas. Tai 
darbščiųjų, neramiųjų na
tūrų rykštė. Koks flegma
tikas, tvlenis, lėtuolis išgy-l 
vena iki aštuoniasdešimt, 
devyniasdešimt, o karštas 
žmogus sudega, nesulaukęs 
nė pusės to. Vos spėjo tap
ti tikras specialistas, apsi

Linksmų Sezoninių Švenčių linkiu 
visiems draugams ir pažįstamiems.

S. Večkys

SVEIKINIMAS
C Žieminių Švenčių proga nuoširdžiausi svei- a 
? kinimai visiems mūsų draugams ir bičiuliams. » 
a Visiems linkime geros sveikatos ir daug švie- į 
? siu dienu. ?

v • €■ X

Ilsė ir Antanas Bimbai
Richmond Hill, N. Y.

? Sveikinu Kalėdų ir Naujųjų Metų progaįį 
rf? Gimines, draugus ir pažįstamus, gyvenančius į 
į Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems $ 
? sveikatos ir laimingo gyvenimo dabartiniame * 
į laike ir ateityje. ?

Anna Kazlauskiene,
Carle Place, N. Y.
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MATTHEW SIMON
354 — 14th St., Brooklyn, N. Y.

£ Sveikinu Naujųjų Metų Proga
į Visus draugus, gimines ir artimuosius Ame- 
į? rikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje. Gražiau- 
? šių sėkmių jūsų gyvenime ir visuomeninėj vaik- 
? loję. Lai gyvuoja taika!

? Jonas Grybas,
į Richmond Hill, N. Y.

SEZONINIS SVEIKINIMAS į
Sveikinu su Kalėdomis ir laimingais naujai- Į 

siais 1971 metais brolius, seseris ir jų šeimas i 
Lietuvoje, ir visas kitas gimines. Lietuvoje ir | 
Amerikoje. Taipgi Biržuose švogerką Amelią j 
Sablickienę ir jos šeimą ir gimines. Taipgi Ame- ? 
rikoje visus draugus-drauges .ir pažįstamus, vi- į 
sus “Laisvės” skaitytojus ir visus taikos šalinin- į 
kus. į

Aš gimiau ir augau Vilniaus apskr., Videniš- i 
kių parap., Molėtų valsčiuje, (dabar rajonas,) * 
Kalniškių kaime. J

Elena Gedvilaitė

ginklavo patirtimi bei gy
venimo išmintimi ir žybt! 
perdegė, lyg ryškiai plies
kianti elektros lemputė, ku
rios žėrintis siūlelis ilgesnį 
laiką neįstengia atlaikyti 
įtampos.

— Kokia akivaizdi žmo
gaus egzistencijos tragi
ką!—mąstau, perimta šiur- 
oios minties, k a d Kuosos 
jau nebeteks niekados su
tikti. — Akimirka, ir vis
kas pasibaigė. Užpūsta 
liepsna, tik ligi pusės tesu
degus žvakei! Keletą se
kundžių pavinguriavo nuo 
dagties melsvas dūmelis, ir 
viskas. Bet skersvėjo už
pūstą žvakę vėl galima už
degti, o gyvybės į ramiai 
gulintį kūną nebeįpūs joks 
genialiausias chirurgas. Gy- 
vybės\niekas nepersodins, 
jeigu ■'ir atsirastų kitas žmo
gus, kuris sutiktų, kad jo 
gyvybė būtų perkelta kitam 
žmogui. Per vėlu!

Sustojo veikusi širdis! Už

geso nepaprastai sudėtin
gas milžiniškas elektroni
nis smegenų kompiuteris. 
Pradingo minčių pliūpsniai. 
Inžinierinis kaulų, raume
nų stebuklas tįso sugriuvęs.

O pasaulis keliauja toliau. 
Tūkstančiai lengvųjų auto
mobilių zuja gatvėmis, lyg 
nieko nebūtų atsitikę. Tik 
siauras artimųjų ratelis pa
jus jo mirtį. Bet ar ilgam? 
Rūpesčių srautas greitai 
vėl juos pagaus. Panašiai 
esti, kai ištraukiamas dan
tis. Iš pradžių burnoje lie
žuvis jaučia tuščią ertmę. 
Klaikiai nemalonus tas tuš
čios vietos burnoje jaus
mas! Bet praslinks visai 
nedaug laiko, liežuvis apsi
pras ir visai nieko nebėjus.

O Leonas buvo tikras liū
tas, išvertus jo vardą iš lo
tynų kalbos. Visur bėgo, 
skubėjo ir varė sunkiausią 
darbo barą nesiskųsdamas. 
Jis nėjo ten, kur reikėjo 
“burną aušinti”, kaip jis 
sakydavo,. kur reikė švais
tytis frazėmis, o visa gal
va pasinerdavo į konkrečią 
veiklą, kur galėjo matyti 
apčiuopiamus rezultatus.

Turėjo jis neblogą butą 
mieste. Kiti daug blogesnė
se sąlygose gyvena ir nesi
skundžia. Bet Leonas buvo 
valstiečio vaikas. Jaunys
tė jam praslinko kaime. 
Jam teko ir dalgiu šieną 
plauti, ii' plūgu lauką arti.

Jame kunkuliavo tiek 
energijos, kad jos dar lik
davo ir po tarnybos valan
dų, ir po visuomeninių už
duočių., Ir štai tos energi
jos likutis nukrypo į nuosa
vo namo statybą priemies
tyje, tarp pušų, ant upės 
kranto.

Jame buvo gyva valstie
čio svajonė gyventi taip, 
kad palangėje augtų obelis, 
kad čia pat oštų klevas, kad 
abipus takelio liepsnotų 
jurginai ir astrai.

Ir plyta prie plytos krovė 
jis pats savo rankomis tą 
namuką. Praeinantieji ste
bėdavosi, kaip kruopščiai, 
kaip lygiai nudailintos ply
tų siūlės kalkių skiediniu.

Ir štai tas namukas 
baigtas. Su plačia veran
da, su mansardomis, su pa
gražinimais, įdomios archi
tektūros. Viskas atlikta 
laisvomis nuo darbo valan
domis, sekmadieniais, p e r 
atostogas. Kai jo bendra
darbiai tįsojo Krymo ar 
Palangos pliažuose, jis sau
lėje, apsipylęs prakaitu, 
klojo raudonas stogo čer
pes ...

Ar jis tikėjosi pats sė
dėti toje verandoje ir todėl 
taip plušėjo? Ar jis buvo 
.daikto vergas, kaip daug 
kas šiandien vergauja daik 
tams — lengvajam automo
biliui, butui, televizoriui... 
Lyg būtų mestas šūkis: “Ne 
daiktas žmogui, o žmogus 
daiktui!” Ne! Kuosa sta
tė namuką todėl, kad jį tai 
daryti vertė kažkokia nera
mi, viduje tūnanti jėga. Jė
ga, kuri skatina žmogų ką 
nors kurti iš nieko. Kurti 
dėl pačio kūrimo proceso. 
Dėl to, kad ta kūryba su
daro jo egzistencijos turinį. 
Kad ta kūryba tampa jo vi
dinio gyvenimo atrama.

Ir vis dėlto skaudu... 
Kiti sėdės toje verandoje. 
Kiti raškys jo pasodintų 
vaismedžių obuolius.

Bet argi kiti? Juk jo vai
kai — tai jo paties dalis!

Kaip gi jo vaikai pergy
vena ankstyvą tėvo mirtį? 
Koks avidinis jų pasaulis? 
Kokiai jų psichika? Ar 
juose slypi panaši nerami 
kūrybos dvasia? O gal 

vienintelis jų rūpestis — 
smaguriauti gyveni m u ? 
Gėrėtis gyvenimu! Kuo 
daugiau malonumų! Ar ne- 
šmėkštels jų sąmonėje min
tis: “Be reikalo tėvas plė
šėsi!” O į namo patogu
mus gal žiūrės kaip į vel
tui gautą dalyką, kuris ne
branginamas ir neįvertina
mas.

Teko matyti jo abu sūnus. 
Abu barzdoti. J‘e—šių die
nų vaikai. Jie nenori atsi
likti nuo mados. Bet juk 
mes visi gyvename pagal 
savo epochos dvasią. Svarbu 
vidinė energija. Jeigu tos 
energijos yra, tai ne bėda: 
socialist’nėje visuomenėje ji 
ras būdų pasireikšti...

Toks jau gyvenimas. Jau
noji kaita, nešdama gyvy
bės estafetę, įsilieja į platų 
srautą. Panašiai įsiliejo ir 
visas Leono triūsas jo tar
nyboje. Tokie žmonės žymia 
dalimi padeda funkcionuoti 
moderniajai socialistinei 
valstybei.

Kapinėse iškils akmeninė 
plokštė su kokia nors sen
tencija. Ilgainiui ji apsi
trauks kerpėm: s.

O namas stovės paskendęs 
gėlėse. Tie, kas gyvens jame, 
nebežinos net, kas jį statė. 
Ties veranda oš šimtametis 
klevas. Taip, mažas mede
lis taps šimtametis. Juk rei
kia manyti, jo nenašiuos 
atominės bombos ugnis.

Ar panašios mintys šmėk
šteldavo ir Leono sąmonėje, 
kai jis rėmė stogo gegnes? 
Turėjo šmėkštelti, nes visi 
žmonės mąsto ir panašios 
mintys blyksteli visiems 
smegenyse. Ir, jis taip pat, 
atvertęs laikraštį, išvysda
vo pana š i u s nekrologus. 
Skaitydavo apie draugus, 
kuriuos ištiko infarktas. Ii* 
vis vien triušę, plušėjo... • ( ..

Kodėl? Kokia jėga varo 
žmones be atodairos į kapą ? 
Godumas? Gal kai ką kitą, 
bet tik ne Leoną Kuosą... 
Neseniai buvo aprašyta vie
no mokslų kandidato mirtis 
tuoj po to, kai jis apgynė 
disertaciją. Kas jį varė į 
mirtį ?

Suskambo telefonas.
Pakėliau ragelį. Pasirodo, 

ne tik mane sukrėtė šis ne
krologas. Buvęs Leono ben
dradarbis sužinojo tikrą 
Kuosos mirties priežastį.

— Autoavarija, — pasakė 
jis.—Važiavo “Volga”. Vai
ruotojas sunkiai sužeistas, o 
du keleiviai užmušti. Tarp 
jų ir Kuosa.

— Vadinasi, ne infark
tas? — nustebau aš.

— Iš kur pati ištraukei,— 
atsakė jis man. — Jis buvo 
sveikas kaip ridikas ir ga
lėjo gyventi dar kita tiek, 
kiek gyveno.

Ir aš pajutau palengvėji
mą, išgirdusi šį faktą. Va
dinasi, pasklidęs tvirtini
mas, kad žmogus sudega, 
daug kurdamas ir triūsda- 
mas, yra labai abejotinas. 
Matyt, žmogus sudega nuo 
ko kito, o ne nuo kūrybinės 
ugnies ir entuziastingo dar
bo. ..
Druskininkai, 1970. XI. 4

SVEIKUMU SU NAUJAISIAIS METAIS

Nellie Rakickas, 
Kearny, N. J.

į Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą ir visus 
? skaitytojus. Visiems linkiu sėkmės 1971 metuo- 
rt se!

Mieste pasidairius
Dokininku streikas buvo 

trumpas. Streikieriai pa
klausė unijos viršininkų ra
ginimo grįžti darban.

Bet taksių vairuotojų 
streikas tęsiasi ir nesimato 
jam galo. Pasitarimai ne
duoda jokių vilčių greitai 
streiką baigti.

Miesto centre, kai nėra 
taksių, trafikas žymiai su
mažėjo. Automobiliais jau 
laisviau galima važinėti.

Bellevue ligoninės proti
niai sergančių kalinių kam
bariai baisiai perpildyti ii* 
tarnautojų didelis trūku
mas, skelbia valstijos in
spekcijos raportas.

Inspekcija reikalauja pa
ruošti sergantiems kali
niams daugiau vietos ir su
teikti hems tinkamą aptar
navimu, v

Bronx du daktarai ir du 
vaistininkai areštuoti ir 
kaltinami net 863 prasikal
timais nelegaliai pardavi
nėjant narkotinius vaistus.

Sakoma, tie daktarai iš
rašydavo leidimus neva li
goniams, o vaistininkai su
teikdavo jiems narkotinius 
vaistus taip paprastai, kaip 
parduoda saldainius.

Bronxe trys^plėšikai pa
grobė iš Chase Manhattan 
Banko $48,000 ir automobi
liu paspruko.

Komunistų Partijos mote
rų komisijos delegacija vai- 
]ų priežiūros konferencijoje 
ragino suteikti nemokamą 
vaikams priežiūrą kiekvie
name rajone, kiekvienoje 
pramonėje ir kiekvienoje 
unijoje..
. Delegacija pastebėjo, kad 
federalinė valdžia skirtų di
desnes sumas visuomeni
niams reikalams. Dabar iš 
federalinio biudžeto 80 pro
centų skiriama karo reika
lams, o tik 20 proc.belieka 
visuomeniniams reikalams.

“Daily World”, vienatinis 
anglų kalba marksistinis 
dienraštis, pergyvena sun
kią finansinę padėtį. Jis 
prašo pagalbos, taipgi kvie
čia užsiprenumeruoti tuos, 
kurie jo neskaito. Prenume
rata metams $15, pusei me
tų $8.

“Daily World” adresas: 
205 W. 19 St., New York, 
N. Y. 10011.

Rep.

Sugrįžo iš ligoninės
Džiugu pranešti, kad Juo

zo Zajankausko sveikata 
jau šiek tiek pasitaisė, jis 
jau paleistas iš ligoninės ir 
dabar gydosi namie. Per 
telefoną sakė, kad nors dar 
vis jaučiasi silpnokai, bet 
sveikatos padėtis jau aiš
kiai pakrypus į gerąją pu
sę.

Linkime Juozui greitai ir 
pilnai susveikti.

Rep.

Anjean, W. Va. — Kasyk
lai įgriuvus trys mainieriai 
užmušti.

Iš IDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos paskutinis 
šių metų susirinkimas įvy
ko gruodžio 2 d. Jame daly
vavo truputį daugiau narių, 
kaip pirmesniuose susirin
kimuose, bet tikėtasi turėti 
daug didesnį susirinkimą. . 
. Kuopos valdyba pateikė 
savo raportus. Pasirodo, 
kad beveik visi nariai pasi- 
mokėję už šiuos metus mo
kesčius, tik pora narių dar 
tebėra truputį atsilikę. Kuo
pos pirmininkė Jeskevičiū- 
tė ištisai perskaitė visų na
rių sąrašą, iš L D S centre 
prisiųstą.

Prisiminta apie parengi
mą minėjimui 40 metų LDS 
sukakties. Manoma tokį 
parengimą turėti su LDS 1 
kuopa. Valdyba turės tuo 
klausimu veikti.

Po trumpo susirinkimo 
prasidėjo kalėdinių dovanų 
pasidalinimas. Visi susirin
kusieji dalyviai atsinešė po 
dovanėlę. Specialę dovaną 
laimėjo Pranas Yakštys.

Vaišės buvo smagios. Visi 
gavo po stikliuką vyno ir 
dar ko tvirtesnio. Vaišino
mės kava ir tortu, kurį iš
kepė ir atnešė Marcelė Jakš
tienė. Jai už tai išreikšta 
padėka.
Draugiškai pasikalbėję, vie

nas kitam palinkėję laimin
gai praleisti žiemos šventes 
skirstėmės namo, tikėda
mies susitikti sausio 6 dieną 
kuopos susirinkime, kur tu
rėsime perrinkti kuopos 
valdybą ir aptarti kitus 
svarbius reikalus.

Narys

Aido choras kviečia į 
Naująją Mėty vakarą
Aido choras’ duos’dainų, 

muzikos, gerų valgių, gėri
mų tik už $5? ’ ■ \ ■' t

Bilietus reikalinga užsi
sakyti iš anksto, kad ren
gėjai galėtų tinkamai pa
ruošti maistą ir kitus daly
kus. Bilietus galite gauti 
pas bile aidieti-aidietę arba 
skambinkite Lilijai Kava
liauskaitei į “Laisvę”: 641- 
6887 ir pasakykite, kelių bi
lietų norite.

Lauksime visų su malonu
mu. '

Aido Choro Komitetas 
_ -—

PADĖKA
Šia proga noriu padėko

ti visiems mano draugams 
ir publikai (Liet. Moterų 
Klubo parengime) už linkė
jimus mano gimtadienio (80 
m. amžiaus) proga. Taipgi 
dukrelei Linutei už įteiki
mą torto. Tas viskas man 
buvo staigmena. Esu dėkin
ga ir linkiu visiems viso ge
ro 1971 metuose.

E.; Kasmočienė 
Brooklyn, N. Y.

Kairas.—šiuo metu Egip
tas turi daugiau kaip 34 mi
lijonus gyventojų.

Klaipėda. — Laik r a š t i s 
“Tarybinė Klaipėda” atžy
mėjo 25 metų gyvavimo su
kaktį.

Philadelphia, Pa. — Elek
tros, radijo ir mašinų dar
bininkų unijos lokalas 155 
raportuoja, kad šiuo metu 
keletas kompanijų paleido 
iš darbo 20 proc. darbinin
kų. ______ __

Detroitas. — Michigano 
valstijoje dabar yra pusė 
milijono bedarbių.

Parengimą Kalendorius
Gruodžio 31 d.

New Yorko Aido choro 
Naujų metų sutiktuvės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Di
delė vakarienė ir visokio^ 
vaišės. Tik $5 asmeniui.

Vieta Laisvės salė, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

Write to Your Senators
The U. S. Senate Foreign 

Relations Committee at last 
voted to bring the ratifica
tion of the U. N. Genocide 
Convention before the 
Senate. The ratification bill 
may be taken to a vote any
time from now until ad
journment December 31, 
1970. Therefore, it is essen
tial to urge the Senators of 
your state to vote for ra
tification. Both organiza
tions and individuals should 
send messages.

Below is a sample message 
which should be sent either* 
by mail or wire. t

SAMPLE MESSAGE
I (we) urge you to voįe 

for the ratification of the 
U. N. Genocide Convention 
now before the U. S. Senate 
and thus end the long delay 
in joining the 75 other na
tions of the world who have 
already signed treaty.

(Signature)

Conakry. — Gvinėjos mi- 
litarinės jėgos sudaužė por
tugalų invaziją. Dabar šalis 
grįžo į normalę padėtį. Im
perialistų bandymas šiuo 
metu visai nepavyko.

Vientiane. — Laoso pat
riotinis frontas skelbia, kad 
jo jėigos užėmė keletą mies- 
teliųrkuriuoš pirmiau valdė 
militaristai.

SUSIRINKIMAS A
N. Y. Lietuvių Moterų 

Klubo susirinkimas įvyks 
gruodžio 16 d., 4 valandą, 
Laisvės Salėje. Prašome na
res skaitlingai dalyvauti/ 
Rinksime naują valdybą. 
Po susirinkimo dabartinė 
valdyba pavaišins nares su 
arbatėle.

Pirmininkė
(93-94)

Prašymas-meldimas
Tikiu, jog kai kas iš se

nesniosios kartos amerikie
čių, ypatingai buvusių są- 
jungiečių (LSS narių), turi 
“Naujosios gadynės” žurna
lo (1916-1917 metų) kom
plektus. Nuoširdžiai dėko
čiau tokiam geradėjui, ku
ris sutiktų man juos per^ 
leisti! Jie man reikalingi.^

Siųsti prašau mano var
du, “Laisvės” adresu. Iš 
ten aš gausiu.

Dar kartą iš anksto dė
koju !

A. Petriką (93-96)

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įs ta tome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviška L

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 617- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St.* 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(87-94)




