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— A; Bimba —
Niekados pirmiau “Lais

vės” redakcija ir visas kolek- 
t tyvas nebuvome gavę iš Lie

tuvos tiek sveikinimų su Nau
jaisiais Metais, kiek suplaukė 
šieihet. Kai kuriuos atspaus- 

ome. Jų perdaug, kad bū- 
galAna. juos visus paskelbti. 
Vardu visų laisviečių pra

šau visus mus sveikinusius bi
čiulius priimti mūsų nuošir
džiausią ačiū. Jūsų šilti linkė
jimai suteikia mums neišse
miamos energijos tęsti mūsų 
“Laisvės” ir visos pažangio
sios spaudos palaikymą k a d 
ir sunkiausiose sąlygose. Džiu
gu, kad mūsų laikraštis skai
tomas su pamėgimu.

U

Jungtines Valstijas dėl 
zionistų smurto

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Do
bryninas pridavė JAV vals
tybės departamentui per-| 
sergėjimo notą dėl žydų zi- 
|onistų smurtiškos akcijos 
I prieš tarybinius piliečius ir j 
įstaigas.

Persergėjimas primena, 
į kad Tarybų Sąjungos žmo- 
įnės negali toleruoti smui

sprogdinimų. Tarybiniai pi
liečiai gali atsimokėti tuo 
pačiu būdu Tarybų Sąjun
goje esantiems amerikie
čiams.

Valstybės departamentas 
atsakė, kad jis nepritaria 
žydų zionistų išstojimams ir 
dedąs pastngas juos sulai- 

•-Ikyti nuo puldinėjimo TSRS 
i • 11 n m n i n 4 h inn i

i Angela Davis teisme pareiškė 
esanti rasistu sufremuota ' C-

i San Rafael, Calif. — Sau-®“““
: šio 5 d. Angela Davis iš ka-

Šia protą noriu dar kartą liejimo pristatyta teismabu- 
paraginti Biisviečius “Laisvę” Itin apkaltinti ginklų pri- 
išrašyti savo giminėms Lietu-įstatymu, kidna p i n i m u ir 
voje. Dabar, vajaus metu, l žmogžudyste. Teisme ji pa
purki proga tai padaryti. Ireiškė esanti nekalta, rasis-

—------— tinių suokalbininkų sufre-
Nesemai vienoje Kentucky | muota dėl jospolitipėsveik- 

valstijos a n g 1 ie s- kasykloje ųos^ komunistės, kovo- 
įvyko baisi eksplozija. zuvoL„^_ 
38 angliakasiai.

Pasirodo, kad ta kasykla 
yra tikra skerdykla. Pasirodo, 
kad nuo 1 9 7 0 metų balan
džio i dienos, kai federalinis 

' kasyklų saugumo įstatymas 
Y Jėjo gallon, toje kasykloje bu

vo užmušta 166 angliakasiai. 
Nebuvo tokios dienos, kad vie
nas ar keli angliakasiai nebū
tų buvę užmušti!

Pernai vasarą federaliniai 
inspektoriai kasyklą neva in
spektavo ir pripažino nesau
gia. Bet tik po 3 dienų už- 
darymo vėl buvo paleista dar
ban, nepašalinus joje pavojų.

Tai baisus nepaisymas dar
bininkų sveikatos ir gyvybės!

Wheeling, W. Va. — Riau
šėse bombų sprogimai ap
daužė vieną supermarketą- 
sandėlį. Sprogo 6 bombos. 
Nuostoliai siekia $250,000.

Nemato taikos Vietname

LAISVĖS” VAJUS “»»■.'
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

i

Vajus prasidėjo su l,d. Spalio 
ir tęsis iki 28 d. Vasario

Vyriausia dovana bus pusė kelionės į Lietuvą lėšų, j 
Taipgi įdomių gerų knygų biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. Tai geras paakstinimas darbuotis vajuje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Brooklyno Vajininkai....... . .........
Philadelphia, Pa. . ........................
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla. 
Connecticut valstijos vajininkai . 
Miami, Fla.....................................
New Jersey valstija ..................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. . 
V. Sutkus ir V. Trask, 
San Francisco ir Leandro, Calif. 
Lawrence-Haverhill, ....................
M. Sametis, A. Račkauskas,

Haverhill,^ Mass............ .
So. Boston, Mass...........................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. 
Binghamton, N. Y............ . ..........
M. Uždavinis, Norwood, Mass. . .

fondai naudojami karui, 
sako sen. Proxmire

Washingtonas. — Senato- 
Irius Proxmire kaltina Nixo- 
j no administraciją už skur
džiams skiriamo maisto fon- 
; du p a n a u d o j i m ą įvairių 

Punktai ginklų supirkimui dėl Indo- 
6372 kinijos karo tęsimo ir kitų 

... 5124'šalių diktatorių rėmimo.
. . 41401 

.. . 338U 

.. . 2520 

... 2404
2223 Proxmire. 

i 
.. 1952 
.. 1740

“Maisto Taikai” fondai 
buvo skirti badaujantiems 
žmonėms užsieniuose, sako 

Bet dabar tie

i fondai paversti “karo fon- 
| dais.” 10 bilijonų dolerių 
I fondai išdalinti Vietnamui, 
i Tailandui, Graikijai, Ispa
nijai. Jais ginkluojami ki
tu saliu fašistiniai milita- 
r i štai.

Nuo 1945 metų Jungtinės 
jValstijos suteikė savo mi
si i t a r i n i a m s sąjungininkams 
įvairių ginklų už 175 bili
jonus dolerių, sake Prox
mire.

1740
1628
1492
1486
1268

Japonijos darbininkai ruošiasi 
pavasarinėms kovoms

Tokijas. — Japonijos dar-®t———————————

Scrantono veikėja Mary 
čerkauskaitė prisiuntė L L D 
sekretorei iškarpą iš vietinio 
dienraščio “The Tribune.” Jo
je atspausdintas airiškos kil
mės amerikiečio Patrick J. 
Haffey laiškas, kuriame, tarp 
kitko, sakoma:

“T have in my possession a 
very rare edition of the Molly 
Maguires, so rare that I keep 
it in my vault box at the 
bank. ID was written by An- 

♦ fcony Bimba.”
Matyt, jis turi šios knygos 

pirmosios laidos egzempliorių. 
Kaip žinia, pirmą kartą kny
ga pasirodė* 1926 metais, tai 
yra prieš 45 metus.

• Kaip norite, taip manyki
te, bet ne vienas amerikietis 
tikrai nustebo,’ išgirdęs, kad 
Vatikano Gregorian universi
tetas turi įsteigęs “Marksisti
nių studijų centrą.”1 Jam va
dovauja jėzuitų kunigas 
Gustav A. Wetter. Centre 
esanti labai didelė ir turtin
ga marksistinių knygų biblio
teka. Jis didžiuojasi pats pa
rašęs ir išleidęs net dvi mark
sizmą gvildenančias (supran
tama, iš jėzuitiško taškaregio) 
knygas — 
Halism^ ir 
Today.”

Spėjama, 
įsakęs savo

i pažinti su marksizmu, kad jie, 
U kovodami prieš jį (marksiz

mą), nepasirodytų paskuti
niais neišmanėliais.

Dialectical Mate- 
“Soviet Ideology

kad popiežius yra 
padėjėjams susi-

Stojos prieš rasizmą, karą ir 
visokią priespaudą.

Penki advokatai gynė filo
sofijos profesorę Davis. Ji 
taipgi reikalavo teisės pa
čiai gintis. Teismabu t y j e 
buvo jos tėvas, brolis ir se
suo. Taipgi buvo atvestas 
surakintas R.; Magee, daly
vavęs apšaudyme, 'kuriame 
užmuštas teisėjas ir kiti 
trys žmonės.

Davis sakė, kad rugpiūčio 
7 d., kai įvyko apsišaudy
mas, ji visai ten nebuvo, net 
ir tame mieste nebuvo. Tei
sėjas paskelbė, kad Davis 
ir Magee teismas prasidės 
kovo mėn.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou, pri
simindamas dviejų metų su
kaktį nuo Vietnamo taikos 
pasitarimų pradžios, pesi
mistiniai nu«itgikęą pąręiš* 
kė, kad jis nesitiki šiaisme- 
tais taikos Vietname.

Jis kritikavo amerikiečių 
nusistatymą kariauti iki 
pergalės, bet tos pergalės 
niekur nesimato, kai karas 
plečiamas ir ilginamas.

Great Neck N. Y. ................ 1128
Rochester, N'. Y......    1024
Iš Kanados .................................... 978
J. Stanienė, Baltimore, Md....... 780
Pittsburgh, Pa......... 680
E. Kralikauskienė, 

Lawrence, Mass.

A. Barnet, Los Angeles, Calif. 504
W. Briedis, Nashua, N. H......... 336
Chicago, 111..................................... 264
L. Tilwick, Easton, Pa........... . 264
P. Česnikienė, New Kensington.

Pa.
.. 600 i K. Naravas, Scranton, Pa.

(Tąsa 5-ame pusi.)

Marksizmo studiją centras

144
96

bininkų unijos sudarė pla
nus pavasarinei kovai už di
desnius atlyginimus, geres
nes darbo sąlygas,,prieš pre
kių "kainų kilimą/

Į bendrą kovą gali būti 
įtraukta daugiau kaip 9 mi
lijonai organizuotų darbi
ninkų. Susirinkime dalyva
vo atstovai iš 162 unijų.

Planuojama pavasarį iš
šaukti generalinį streiką, 
jeigu, kitaip nebus galima 
darbininkams pasiekti lai
mėjimų.

Detroitas. — Chryslerio 
ir unijos pasitarimai kol kas 
neveda prie susitarimo. Au
tomobiliu darbininkai ruo
šiasi streikui.

Hartford, Conn.—5 kubie
čiai pabėgėliai teisme apkal
tinti už bandymą parūpinti 
ginklų tiems, kurie ruošėsi 
nužudyti Kubos premjerą 
Kastro 1969 m. balandžio 
mėn. Bandymas nepavyko. 
Pas juos rasta ir konfiskuo
ta daug ginklų.

Gal ir pats Povilas VI yra 
vieną kitą marksistinę knygą 
perskaitęs. Vienas aukštas 
amerikietis dvasininkas iš des
peracijos iškėlęs rankas suri
kęs: Dabar suprantu, kodėl 
Povilas savo kalbose nekeikia 
komunizmo! Jis yra užsikrė
tęs marksistinėmis bacilomis!

Žada padidinti prekybą
Detroitas. Kalbėdamas 

socialinių mokslų sąjungų 
suvažiavime, valstybės sek
retoriaus ekonominiams rei
kalams pavaduotojas P, H. 
Trezise pasakė, kad Vietna
mo karui pasibaigus būsian
ti praplėsta prekyba su Ta
rybų Sąjunga ir kitomis so
cialistinėmis šalimis.

Suvažiavime dalyvavo apie 
5,000 delegatų. Kalbėtojai 
skundėsi dėl didėjančio ne
darbo ir infliacijos. Jie rei
kalavo plėsti prekybą visur, 
kad daugiau biznio padary
tų ir tuo nedarbą sumažin
tu.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas išvyko Kaliforni- 
jon 10 dienų, paruošimui 
kalbos Kongresui sausio 22 
dienai.

valstijos kaltinimus. Ji sako, 
Davis griežčiausiai paneigė vi- 
%us jai daromus CaŲfornijos 
valstijos kaltinimus, 
kad ji yra “politinio 
lo auka.”

Ji sako, 
sąmoks-

žmonesVisi geros valios 
liniki pasisekimo iš naujo pra
sidėjusioms deryboms tarp Iz
raelio ir Egipto atsteigimui 
taikos Vidurio Rytuose. Jiems 
tarpininkauja Jungtinių Tau
tų atstovas švedas Jarringas.

Derybų pasiekimui pavojų 
sudaro Izraelio vadų užuomi
nos, kad jie kai kurias arabų 
žemes aneksuos prie 
Taikos nebus, jeigu 
čiai sieks nors .pėdą 
žemių pasisavinti.

Izraelio. 
izraelie- 
arabiškų

Kuboje 12-oji sukaktis
Havana. — Kuboje iškil

mingai minėta 12-oji metinė 
revoliucijos sukaktis, kurio
je atžymėta socialistinės 
statybos pažanga.

1959 metų sausio 1 d. bu
vo pašalinta diktatoriaus 
Batistos valdžia ir įsteigta 
liaudies valdžia Fidelio Kas
tro vadovybėje. Tai buvo 
pirmoji socialistinė valdžia 
Lotynų Amerikoje.

Per 12 metų socializmo 
priešai bandė revoliucinę 
valdžią sunaikinti, bet jiems 
nepavyko.

Roma. — Vatikanas ati
darė marksizmo studijų cen
trą prie Vatikano universL 
teto. Centrui vadovauja jė
zuitai. Jie patys studijuoja 
marksizmą ir kandidatams 
į kunigus dėsto, kaip sėk
mingiau kovoti prieš komu
nizmą.

Tarybiniam diplomatui jė
zuitai aprodė centrą, ku-

riame yra ir tarybinių laik
raščių kopijos kai kam pasi
skaityti. Taipgi jame yra 
tarybinių marksistinių kny
gų.

Universitete mokosi arti 
3,000 studentų. Nežinia, ar 
jie visi turi progos plačiau 
susipažinti su marksistine 
literatūra. Tik tiek žinoma, 
kad ten juos paruošia kovai 
su marksizmu.

Prez. Nixonas kaltina Kongresą 
neatlikimu reikalingą pareigą

Mokytojų streikas
Pittsburgh, Pa. — Apie 

2,000 miesto mokytojų pa
skelbė streiką. Piketuoja 
110 mokyklų. Reikalauja 
didesnio atlyginimo, geres
nės disciplinos ir mažesnių 
klasių.

Dr. L. J. Kishkunas, mo
kyklų superintendentas, pa
reiškė bandysiąs mokyklas 
išlaikyti atdaras 80,000 mo
kinių. Streikui vadovauja 
Pittsburgh© Mokytojų Fe
deracija.

Politikauti apsimoka
Springfield, Ill. — Buvęs 

porą terminų Illinois valsti
jos sekretorius Paul Powell 
bepolitikaudamas susitaupė 
milijoną dolerių. Taipgi jam 
mirus rasta jo namuose pa
slėptų šimtinių, kurios su
daro arti milijono dolerių.

Powell slėpė šimtines vi
sur, kur tik galėjo, kad ne
reikėtų jam mokėti daug 
pajamų taksų.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas, išvykdamas į Kali
forniją, pareiškė, kad 91- 
asis Kongresas išsiskirstė 
neužbaigęs svarbiųjų darbų 
ir abelnai neatlikęs savo 
pareigų.

Kongresas neišspren d ę s

šalpos reformų, federalinių 
taksų klausimo ir daug ki
tų svarbių bilių, kurie pa
likti 92-ajam Kongresui.

Prezidentas ypač nepaten
kintas Senato veikla, kuri 
buvo priešinga Nixono ad
ministracijos programai.

Anglijos daktarai prieš rūkymą
Londonas. — Ang 1 i j o s 

daktarai, ištyrinėję rūkymą, 
apskaičiavo, kad rūkymas 
kasmet numarina maždaug 
po 27,500 vyrų ir moterų 
Anglijoje.

Gydytojai teigia, kad rū
koriai vidutiniai sutrumpi
na savo amžių penkiais ir 
puse metų, motinos gimdo 
mažesnius ir silpnesnius 
vaikus.

Rūkytojams greičiau pri
simeta vėžio ligos, bronchi
tas, širdies ligos, džiova.

Fort Lauderdale, Fla. — 
Čia smarkiai plečiasi influ
enza. Užpereitą savaitę už
registruota 3,000 susirgimų 
ir 18 mirčių.

Gaisruose žuvo 12,200
Bostonas. — Nacionalinė. 

Gaisro Apsaugos Sąjunga: 
skelbia, kad 1970 metais Į 
Jungtinėse Valstijose nuo j 
gaisrų žuvo 12,200 žmonių,' 
šimtu daugiau kaip 1969 m.

Gaisrai padarė nuostolių 
už 2.7 bilijono dolerių, 262 
milijonais daugiau kaip 1939 
metais.

Vėliausios Žinios
New Yorkas. — Teroristi

nė Žydų Apsigynimo Lyga 
viešai pareiškė, kad ji ir to
liau terorizuos Amerikoje 
Tarybų Sąjungos įstaigas ir 
jų tarnautojus. Jos vadas 
rabinas Meir Kahane sako, 
kad Lygos tikslas yra su
kurti krizę Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos san
tykiuose. Ir dar Kahane 
pridūrė, kad Lygos nariai ir 
toliau užpuldinės Tarybų 
Sąjungos diplomatus.

Sa i gonas.—A me 11 ko s gi n k - 
luotų jėgų štabo pirminin
kas admirolas Thomas H. 
Moorer vyks į Kambodiją 
apžiūrėti ten militarinę pa
dėtį. Manoma, kad Ameri
ka ruošiasi militariniai pa- 

idėti Kambodijos militarinei 
i klikai išlaikyti valdžią savo 
i rankose.

A

New Delhis. —Indijos val
džia paskelbė parlamentari
nius rinkimus vasario 26 d. 
Premjerė Gandhi tikisi su
stiprinti pažangųjį frontą 
parlamente.

Karas būtų, jeigu 
pasitarimai nepavyktų
Kairas. — Egipto prezi

dentas Sadatas įspėjo savo 
šalies žmones, kad karas su 
Izraeliu gali vėl atsinaujin
ti, jeigu tarp Egipto ir Iz
raelio pasitarimai nepavyk
tų.

Abiejų šalių delegacijos 
New Yorke pradėjo pasita
rimus Jungtinių Tautų įga
liotiniui Jarringui-tarpinin- 
kaujant.

Žuvo 66 žmonės
Glasgow, Škotija.—Ibrox; Washingtonas. — Federa

linė valdžia žada sumažinti 
biznio įstaigoms keliais bili
jonais dolerių taksus. Prezi
dentas Nixonas sako, kad 
tas žygis reikalingas sulai
kymui nedarbo kilimo, 

j S t a m b u s i s biznis, aišku, 
sveikina šią jam valdžios 
suteiktą dovaną. Kiek tas 
padės sumažinimui nedar- 

(bo, jau kitas klausimas.
Naha, Okinawa. — Pir

madienį šimtai demonstran
tų užpuolė Amerikos okupa
cinės armijos barakus ir 
juos smarkiai apgriovė. De
monstrantai buvo ginkluoti 
akmenimis ir lazdomis.

Park. Stadiume sporto rung
tynėse įvyko toks susikimši
mas, kad stadiumo laiptai 
nedalaikė. Žuvo 66 žmonės 
ir 200 buvo sužeista.

Tie, kurie mate baisiąją 
tragediją, sako, jiems atro
dė. kad “žemė atsivėrė ir 
didžiulėje duobėje žmones 
palaidojo.”

Washing tonas. — A u k š- 
čiausiajam teismui priduo
tas svarstyti skundas prieš 
Duke Power kompaniją už 
palaikymą rasinės diskrimi
nacijos Dan River stotyje 
Eden, N. C.
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Pavojinga kryptis!
MES visados nuoširdžiausiai remiame kiekvieną idė

ją, kiekvieną reiškinį, kuris veda prie praplėtimo ir pa
gerinimo santykių tarp mūsų Jungtinių Amerikos Val
stijų ir Tarybų Sąjungos. Mes esame įsitikinę, kad ir 
pasaulinės taikos išlaikymas priklauso nuo to, kokie tie 
santykiai bus ateityje. Mes manome, kad ir užkirtimas 
kelio beprotiškoms ginklavimosi lenktynėms pirmoje vie
toje priklauso nuo santykių tarpe šių dviejų jėgų.

v Todėl su giliausiu susirūpinimu mes stebime vėles
niaisiais laikais tuose santykiuose labai pavojingą kryp
tį. O ji prasidėjo čionai, pas mus, Amerikoje. Ji prasi
dėjo su nepateisinamais, aiškiai iš valdančiųjų ratelių 
inspiruotais chuliganiškais išpuoliais prieš Tarybų Są
jungos įstaigas ir tarnautojus, o ypač prieš Tarybinę 
Misiją Jungtinėse Tautose. Tie chuliganiški išpuoliai 
pasidarė tokie,jog čionai tarybinės įstaigos nebegali nor- 
mališkai veikti. Susidarė visiškai netoleruojama padėtis.

Tarybų* Sąjungos vyriausybė ir žmonės parodė nie
kados negirdėtą kantrybę. Juk Jungtinės Valstijos taip 
pat turi daug visokių įstaigų ir atstovybių Tarybų Są
jungoje. Bet. prieš jas nepasireiškė jokių išstojimų. 
Joms buvo leista normališkai vesti savo darbą. Kartais 
mums net atrodydavo keista, kad tenai prieš ameriki
nes įstaigas neatsimokama tuo patimi, kuo čia “vaiši
namos” tarybinės įstaigos. ,

Bet, matyt, Tarybų Sąjungos vyriausybės ir žmo
nių kantrybė pradėjo išsisemti. Reikia ką nors daryti. 
Ir štai tarybinės vyriausybės persergėjimas: toliau taip 
nebegali būti! Tarybinė vyriausybė nebegali garan
tuoti pilno saugumo Amerikos piliečiams ir ameriki
nėms įstaigoms Tarybų Sąjungoje...

Mūsų vyriausybės, ypač Valstybės departamento tei- 
sinimasTS, kad šitų žydų sionistų ir/kitų reakcininkų 
siautėjimas prieš tarybines įstaigas neturi jų užgyrimo 
arba įkvėpimo, nieko neįtikins. Kaipgi galima išaiškin
ti ir suprasti tą faktą, kad iki šiol dar ne vienas chuli
ganas nebuvo suimtas ir aštriausiai nubaustas?! Vieną 
kitą, tiesa, suareštavo, bet paleido be teismo ir bausmės.

Laikas mūsų vyriausybei kuo greičiausiai imtis ati
tinkamų žygių šiam chuliganizmui ir šioms provokaci
joms susilaikyti, kol ši pavojinga kryptis dar nėra pa
siekusi katastrofiškų rezultatų santykiuose su Tarybų 
Sąjunga.

IR KUNIGAS 
SUSIRŪPINĘS

Kunigas John A. O’Brien 
iš Notre Dame, Ind., rašo 

. laišką “The N. Y. Timesui” 
(sausio 4 d.) apie plačiai 
šiandien visame pasaulyje 

1 diskusuojamą ‘ gy v e n t o j ų 
, “eksplozijos” klausimą. Jis 
esąs daug važinėjęs po pa
saulį ir daug matęs. Matęs 

.baisių dalykų. Antai, Nige
rijoje matęs tūkstančius 
mažų vaikučių įvairiose “lė
to badavimo stadijose”. In
dijoje taip pat baisus skur
das. O ten toks baisus gy
ventojų prieauglis. Indijoje 
kasmet priauga po tiek žmo
nių, kiek visa Texas valsti
ja turi gyventojų! Ir bend
rai, sako kunigas O’Brien, 
gyventojų prieauglis daug 
didesnis’kaip tik tuose kraš
tuose, kurie yra ekonomi
niai atsilikę, kur skurdas 
didžiausias.

Pasaulio gyventojų skai
čius kasdien paauga po 150,- 
000, o kasmet net po 50,000,- 
000 žmonių! Ar žinote, kad 
šiandien pusė pasaulio gy
ventojų kenčia nuo alkio, o 
net du trečdaliai nuo stokos 
maistingo maisto!

Makbet, Makbetas-rP. Ku
bertavičius. Visi tik ir kal
ba, kad tai vienas geriausių 
B. Dauguviečio pastaty
mų ...”

“1940 m. sausio 17 d. 
Trupė, vadovaujama reži
sieriaus R. Juknevičiaus, iš
vyksta į Vilnių kurti teat
rą.

Mes su B. Dauguviečiu 
liekame Kaune. Statome 
Gorkio “Miesčionis.” Aš— 
Cvetajeva. Išeina B. Lav- 
reniovo pjesė “Lūžis” ir J. 
Germano “Liaudies sūnus.” 
Žiūrovai karštai sutinka,” 

“1940 m. gruodžio 19-oji. 
Visa respublikos spauda 
plačiai pažymėjo dramos 
trupės 20-ties metų jubilie
jų. Į iškilmes atvyko Justas 
Paleckis. P Kubertavičių, 
O. Kurmytę, V. Dineiką, O. 
Rymaitę ir mane M. Gedvi
las pasveikino scenoje, ap
dovanojo. ..”

“1944 m. Išvaduotas Kau
nas. Teatro meno vadovu 
dirba A. Sutkus, režisie
riai—V. Dineika, A. Kups
tas, P. Kubertavičius.

P. Kubertavičius pastatė 
Juozo Baltušio pjesę “Gie
da Gaideliai.” Mano supra
timu, vienas reikšmingiau
siu mūsų nacionalinės dra
maturgijos kūrinių. Aš— 
Nainienė vaidmeny.” ‘

“1947 m. į Maskvą iš
vyksta mokytis grupė jau
nųjų aktorių. O jiems be
baigiant, 1952 metais, iš
vykstame ir mes — J. Lau
cius, K. Jurašiūnas, A. 
Mackevičius, H. Kuraus- 
kas ir aš. Lankome gar
sių teatrų spektaklius, žy
miausi teatrinio instituto 
profesoriai skaito mums 
paskaitas.”

“1956 m. gegužės 12 d. 
Šiandien,visi sveikina: .man 
suteikia Lietuvos TSR liau
dies artistės garbės vardą. 
Didele garbė, didis mano 
triūso įvertinimas.

O gal iš tikrųjų kai kas 
padaryta? Jaučiuosi nepa
prastai pakiliai.”

“1968 m. Aš laiminga, 
nors ir pensijoje. Laimin
ga, matydama išaugusius 
draugus — H. Vancevičių, 
L. Zelčių, A. Voščiką, A. 
Gabrėną, B. Raubaitę. Juk 
tai mano akyse jie sutvirt
ėjo, išskleidė sparnus, kaip 
vienas įaugo į teatrą, pa
traukia paskui save žmo
nes ...”

... Gyve n i mas, paskir
tas scenai. Retas aktorius 
sugeba taip jautriai ir dos
niai dalinti talentą žiūro
vui, kaip liaudies artistė A. 
Vainiūnai tė.

Romas Čėsna
--------------

Studęntų moksliniai darbai
Šiuo metu respublikos 

mokslinėje veikloje daly
vauja apie Septynis tūks
tančius .studentų.

Daugiau kaip pusę socio
loginių tyrimų Lietuvoje 
atlieka studentai. Akademi
nis jaunimas aktyviai tal- 
kinin kau j a archeologams, 
etnografams, lingvistams, 
medikams.

Pajaiųinga ūkio šąka
Vytėnų bandymų stoties 

eksperimentinis ūkis šiemet 
pardavė daugiau kaip tūk
stantį tonų daržovių. Ne
maža jų dabar dar laikoma 
specialiose saugyklose. Dar
žininkystė davė ūkiui dau
giau kaip 300 tūkstančių 
rublių pajamų.

Be to, ūkio daržininkai, 
mokslininkų vadovaujami, 
taip pat augina daržovių 
sėklas, išvestas Vytėnųųse,.

... Sunku patikėti, kad 
jai jau gerokai virš septy
niasdešimt: graikštus žing
snis, giedra šypsena veide...

Ir senas, ir jaunas Kau
ne gerai pažįsta šią žilagal
vę moterį, kurią taip sun
ku surasti namuose: tai į- 
premjerą Vilniuje išvykusi, 
tai, studentų pakviesta, į 
vakarėlį išskubėjo, tai su
sitikimas su jaunaisiais ak
toriais... Namams taip ir 
nelieka laiko, išskyrus karš
tai mylimus anūkėlius...

Antaninos Vainiūnai tės, 
Lietuvos TSR liaudies ar
tistės, gyvenimas ir kūry
binė veikla — tai lietuviš
kojo teatro istorija. Apie 
tai liudija ir artistės dieno
raštis.

“Gruodžio 19-oji. Aš vai
dinu “Joninėse” valkatą. 
Kaip atitinka šios dienos 
nuotaikas... Valgome tik 
kartą į dieną. Karas? Ne, 
tai tik jo pėdsakai. Bet en
tuziazmas pakelia ant spar
nų ne tik mane — T. Dra- 
gūnaitę-Vaičiūnienę, V. Di
neiką, P. Kubertavičių...” 

“1924-ieji ypatingi mūsų 
teatrui, nes į jį n tėjo dirbti 
naujas, temperamentingas 
režisierius Borisas Daugu
vietis, scenoje pasirodo Šek
spyro “Otelas”. B. Daugu
viečiui pasisekė, aktoriai 
dirbo labai pakiliai. Prem
jera gegužyje — per patį 
alyvų žydėjimą! Koks pasi
sekimas! Aš Dezdemona!

Vaidinti su K. Glinskiu, 
kuris sukūrė Otelo vaidme
nį, buvo didelė garbė: aš 
juk dar visai jauna artistė, 
o jis jau prityręs, žinomas 
aktorius ir režisierius. Jago 
vaidmenyje — P. Kuberta
vičius”.

“Režisierius Andrius Ole
ka-Žilinskas. Rusijos sce
nos korifėjų mokinio atėji
mas . į teatrą — sakytum, 
naujas žingsnis mūsų būre
lio gyvenime. Jis padaro 
masines scenas gyvomis: 
žiūrovas jaučia, kad kiek
vienas minios dalyvis turi 
savo charakterį, gyvena sa
vo bėdom ir kartu yra ben
dro žmonių būrio narys...

Pirmasis A. Oleko-Žilins- 
ko pastatymas — V. Krė
vės “Šarūnas,” išvydęs 
rampos šviesą 1929 m. gruo
džio 17 d., susilaukė nepa
prasto pasisekimo. Antras 
veikalas, kurį jis pastatė— 
Č. Dikenso “Varpas”—taip 
pat labai išieškotas, orga
niškas. ..”

“1935-ieji, Iš mūsų tarpo, 
visų užmirštas, pasitraukė 
J. Vaičkus. Dramos teat
ro tėvas, o mirė beveik 
skurde. Tik teatras, pa
gerbdamas jo atminimą, 
laidotuvių dieną nepaskyrė 
jokio spektaklio.”

“1939 m. sausio 27 d. 
šventė, šventė. Aš — leidi

Gerbiamoji
“Laisvės” redakcija

Kreipiuosi t į Jus su kuk
liu prašymu, nore d a m a s 
užmegzti ryšį ir sužinoti 
sąlygas dėl gavimo lietu
viško laikraščio “Laisvė.” 
Mane šis leidinys labai su
domino, todėl norėčiau pla
čiau sužinoti apie leidimą 
jo ir medžiagą. Aš esu lie
tuvis, todėl mane domina 
gyvenanti kur nors lietu
vių tautos gyslelė, jos dar- 

Į bai, pasiekimai.
Labai malonu skaityti 

laikraštį lietuvių kalba, kur 
daug pašvenčiama lietu
viams. Pas mus leidžiama 
“Aušra,” bet jis labai retai 

Darbo” ^e^na’ kas keli m^ne- 
siai. Yra sunkumų su me
džiaga, išleidimu, kadangi 
lietuvių tauta, gyvenanti 
Lenkijoje, užima pagal 
žmogų tik šimtąją procen
to, labai mažas kiekis, bet 

(turi savo gyvenimo ir vys
tymosi atitinkamas sąlygas.

Dar kol kas esu Jums to
limas pažįstamas, nežinau, 
ar .sutiksite išpildyti mano 
prašymą, už kurį iš anksto 
labai, labai dėkoju.

Viso gero “Laisvės” re- 
dakiejai, pasilieku laukti 
Jūsų atsakymo —

Albertas Zavdecki 
Adresas::

Zavdecki Albert 
Zam. Trampole 
p-ta Punsk 
pow. Šeiny 
woj. Bialystok 
POLAND — Polska

Nuo Redakcijos: Kol kas 
vienintelis būdąs “Laisvę” 
Lenkijoje gauti, tai jeigu 
kas nors iš Amerikoje gy
venančių jūsų giminių bei 
artimųjų jums ją išrašytų. 
Prenumeratos kaina — $12 
metams.

šeimininkei, 
Pajurėlio

mas toms motinoms.
“Motinos Didvyrės” var

das suteiktas šioms moti
noms :

1. Būdvytienei, Stanisla
vai — namu 
Šilalės rajono 
miestelis.

2. Dilpšienei, Aleksandrai 
—• namų šeimininkei, Tel
šių rajono Lieplaukės kai
mas.

3. Janušienei, Jadvygai — 
|namų šeimininkei, Taura
gės rajono Žilučių kaimas.!

4. Matijošaitienei, Onai 
Valerijai — Jurbarko rajo
no Vytėnų kolūkio kolūkie- 
tei.

5. Naujokienei,Aldonai—- 
Kapsuko rajono 
kolūkio kolūkietei.

6. Pržalgauskienei, Bro- 
nislavai — namu šeiminin
kei, Akmenės rajono Viekš
nių gyvenvietė.

7. Razminienei, Vandai—I 
Kelmės rajono Laugalio ta-! 
rybinio ūkio darbininkei.

8. Rubavičienei, Juozapai 
— darbininkei, Telšių mie-

9. Sabaliauskienei, Melia- 
nijai — namų šeimininkei, 
Ignalinos rajono N. Daugė-

Kas nors, girdi, turi būti liškio kaimas.
daroma. Bet kas? Jis atsi
klausęs nuomonės pačių žy
miausių šiuo reikalu spe
cialistų. Ką jie sako?

Aišku, kad turtingosios ir 
aukščiau pakilusios šalys 
turėtų daugiau padėti atsili
kusioms kraštams su mais
tu. Bet jų visų nuomonė 
esanti, kad to neužtenka, kad 
tas žmonijos nebeišgelbė- 
tų iš pražūties. Jie sako, ir, 
matyt, šis kunigas su jais 
sutinka, kad mūsų išsigelbė
jimui būtiną! reikia gimdy
mu kontrolės. Be tokios 
kontrolės visos kitos prie
monės kovai su skurdu pa
saulyje mūsų nebeišgelbės.

Bet gi, kaip žinia, kuni
gija visur griežčiausiai ko
voja prieš visokias priemo
nes gimimams sumažinimui.

10. Stankevičienei, Petro
nėlei — namų šeimininkei, 
Kaišiadorių rajono, Pašven
čiu kaimas, v

Pažadai, pažadai...
TIKTAI turėkime kantrybės. Viskam ateis galas.

Ir infliacija bus sustabdyta, ir mūsų ekonomika pradės 
atsgriebti, ir bedarbių armija sumažės, ir Vietnamo ka
ras užsibaigs! Tiktai kantrybės, kantrybės, ir dar kant
rybės !

Tokius pažadus prieš visą Ameriką aną dieną su
dėjo mūsų prezidentas Richard Nixon pokalbyje su te- laikraščio sausio 3 dienos 
levizijos ir spaudos korespondentais.

O kas “gražiausia” ir “smagiausia”, tai kad visa tai 
mes turėsime jau šiais, 1971 metais.

KOKIOMIS
SUKTYBĖMIS LAIMIMI
RINKIMAI

“Daily World” kolumnis- 
tas Conrad Komorowski to

laidoje iškelia,, aikštėn fak
tus, kokiomis apgavystėmis

Hico micoimc jcv'-1 oacvxu, -i.<z• a. Piezidentas užtik-.New Yorke naujai’ iškeptos
rino mus, kad šie metai bus laimingiausi ir šviesiausi Konservatorių partijos kan- 
metai mums visiems be mažiausios išimties visoje Ame- didatas James L. Buckley 
rikos istorijoje.

Ar jis pats tiki tais pažadais?
Netiki.

pažadams duotų rimtą pagrindą. O nei gerų norų 
gražiai skambančių frazių neužtenka nei infliacijai su
laikyti, nei naujų darbų duoti, nei pagaliau Vietnamo 
skerdynei baigti. Kas liečia šį Vietnamo karą, dar gi 
prezidentas iš naujo pagrūmojo atnaujinimu bombarda
vimo Šiaurės Vietnamo, dar gi tik tomis pačiomis die
nomis didžiausiu užsispyrimu privertė Kongresą paskir
ti Kambodijos militarihiam režimui penkių šimtų mili- 
jonų dolerių vertės militarinės paramos.

Nes jis nieko naujo nepasiūlė, kas fięms 
ei

Vėjas pažėrė saują balto sniego /
Ir nulėkė nerūpestingai sau, smagus.
Bekrykšdamas prikėlė apsnigtus medžius iš miego 
Ir užbėrė kiškių pėdsakus trapius.

Pušų viršūnėse audringai susiūbavęs, 
Šakas. sulankstė ir supynė į kasas. 
Medžiotojui į jaukią klėtį pasibeldęs,

• Uždarė gūsiais šerkšno langines.
Per Nerį perlėkęs, bangas pašiaušė, 
Sparnus malūno užgulė pečiu.
Laiduos visu balsu sustaugęs, 
Nubėgo tekinas per aikštę takeliu.

- Tave švelnia ranka apglėbęs, 
Nusinešė tolyn per apsnigtus laukus. - 
Kažką į ausį meiliai pakuždėjęs, 
Nurausvino karšta ugnim skruostus.

Raimundas Pilipavjčilis

rinkimus. pereitą 
Jo rinkimų kam

panijos vadovai pristeigė 
ne tik New Yorko valstijo
je, bet net šalies sostinėje 
Washin^tone visokiais su
galvotais pavadinimais ko
mitetai. Na, ir per juos rin
ko aukas išrinkimui žmo
gaus į Senatą New Yorko 
valstijoje, kuris “išvaduos” 
mus iš riaušių ir chuliganiz
mo. ,

Ir tų aukų suplaukė šim
tai tūkstančių dolerių. Sa
ko, prasidėjus rinkimų kam
panijai, tik per vieną dieną 
gauta daugiau kaip ketvir
tadalis milijono dolerių 
kų Buckley išrinkimui į 
natą.

laimėjo 
lapkritį.

PAGERBTAS MŪSŲ 
ILGAMETIS 
BENDRADARBIS

Vilniaus “Tiesoje” (1970 
m. lapkr. 5 d.) bovo išspau
sdintas pranešimas, kad ra
šytojas Alpus Liepsnonis- 
Kukanka tapo apdovanotas 
Tarybų Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
garbės raštu, Tąi laikoma 
labai dideliu rašytojo pa
gerbimu ir jo kūrybinės 
veiklos įvertinimu, v

Nors ir gerokai pavėluo
tai, mes ffuoširdžiausiai 
sveikiname draugą Lieps- 
nonį šia nepaprasta proga.

Rašytojas Alpus Liepsno- 
nis-Kukanka yra ilgametis 
“Laisvės” bendradarbis. Jo 
kūriniai prasidėjo pasiro
dyti “Laisvės” skiltyse 
prieš daugiau kaip ketu
riasdešimt metų, kai juos 
mums jis tam tikrais ke
liais prisiųsdavo, sėdėda
mas Lietuvoje fašistinia
me kalėjime. Jau tada jis 
buvo komjaunuolis, už re- 
voliucinę-antifašistinę vei
klą ilgiems metams nuteis
tas kalėti ir kalinamas iki 
1940 metų! Tai labai ta
lentingas rašytojas. Laiko
me už didelę garbę, kad jis 
nenutraukė “Laisvei” ben
dradarbiavimo iki šių lai
kų. Ir dabar jo straipsniai 
laikas nuo laiko puošia 
“Laisvės” skiltis.

Draugas A. Liepsnoms 
sako, kad jis, sėdėdamas 
smetoniniame kalėjime, su
sipažino su 350 politinių ka
linių ir apie juos parašė 
knygą “Liepos jau never
kia”. Tikimės ir mes ją ne 
už ilgo gauti.’ Skaitysime 
su dideliu susidomėjimu.

•!

au

giomis

DEŠIMT MOTINŲ 
DIDVYRIŲ

Pranešama, kad 
dienomis Tarybų Sąjungos
Aukščiausioji Taryba “Mo
tinos Didvyrės” garbės 
vardą suteikė dešimčiai 
Lietuvos motinų, pagim
džiusių ir išauginusių po 
dešimt ar daugiau vaikų. 
Tai labai aukštas pągerbi-

Naujas eksperimentinis 
cechas

Kauno Spalio 5.0-mečio 
dirbtinio pluošto gamykloje 
rikiuotėn stojo eksperimen
tinis tekstilės cechas. Erd
vioje .salėje suūžė mezgimo 
mąšinos ir audimo staklės. 
Ceche tiriamos iš triacetate 
siūlų gaminių audinių < ir 
trikotažo savvbės.

Kaunas, 1970-X-14
Gerbiama “Laisvės” 
Knygyno Vedėja,

Labai atsiprašau, kad su 
savo reikalais lendu Jums į 
akis. Labai prašyčiau man 
pagelbėti. Man reikalinga 
Dr. Al. Račkaus knyga “Ga
donai (Gothes).” Ji išleista 
ji A. Valstijose^ bet neži
nau nei miesto, nei išleidi
mo metų, atrodo, kad apie 
1930 m. Jei galėtumėte ją 
man atsiųsti, būčiau dėkin
gas. Gal galėčiau aš kuo 
nors Jums padėti:’ mielai 
patarnaučiau.

S. Pieškūnas
USSR

19-3
Gaila,

Lithuania, 
Kaunas 
Zanavykų
Nuo Redakcijos:

kad negalime jums padėti. 
Mes irgi nieko daugiau apie 
jūsų minimą knygą nežino
me. Jos neturime ir nesame 
matę.

i
Brangus Drauge,

Prašau jus priimti nuo
širdžiausius linkėjimus 
Naujųjų Metų proga.

Linkiu jums ir “Laisvės” 
kolektyvui geriausios sėk
mės.

Algirdas Žukauskas 
Vilnius

Gerbiamas Vyresnysis
Drauge,

Sveikinu jus su Naujai
siais .Metais. Linkių jums ir 
visiems laisvieęįams sveika
tos ir ištvermės jūsų sun
kiame, bet reikalingame 
darbe.

Dotnuva
A. Būdvytis

Didžiai Gerbiamas Drauge,
Prašau priimti mūsų 

nuoširdžiausius kaimyniš
kus linkėjimus sulaukti 19- 
71 metų. Daug geros .svei
katos ir laimės Jums. Daug 
geros dvasinės ramybės ir 
stiprybės, kad nei mums, 
nei anūkams nebetektų per
gyventi karo baisybių.

Nuoširdžiai linki Jūsų 
kaimynai iš Lietuvos Ž. 
Ūkio Akademijos. /

Trumpickas Antanas 
ir sūnus Algis 

Doc. Šokas Pranas 
iš Mesteliškių

Doc. Kaųšąkys Po.vilas 
iš Panemunėlio

Jurgis ir Juozas 
Di^žgalyiai iš Gučiūnu 

1970-XII-26 d.
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KNYGŲ PASAULYJE

Apie P. Širvio Poeziją
Aukštaitija. Kažkam gal 

tik žodis, o kitam — ištisas 
pasaulis, kažkam tik žavin
gi gamtovaizdižiai, o kai 
kam—žemės-lopšys, kažkam 
melsvi ežerai, o kažkas juos 
sapnuoja, kaip kankinan
čiai tolimą ir švelniai arti
mą vaikystės pasaką: tyra 
kaip rasą, gailią kaip šilu 
atodūsiai... Tai sopulinga1’ 
neurtingųju dalia užjautu- 
sio ^Antano Strazdo kraštas 
tai himno “Anykščių šilelis” 
autoriaus Antano Bara
nauskų kraštas, Jono Biliū- 

mums “Lai- 
Tai

no, p
mės žiburį,” kraštas.
Antano Vienuolio, įamžinu
sio atstumtos mergaitės Ve
ronikos dalią, kraštas. Tai 
žemė, kurios pievas, braidė 
ir Sartų pakrantėmis vaikš
čiojo Paulius Širvys.

Prie skurdžios vaikystės 
apšalusio lango sėdėjo ma

ržas, bet guvus berniukas. 
* Leidosi saulė, pasakiškais 

spinduliais nudažydama ir 
taip jau talentingų dailinin
ko teptuko vertą Dusetų pei

zažą, kad vėliau gimtų žo
džiai :

Nulingavo,
Nusinešė

sukurto pasaulio negali už- 
dengti juodi paukščio spar
nai. Pasaulis išlieka nepa
liestas net tada, kai griau
nami tiltai į jį.

Eilėraštyje “Paola—gėlių 
pardavėja” — du kontras
tingi pasauliai, du poliai, 
kurie kažkada buvo vienas 
kitam artimi ir brangūs.

Ankstyvas rytas Paryžių- 
:a. Gatvėje ant ramento 
mlinkęs karo veteranas, sa- 
7o krūtine prie Maso upės 
užstojęs Paryžių nuo hitle
rininku durtuvu. Praeina c v
turtingos dienos. Viena me
ta jam auksinį pinigą. Žmo
gus su ramentais pamato 
\avo meilę — buvusią gėlių 
pardavėją, kurios širdį už
gožė šilkai ir auksas. O jo 
nepajėgė užtemdyti net ka- 
•’o dūmai.

Poetas eilėraščiuose “At
eisiu tylią naktį,” “Nežiū-

rėk, nežibėk...,” “Klajūnė 
žvaigždė,” “Netikra mone
ta” skaitytoją vedžioja po 
nuostabius rūmus, kuriuos 
valdo žmogus. Jo sukurtas 
herojus — žmogus, kuriam 
daug kas nesvetima: jo šir
dyje telpa gilūs žmogiškos 
širdies jausmai, liūdesys ir 
susimąstymas, nusiv y 1 i m o 
kartelis. Jo meilė graudi, 
kaip Oginskio polonezas. 
Bet susilietimas su tikrove 
dar labiau apnuogina širdį 
gėriui.

Pauliaus Širvio poezijos 
puslapiuose ryškūs karo 
vaizdai ir šventas tėvynės 
paveikslas. Šis paveikslas 
gyvas kaip žemė, mielas 
kaip motinos akys. Jis ypač 
ryškus eilėraščių cikle “Ta
ve iš amžių nešėm.”

P. Širvio poezijos pasau
lis — šventovė. Joje—sub
tilios širdies s u k u r t iz pa
veikslai.

Bėga laikas.u Ryto aušra 
spindės jo poezijos rūmo 
lange. L. ž.

3 puslapis

Tolimi
Vaivoriniai
Miškai.

Pauliaus Širvio * vaikystė 
bėgo ne dvarų liepų alė
jom, — pusalkanė, suskirdu
siom kojom, su botagaliu 
rankose vaikystė, ėjo pas
kui pasiturinčio ūkininko 
galvijus.
Jautrioje vaizduotėje su

stingo tylių ežerų akys. 
Širvio gyvenimo knygoje 
įrašytos Degučių kaimo jau
nimo dainos, gyva gimtoji 
kalba. Būsimo poeto sielos 
gelmėj kaip paslaptingas 
varpas skendo gėrio krista
lai, kad paskui jie prasi
skleistų poezijos žiedais.

... Žemėje pražydo karo 
usnys. Sunkūs kareiviški 
batai. Jauni pečiai ir šau
tuvas. Žemė su liūdnu žuv
ėdrų klyksmu. Ir jaunystė, 
paruošusi sparnus frontų 
ugniai Šveničonėlių poligo
nas — pirmas kovos krikš
tas Vilniaus kalvose.

Ūlos, Lapelio, Borisovo, 
Minsko mirties stovyklos. 
Pabėgimas iš fašistinės Vo
kietijos koncentracijos sto
vyklų, — tai dar ne visos 
skausmingos užtvaros ka- 
reivio-poeto gyvenimę.

Karas palieka randus šir
dy. Jis kėlėsi ir bėgo į ata
ką prie Šiaulių, Kelmės, Ši
lutės. Prisiminkime ąpsa- 

I fcymą “Kuršo gėlė” ir žo
džius: “Parneškite taiką.” 

“Žygio draugai,” “Ošia 
gimtinės beržai,” “Beržų 
lopšinė” — knygos, parašy
tos tada, kai šautuvas buvo 
pakeistas plunksna.

Poezijos mylėtojas atver
čia taip lauktą P.; Širvio 
knygą “Ir nusinešė saulę 
miškai” ir mato lietuvišką 
beržą, kurio liemenį draskė 
kulkų skeveldros ir prausė 
karo lietus. Bet jis išliko 
gyvas, nemirtingas, mokąs 
alsuoti šilų oru.

P. Širvio poezija tyra 
kaip ašara, subrandinta gi
laus, vidinio išgyvenimo.

Eilėraštyje “Aš taip lau
kiu” poetas stovi lyg Čiur
lionio šaulys, taikąs strėlę į 
juoda negandos paukštį su 
laukimo kančios pripildyta 
širdimi, o kažkur “tiesia to- 

L liams rankas obelys.” Viltis 
ir meilė švysteli lyg vaivo
rykšte * ir išnyksta. Poeto

> i

Antanas Mackevičius
Antanas Mackevičius

Kai manęs klausia, kaip 
tapau aktoriumi, visuomet 
atsakau: atsitiktinai!

Kalbu gryną tiesą. ’ Buvo 
taip: 1922 metų rudenį, po 
vienos “Dainos” choro re
peticijos, kuri baigėsi kiek 
anksčiau, nes patalpa buvo 
reikalinga J. Vaičkaus stu
dijos repeticijai, man pasiū
lė pasilikti. Atėjo Vaičkus, 
su juo būrys jaunimo, bet 
repeticijos nepradeda. Pa
sirodo, kad vienas dalyvių 
neatėjo. Vaičkus pažvelgė 
mano pusėn ir sako: “Ar 
tamsta negalėtum paskai
tyti su mumis vietoje neat
ėjusio?” Po skaitymo, J. 
Vaičkus dėkojo man už pa
galbą studentams, ir klau
sia, ar aš norėčiau stoti į 
studiją ir mokytis vaidy
bos meno? Man buvo pa
aiškinta, kad studijos užsi
ėmimai vyksta laisvalaikiu, 
vakarais, tarnybai netruk
dys, ir nuo tos dienos aš 
tapau J. Vaičkaus studijos 
mokiniu.

Taip apie savo kūrybinio 
darbo pradžią pasakoja 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
artistas Antanas Mackevi
čius. Po kelerių metų jis 
baigė prie valstybės teatro 
įsteigtą vaidybos studiją, 
kurioje dirbo žinomi teat
ro ir kultūros veikėjai B. 
Dauguvietis, K. Glinskis, J. 
Čiurlionienė-Kymantaitė, V. 
Mykolaitis-Putinas, B. 
Sruoga, K. Juršys, A. Sut
kūs, J. Petrauskas, J. Tal- 
mantas ir kiti.

Kauno teatro scenoje ak-

torius sukūrė dešimtis įsi
menančių vaidmenų. Senes
nės kartos teatralai ir šian
dien prisimena A. Macke
vičių - O r g o n ą Ž. Moljero 
“Tartiufe”, Naujalį V. Krė
vės “Žente”, Keraitį K. Bin
kio “Atžalyne”, grafą Ken
tą V. Šekspyro “Karaliuje 
Lyre”, Milerį F. Šilerio 
“Klastoje ir meilėje.” Ak
torius sukūrė sodrius savo 
herojų paveikslus, atsklei
dė gilius charakterius, pa
siekė didelio sceninio vaiz
do įtaigumo. O tų vaidme
nų — daugiau negu pusan
tro šimto!

Šalia dramos spektaklių 
A. Mackevičius vaidino ir 
operetėse, dalyvavo pir
muose lietuviškuose meni
niuose filmuose “Aušra 
prie Nemuno”, “Ignotas 
grįžo namo”, “Kai susilieja 
upės”, pastatė keletą veika
lų Kauno ir Kapsuko teat
ruose. A. Mackevičius pa
sireiškė ir kaip puikus pe
dagogas: J. Gruodžio var
do muzikos mokvkloie. Lie
tuvos konservatorijoje ir 
kitose mokslo įstaigose jis 
dėstė aktoriaus meistrišku
mą. sceninę kalbą, dailųjį 
skaitymą.

... Atrodo, tikrai aukš
tai užkopta gyvenimo laip
tais, galima būtų ir atsipū-Į meje? 
sti. Bet Antanas Mackevi
čius, ^eveik penkiasdešimt 
metų atidavęs lietuviškajai 
scenai, ir šiandien nepalie
ka jos, kupinas naujų su
manymų, planų.

Romas čėsna

JUSTAS PALECKIS

Lietuvių tauta tikra del 
savo ateities

Kalba pasakyta per* Maskvos radiją užsieniui Naujais Metais

Praėjusieji, 1970-ji metai mes, apibūdinančias dabar- 
būvo reikšmingi visoms Ta-' 
rybų Sąjungos tautoms, 
kaip Lenino gimimo šimt
mečio ir paskutinieji penk
mečio plano metai. O lietu
vių tautai jie buvo žymūs 
ir kaipo 30-j i tarybinės 
.santvarkos atkūrimo metai.

Visada buvo gyva lais
vės dvasia lietuvių tautoje. 
Bet laisvės idėjos’su ypa-| 
tinga jėga pabudo. po Di
džiosios Spalio Revoliu
cijos pergalės, kuri suteikė 
laisvę buvusios caro Rusi
jos tautoms ir turėjo lemia
mą įtaką į Lietuvos darbo 
žmonių likimą. Komunistų 
partijos vadovaujami, Lie
tuvos darbininkai ir valstie
čiai 1918 metų pabaigoje 
pakilo kovai dėl vokiškųjų 
okupantų išvarymo ir vie
tos buržuazijos viešpatavimo 
pašalinimo. Didžiojoje Lie
tuvos teritorijos dalyje bu
vo paskelbta tarybų val
džia. Tarybinės Lietuvos 
respublikos nepriklausomy
be pirmoji pripažino Tary
bų Rusija istoriniu dekre
tu, Lenino pasirašytu.

So užsienio interventų 
pagalba Lietuvos buržuazi
ja kraujuje paskandino dar
bininkų ir valstiečių val
džią Lietuvoje. O tie in- 
terventai buvo — vokiečių 
samdinių divizijos, lenkų 
Pilsudskio legijonai, rusų 
baltagvardiečiai ir kitos re
akcinės jėgos, kurias gink
lais ir pinigais parėmė AnL 
tantos ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų vyriausybės. 
Smurtu ir teroru įtvirtino 
savo valdžią buržuazija. 
Vos šešerius metus išsilaikė 
Lietuvoje buržuazinė parla- 
mentinė demokratija, o po ]įaįs.

tinę Tarybų Lietuvos būk
lę, kad suprasti nepapras
tus mūsų tautos pasieki
mus tarybų valdžios me
tais.. Prieš 30 metų Lietu
va buvo faktinė Vakarų 
valstybių pusiau kolonija 
su atsilikusių žemės ūkiu 
ir menka pramone. Nežiū
rint dideliu nuostoliu, ku- 
riuos padarė respublikos 
ekonomikai ir kultūrai hit
lerinė okupacija ir karas, 
dabar ji tapo klestinčia 
pramonine respublika. Pa
lyginti su 1940 metais, pra
monės gamyba padidėjo 31 
kartą, o elektros eneigijos 
gamyba net apie 90 kartų.

Vietoje senų, pusiau am- 
tininkiškų, įmonių išaugo 
puikiai įrengtos moderniš
kos įmonės. Greta su senų
jų šakų išvystymu . buvo 
įkurtos naujos pramonės 
šakos — turbinų, staklių, 
laivų statybos, 
elektrotechnikos,
chemijos. Lietuvos pramo
nė gamina tiksliausias fre- 
zerines stakles, radijoelek- 
troninius mazgus, elektro
nines skaičiavimo mašinas, 
įvairiausią radijo aparatū
ra, elektroninius vamzde- 
liūs, televizorius ir daugelį 
kitų gaminių, apie kuriuos 
seniau ir svajoti negalėjo. 
Tarybų Lietuvos pramonės 
prekės eksportuojamos į 80 
pasaulio šalių. Apie aukš
tą techninės kultūros lygį 
liudija nuolatinis Lietuvos 
imonių dalyvavimas tarp
tautinėse parodose, kuriose 
jų gamvba vis dažniau gau
na teigiamą įvertinimą, ne
kartą buvo andovanojama 
aukso ir kitokiais meda-

cemento, 
mašinų,

1926 metų perversmo val
džią užgrobė tautinė-fašis- 
tinė ruja.

šytojų, dailininkų, daini
ninku ir muzikaliniu an
samblių įgijo tarptautinį 
p r i p a ži n i mą. 1 M vy z d ži ui,
Lenino premijos laureato 
poeto E. Mieželaičio kūri-

no 700 tūkstančių. Tai 10 
kartų daugiau, negu jų bu
vo buržuazinės valdžios me
tais, kada buvo daugybė be
darbių ir nereikalingų ran
kų, neradusių sau pritaiky
mo naudingame darbe.

Didelės permainos įvyko 
žemės ūkyje, kuris pasida
rė kolektyvinis ir plačiai 
mechanizuotas. 1970 metais 
vidutinis grūdų derlius pa
siekė 24.3 centnerio iš hek
taro, o tai reiškia dvigubą 
padidėjimą palyginant su 
buržuaziniu laiku derliumi. 
Valstiečių padėtį buržuazi
nėje santvarkoje rašytojas 
Jonas Marcinkevičius paly
gino su degtukais, kuriuos 
buržuazija panaudoja, o 
paskui išmeta. Kad tai ne 
perdėjimas, liudija faktai, 
kad buržuazijai viešpatau
jant kasmet tūkstančiai 
ūkių būdavo parduodami iš 
varžytynių, o jų sąskaiton 
augo nauja dvarininkų kla
sė. Dabar laisvas Lietuvos 
žemdirbys yra tikras že
mės šeimininkas.

Didžiuliai laimėjimai kul
tūros srityje. Buržuazija 
pąliko skurdų palikimą — 
šimtus tūkstančiu beraščiu 
ir mažaraščių, nes ir pra
džios mokykla masėms ne
buvo prieinama. Sunkios' 
sąlygos verte nuo vaiko 
dienų darbininkų ir valstie
čių vaikus uždirbti duoną 
vos vieną kitą skyrių išė
jus. Tarybų Lietuvoje mo
kslas tapo visuotinas ir ne
mokamas ligi aukštosios 
mokyklos imtinai. Nauja
me penkmetyje, kuris pra
sideda 1971 metais, visuoti
nu bus vidurinis ’mokslas, 
kuris Lietuvoje trunka 11 
metų, gi daugumoje kitų 
tarybinių respublikų - Ū į Naujaisiais Metais ir 
metų Apie 6o0 tūkstančių ]ink5ti ?ekm- č sekmės 
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šaulio tautų kalbų.
Būdamas laisvas ir tikras 

savo likimo šeimininkas, 
lietuvių tauta tarybinėse 
sąlygose lyg įgijo stebuk-

žangus pakopą. Lygi tarp 
lygiųjų tarybinių tautų šei
moje, mūsų tauta nuolat 
jaučia jų brolišką pagalbą. 
Tik dėka tos pagalbos lie
tuvių tauta buvo išgelbėta 
iš baisaus likimo, kurį ruo
šė jai hitleriniai grobikai, 
pasiruošę ją išnaikinti. Su 
ta broliška pagalba Tary
bų Lietuva sugebėjo taip

P ari ti kdami Nau j uosius 
Metus, Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės su pasitikėji
mu žvelgia į savo ateitį, nes 
jie žino, kad tolimesnieji 
darbai vykdant didingus 
naujojo penkmečio planus 
suteiks naujus laimėjimus, 
dar aukščiau pakels liau
dies gerovę, nauji kūrybi- 
miai pasiekimai dar labiau 
I pagražins mūsų gyvenimą, 
įbus nauju indėliu į taiką ir 
I tautų draugystę.

Kaipo ilgametis Tarybų 
Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos Parlamentinės 
grupės veikėjas ir dauge
lio Tarpparlamentinės Są
jungos konferencijų ir sesi
jų dalyvis, turėjau progą 
susitikti ir bendradarbiau
ti su daugelio šalių parla
mentarais. Naudojuosi šia 

j progą pasveikinti juos su
Metais ir pa-

moksleivių musų respunn- 
koje reiškia, kad mokosi 
kiekvienas penktas žmogus. oį-inr;n;1Tr? 
Vos 4 tūkstančiai studentų 
buvo Lietuvoje iki tarybi
nės santvarkos, o dabar 
12-ie aukštųjų ] 
mokosi daugiau kaip''7 60 i 
tūkstančių studjfitų. Aukš-į1 
to lygio naši 
meno ir literatūros sritys. I 
milžiniškais tano knvgu ir 

tais vietoje numatytųjų 70 snaudos tiražai. Buržuazi- juje atidaryta kuršėniečių 
procentų. Darbininkų ir niais laikais Liehivoie tebu- keramikų Radeckų darbų 
tarnautojų liaudies ūkyje vo 2 teatrai, o.dabar vra lljparoda. Ekspozicijoje—dau- 
skaičius padidėjo 240.000 valstybinių ir 17 liaudies te- giau kaip 200 buities ir 
žmonių ir pasiekė 1 milijo- atrų. Visa eilė lietuviu ra- dailiosios keramikos dirbi- 
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lėlę to, ką yra sukūrę vyras, 
žmona ir sūnus Radečkai.

.Saviti šių liaudies meist
rų keramikos darbai puošia 
daugelio Lietuvos mokyklų, 
kino teatrų, gydymo įstai
gų ir kitų pastatų interje
rą.

Lietuvos pramonės dir
bantieji sėkmingai užbaigė 

Tačiau Lietuvos darbo Paskutiniuosius penkmečio 
metus. Planų įvykdymo iš
davoje Tarybų Lietuvos 
pramonė išaugo 74 procen-

darbuotėje, nukreiptoje į 
taikos ir tautų sambūvio

Sveikinu taip pat ir siun
čiu geriausius linkėjimus 

lietu- 
žmo-

geriausius
0 |mūsu tautiečiamsIviams geros valio
kai” 60įnėms pasaulyje.

^vaV?0S j Radeckų šeimos keramika
Šiaulių “Aušros” muzie-

žmonių šįrdyse per visus1 
buržuazines santvarkos me
tus neužgeso įsitikinimas, 
kad revoliucijos r e i k a 1 a s 
laimės. Geriausieji lietuvių 
tautOS^sūnūs ir dukros, ne
sigailėdami jėgų ir gyveni
mo, neatvangiai kovojo 
prieš išnaudotojus už tikrą 
laisvę ir laimę Lietuvos že-

. Toji amžinoji svajo
nė išsipildė atmintinomis 
1940 metų vasaros dieno- 
nomis, kada Lietuvos Ko
munistų partijos vadovau
jamų antifašistinių jėgų ko
va baigėsi pergale ir tarybų 
valdžios atkūrimu. Broliš
kų Tarybų Sąjungos tautų 
tada suteiktoji pagalba lie
tuvių tautai iš fašistinio 
jungo išvaduoti buvo di
džiai humaniškas žygis, ku
riuo įvykdyta 1919 metų 
birželio 1 d. sutartis dėl ta
rybinių respublikų savitar
pės pagalbos.

Jau trisdešimt metų Ta
rybų Lietuvos liaudis žen
gia petys į petį su broliš
komis daugiatautės tarybi
nės šeimos tautomis. Tie 
metai pagal įvykusių per
mainų ir pertvarkymu maš
tabus 
čiams. 
pirmą 
amžę 
riją 
žmones iš socialinės prie
spaudos ir atvėrė jiems 
neapr^ė p i am as augimo i/ 
suklestėjimo perspektyvas 
ir galimybes.

Pakanka paminėti tik kai 
kuriuos faktus ir skaitlL

j

Čia matome jubiliatą darbo metu, restauruojantį Vilniaus 
universiteto P. Smuglevičiaus salę. M. Baranausko nuotr.

'Wr* * w’-

Panevėžio sporto rūmų bendras vaizdas 
M. Baranausko nuotrauka

procentų.

yra lygūs šimtme- 
Tarybinė santvarka 

kartą per visą ilga- 
lietuvių tautBfc isto- 

išvadavo jos darbo

NEIŠRAUNAMAS NORAS
Pasaulio prekyvietėj — riksmas 

ir klyksmas!
Apgaulė ir melas — svarbiausias čia ginklas! 
Prekei, iškišti čia ruošiamos pinklės!
Pasaulio turgavietė — klaikiai triukšminga. 
Apgauti viens kitą čia laikoma dora,

Garbinga, 
fr vargas tam, kas negali savy sutramdyti noro 

Būt sąžiningam!
Vertybių prekyvietėj — šauksmas 

Ir kauksmas, 
Beribė klasta, įmantriausios žabangos!
Apsukti viens kitą visi plūkiasi, stengias. J 

Vertybių prekyvietė ūžia triukšmingai;
Beribė tvanka prišvinkusio oro

Nuodingo;
Bus sutryptas tasai, kurs savy jaučia norą 

Būt sąžiningam.
Bet tas noras, tas geismas toks baisiai galingas, 
Žmogus taip veržiasi, trokšta būt sąžiningas, 
Jis taip smelkiasi būti teisingas,
Kad visas prekiaująs, gudraująs pasaulis, * 
Kad visos klastotės, suktybės, apgaulės, 
Sudūžta priešais tą įdiegtą norą, 
Priešais troškimą smerkt, kas nedora...
Prigimties tasai noras būt sąžiningam, 
Siekti teisybės turguj rėksmingam, 
Ausis užkišti prieš klyksmą gerklingą 
Aukštai iškeltų stiprių garsintuvų, — 
Tas noras — vis gyvas, pulsuoja, nežūva, 
Ir tau neišraut, nesutrypti to noro 
Žavėtis ir siekt, kas teisinga ir dora...

S. Juozapėlis

Kauno Politechnikos 
institute

Per dvidešimt savo gy
vavimo metų Kauno poli
technikos institutas "išleido 
į gyvenimą 18 tūkstančių 
specialistų. Institute dabar 
dirba beveik tūkstantis 
mokslininkų, iš kurių 3 3 5 
yra mokslų daktarai ir kan
didatai.

Api£ laimėjimus, ruošiant 
techninę inteligentiją Lie
tuvoje, plačiai pasakoja in
stituto Elektronikos rū
muose atidaryta paroda.

Washing tonas. — Fede- 
valiniai tyrinėtojai skelbia, 
kad iš 97,500 miestų kalė
jimų 25 procentai turi 50 
ar daugiaM metų senumo, 
kai kurie daugiau kaip 100 
metu. Kaliniai laikomi sun
kiose sąlygose.

Kuo daugiausia parengimų 
Laisves” paramai.

t

>
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Antradienis, Sausio (January) 12, 1971

Julija Žemaite
(Iš pranešimo 1970 m. lapkričio 29 d., New Yorko Lietuvių 

Moterų Klubo suruoštame parengime paminėti
rašytoją žemaitę ir poetę Salomėją Nėrį)

žemaitė jaunystės cJfeno- 
se išmokti skaityti ir rašyti 
buvo galima tiktai gyvenant 
dvaruose tarp bajorų arba 
būti arti prie klebonijų, že
maitės tėvai skaitėsi bajo
rais — “plikbajoriais,” kaip 
ji pati sakydavo. Jie valdė 
menką žemės sklypelį.

Žemaitės tėvas, Antanas 
Benuševičia, tarnavo Piio- 
terio dvarelyje, Žemaitijoje, 
ūkvedžiu, motina Julija Skc- 
puraitė — šeimininke. Tė-

Vų/o alga buvo 30, o moti
nos 20 rublių metams ir iš
laikymas. Juodu ten Ištar
navo 20 metų, o kada pa
seno, ponai juos atleido.

Žemaitės tėvai* labai bram 
ginų savo bajorišką kilmę. 
O jeigu bajoras, tai jau ii 
lenkas.

Žemaitės kūdikystės die
nų aplinkuma buvo tipiška 
baudžiavos laikų santvar
kos aplinkuma. Šeimoje au
go keturios dukros. Mer
gaičių neglamonėjo samdy
tos aukles. Julija ir jos se- 

. sutės, nors-k^bajo raitės, pa
dėjo motinai dirbti papras
čiausius darbus — prižiūrė
jo paukščius, melžė karves, 
tačiau joms buvo* griežtai 
skiepijama bajoriška są
monė, draudžiama draugau
ti su baudžiauninkų vai
kais.

Tačiau nuo mažų dienų 
kartais slapčiomis Žemaitė 
susieina su baudžiauninkų 
vaikais. Už tai kartą gauna 
nuo tėvo rykščių, o motina 
grūmoja:

“Sugausiu kitą kartų su 
piemenimis, su lažninkų 
vaikais belaksiant, tai pati 
nuraižysiu iki kraujo, kad 
kitaip neklausai.”

Tėvas mergaites mokė len
kų kalbos, rašybos, taip pat 
truputį rusiškai ir vokiš
kai. Vienuoliktus metus ei
nant, Juliją tėvai nuvežė į 
Pašėmio dvarelį pas gimi
naitę, kuri mokė mergaites. 
Mokinių buvo šešios. Jas 
mokė lenkų bei prancūzų 
kalbos, graž 
šokių, šiek t 
ir geografijos. Kitaip sa
kant, mergaites ten paruošė 
tarnauti dvaro pakajuose. 
Julija ten praleido trejus 
metus.

Mokyklą apleidus, Žemai
tė gavo tarnybą pas dvari
ninką seną ponią prižiūrėti. 

z Žemaitė mėgo skaityti, o 
dvaruose buvo priimta turė
ti bibliotekas. Žemaitė ta 
proga pasinaudojo.

Baudžiavos panaikinimas 
ir sukilimai

Žemaitė augo ir brendo 
baudžiavos gadynėje. Bau
džiauninkų pasipriešinimas 
caro ir ponų valdžiai daž
nai pasikartodavo. Kaip ži
nia, baudžiava buvo panai- 
•kinta 1861 m. Jos panaiki
nimas skaudžiai palietė 
smulkiuosius dvarini n k u s. 
Mat, jie neteko neapmoka
mų darbininkų.

Sukilimo metu Žemaitė 
buvo jau užaugus mergina. 
Visokiais būdais jinai suki
lėliams gelbėjo, kaip tai: 
nu n esant jiems maisto į 
miškus, aprūpinant juos 
skalbiniais, slaugant sužeis
tuosius.

Pradžioje tikėtasi, kad su
kilimas greit baigsis sukilė
lių laimėjimu. Dva ruošė 
kalbėjo:

“Visi jaunieji ponaičiai eis 
į miškus, ves mužikų pulkus

maskolius mušti... Ponios, 
panelės, likusios namie, ap
rūpins sukilėlius maistu, 
drabužiais, skalb i n i a i s... 
Viskas sutarta taip lengvai 
padaryti, nes neilgai te
reikės laukti: tuojau ateis 
prancūzai, visi kartu paims 
t išmuš maskolius, išbadys 
kaip varles, išmes iš Lenki
jos ir Lietuvos. Tada pasi
džiaugsime laisve ir lygy
be...” Taip kalbėjo dvari
ninkai.

Bąūdžiavos panaikinimas 
ir suKilimo nuslopinimas dar 
griežčiau paveikė į luomų 
skirtumus. Baudžiauninku 
judėjimas padidino dvari
ninkų antagonizmą linkui 
‘ų pavergtųjų.

Juo daugiau Žemaitė pra- 
lėjo gyvenimą pažinti, tuo 
giliau įsitikino, kaip ji pati 
sakė, jog “iš teisybės bajo
ras nuo mužiko niekuo ne
siskiria, jog tarp bajorų ir 
mužikų yra gerų ir netiku
siu žmonių...”

Žemaitė nesišalino nuo 
mužikų, buvusių baudžiau
ninkų, ypač ją žavėjo pasa
kojimas • apie pergyventus 
vargus Lauryno ’Žymonto, 
kuris' tame pat dvare tar
navo kaip medininkas. Be
siklausant jaunikaičio per
gyventų visokių sunkių prie
kaištų, skriaudų, abu pasi
juto* besimylį ir, nors tėvai 
ir kiti ją draudė, kaip ba
joraitę tekėti už beturčio 
mužiko, jų vedybos įvyko.

Naujo gyvenimo pradžia
Jaunavedžiai, pusininkais 

šsinuomavę žemės sklypelį, 
pradėjo ūkininkauti. Prie 
to, ir “dievas buvo duos- 
ius” — pradėjo apdovanoti 
vis nauju sūneliu bei duk-

“KALTAS! KALTAS! KALTAS!”

FILMAS APIE SĄŽINES 
REIKŠMĘ AUKLĖJIMUI

Kai grįžti iš įdomaus fil-| Už visus žuvusius 
mo kuris sužadina daugybę' Norg filmag liečia tik vie. 
aktualių minčių savaime nog ekspedicijos : giaur6s

Jomls polių įvykius, bet žiūrovas
- - ’ jaučia, kad autoriai turi

žmoguje išsivysčiusį savo
tišką psichikos reguliatorių. 
Antžmogiams nėia jokios 
sąžinės! Tėra tik) įsitikini
mas, ką jis laiko būtina at
likti vardan išrinktosios 
tautos. Juk daug kam buvo 
įkalta iš mažens, kad žudyti 
yra dora, kilnu ir būtina! 
žemesniosios rasės individų 
žudymas yra pasaulio apva
lymas nuo jų sanitariniais, 
sumetimais ir kad tai 
aukščiausias antžmogio 
davinys.

Atsakomybe
O kas paskleidė ir išpla

tino tą teoriją? Ar už tai 
atsakingi tie, kurie stovėjo 
prie garsiakalbių ir triniu 
tavo tas idėjas, užtrenkda
mi ausis visai tautai? O tie 
galingi garsiakalbiai — juk 
ne kas kita, kaip spauda, ra
dijas, kinas!

Jie šaukė, kad vadinama
sis sąžinės graužimas — tai 
tik silpna individo baimė 
būti sugautam, kad tai tik 
atavistinė atgyvena, kad tai 
tik prietaras.

Bet generolą Nobilę kan
kina košmarai, praslinkus 
daug laiko po tų įvykių. Jam 
negresia jokia bausmė. Be 

generolą Nobilę ka n k ina^Įynit”šešis * milijonus?” IiJ to, jis nekaltas. Jam pri- 
gal ne jų intencija tasskai-jmetama mintis apie norą 

Nejuto! Kaltas! Kai- čius dar padvigubėjo? O gal 
— lyg šaukia per jo'fašizmo vadeivos buvo pasi

ruošę kad ir bilijoną žmo
nių išžudyti, jeigu prireiks, 
kad išaukštintų savąją “po
nų” naciją?

Jiems sąžinės nėra
Nors filme sąžinės klausi

mas teoretiškai nenagrinė-

ir su skaitytojais.
Smalsiai perskaičiau ne- omenyje Antrojo pasaulinio 

seniai pasirodžiusį “Laisvė
je” straipsnelį “Filmas apie 
gyvenimo prasmę.” Toji 
problema domina ir tuos, 
kas net nematė to kino kū
rinio.

Štai filmas “Raudonoji 
palapinė,” skirtas sąžinės 
problemai. Jį pastatė^ ben
drai Tarybų Sąjungos ir 
Italijos kinematograf i n i n - 
kai.

Užsibrėžtai problemai na
grinėti filmo autoriai pa
sirinko kaip rėmus savo me
tu garsaus italo Nobilės 
tragišką ekspediciją į Šiau
rės polių 1928 metais. Fil
me parodoma, kaip Nobilės 
įgulos dalį išgelbsti tarybi
nis ledlaužis “Krasinas.”

Nors praėjo daug laiko 
Ipo tų šiurpių įvykių, 1

karo katastrofą.
Sakytum pasirodo ne No

biles ekspedicijos žuvusieji, 
o atstovai tų milijonų, ku
rie mirė frontuose, koncen
tracijos stovyklose, krema
toriumuose. Ir žiūrovui pa
likta pačiam įsivaizduoti, 
kas turėtų sėdėti vietoj 
uniformuoto generolo Nobi
les. Būtent, visi tie, ku
riems dėl vienų 1 ar kitų 
priežasčių pavyko išvengti 
kaltinamųjų suolo ir kurie 
tebevaikšto laisvi.

Salėje sėdąs žiūrovas lyg 
regi tuos asmenis, kurie su
planavo penkiasde š i m t i e s 
milijonų mirtį. O gal jie 
planavo mažesnį žuvusiųjų 
skaičių? Jei per praėjusį 
karą žuvo trylika milijonų, 

J*witai gal jie planavo, pavyz- 
)et džiui, tik dvigubai — dvi-

košmariški sapnai.
— Kaltas! 

tas! - 
aplaidumą žuvusieji įgulos 
nariai, vaidenasi jam šmėk
liškuose Koliziejaus griu
vėsiuose nakties metu.

Filmo turinys — miru
siųjų kaltinimai gyviesiems. 
Vyksta savotiškas gyvųjų 
teismas. Ne paprastųjų gy- jamas, bet žiūrovas prisi- 
WU, ° uniformuotų, aukšto mena arba žino iš literatu- 
rango vadovų teismas, tei- ros> kad fašizmo įkvėpėjas 
siąs tuos, kuriems teko Ničė buvo paneigęs sąžinę 
spręsti kitų žmonių likimą, kaip per ilgą evoliuciją

rele. Tenka anksti keltis, o'.ir baleto teatre Įvyko neei-1

yra 
už-

Į visus šiuos klausimus 
stengiasi atsakyti šių dienų 
mokslas. Ir todėl moks
liškai nušviesta sąžinės ka
tegorija įgyja milžinišką 
reikšmę potencialiams nu
sikaltėliams' auklėti.

Žmonės plūsta į šį filmą 
pirmą savaitę. Juos domina 
tai, kas aktualu, kas nūdie- 
niška.

Šis plačiaformatis filmas, 
kuriame, šalia tarybinių ar
tistų, vaidina ir žymūs už
sienio aktoriai, kaip Peter 
Finch, Shon Conroy, Claudia 
Cardinale ir kiti, be abejo, 
bus rodomas ir Amerikoje.

M. Kazlauskaite
1970.XII.5

B ru selis. — ‘Belgijos val
džia uždėjo naujus 10 proc. 
taksus, kurie esą reikalingi 
finansuoti NATO militariz- 
mą.

VAJUS

Žas apsiejimo, 
k aritmetikos

dvare buvo pratusi pamie
goti iki septynių ir vėliau, 
kuomet ūkininkaujant par
šiukui, žąsiukus, reikia pa
šerti keturiose. Darbas sun
kus, prąktiško patyrimo sto
ka, visur tik vargas, neda- 
teklius. Kartais pati sau 
imetinėdavo už įpuolimą į 
bėdas, ištekant už mužiko.

Taip Žemaitė ūkininkau
dama, kilnodamasi iš vienos 
vietos į kitą ir šeimą auk
lėdama, išvargo 19 metų. 
Išaugino tris dukteris ir du 
sūnus. Vaikus pati pramo
kė skaityti ir rašyti. Šeimos 
kasdieninė kalba buvo len
kiška.

Kūrybos pradžia
Vaikams kiek paaugus, 

juos, bemokant, dažnai į 
rankas pakliūdavo knyga. 
Tuo metu Prūsuose išeidi
nėjo “Varpas” ir “Ūkinin
kas,” su kuriais Žemaitę su
pažindino kaimynystėje gy
venęs, atostogoms parva^ 
žinodamas, studentas Povi
las Višinskis. Jaunas gim
nazistas, atostogų metu, bu
vo nuolatinis Žemaitės sve
tys.'

Višinskis pramokė Žemai
tę lietuviškai skaityti ir ra
šyti, supažindino ją su lie
tuviškais raštais, parvež
davo arba atsiųsdavo lietu
viškų knygų. Brisdama 49- 
tuš metus, 1894 m. Žemai
tė parašė savo pirmąjį kū
rinį “Piršlybas,” kuriam Vi
šinskis pertaisęs davė ant
raštę “Rudens Vakaras,” o 
apysakos autorę, vietoj Ju
lijos Žymontienės, pavadino 
žemaite.

(Bus daugiau)

Kelias į baletą
f

Neseniai Vilniaus operos1 Choreografijos skyrius 
'mokykloje įsteigtas prieš 

L. Delibolc|u dešimtmečius. Būsimie- 
vi si i I • x. ’. ,ji šokėjai turi geras moky- masrniusl . , ? , .įmosi sąlygas. Šokių pamo

kos vyksta erdviose ir švie
siose salėse su veidrodinė
mis sienomis, visos pa-

linis spektaklis, 
balete “K o p e 1 i 
vaidmenis ir 
Šukius atliko M. K. Čiurlio
nio vidurinės meno mokyk
los choreografijos skyriaus 
auklėtiniai. Prieš ketverius 
metus jie savo jėgomis pa
statė P. Čaikovskio baletą 
“Spragtukas.” Pernai kom
pozitorius A. Klenickis mo
kyklos užsakymu sukūrė 
baletą “Beširdis.” Šį sykį 
gavo progos pasireikšti ne 
tik mokyklos šokėjai. Muzi
kos skyriaus mokiniai gro
jo orkestre, dailės skyriaus 
auklėtiniai kūrė eskizus 
dekoracijoms ir kostiu
mams. Spektaklis susilau
kė didelio pasisekimo.

n u s i m a u d y t i pirma j am 
karštoje vonioje — tik spė
jimas. Ir vis vien mirusieji 
pasirodo jo svetainėje ir 
šnibžda:

—Kaltas! 
tas!

Už 'apvalytą gyvenimą
IrAmundsenas, garsusis 

šiaurės tyrinėtojas, kuris 
žuvo vien todėl, kad ryžosi 
išgelbėti Nobilę, jam pata
ria įveikti praeities košma
rus, pasiaukojamai darbuo
jantis didingiems nūdienos 
uždaviniams. Tik šitaip ga
lima pabėgti nuo persekio
jančių košmarų!

Negailestingoje kolekty
vinėje klasių ir tautų* kovo
je už būvį, kurie rėmėsi 
ligšioline žmonijos pažanga,: 
žmogus buvo tragiškai pri-Į 
verstas žudyti 'priešą. Da
bar visa žmonija, įtempusi 
jėgas, siekia karą pašalinti 

Ir visos tautos

Kaltas 1 Kal-

talpos radiofikuotos, iš ra- j istorijos..................
dijo mazgo į kiekvieną kla-Į karščiausiai viliasi, kad 
sę ir salę galima transliuo- Joms tat pavyks.
ti muziką iš turtingos fo
notekos. Vaikus moko žy
mūs choreografijos specia
listai. Dalis merginų iri 
vaikinų, baigę Čiurlinio mo
kyklos choreografijos sky
rių, papildo Operos ir bale
to teatro baleto trupę, ki
ti — “Lietuvos” ansamblio 
šokėjų grupę.

Ks. Nainys

M. Baranausko nuotraukoje mafome grupę vyresniųjų 
Čiurlionio mokyklos choreografijos skyriaus 

mokinių prieš klasikinio šokio pamoką.

Nesulaikomai pirmyn!
Šitokia viltim dvelkia vi- 

{ sas filmas. Ir jis baigiasi 
1 didingais kadrais, vaizduo
jančiais, kaip pleišėja milži
niškas aisbergas. Atitirpę 
atskyla šimtus tonų sverią 
aisbergo šonai ir sunkiai 
grimzta į vandenį. Kai tie 
didžiuliai luitai vėl iškyla į 
vandens paviršių, jie apsi
verčia lyg kokių negyvų pa- 

I baisų kūnai. Grėsmingas, 
'niūrus, šaltas aisbergas vis 
mažėja ir mažėja.

Simboliški ir prasmingi 
kadrai!

Psi ekologijos mokslas 
. šiandien intensyviai nagri
nėja sąžinės, kaip psichinio 
reiškinio, problemą. Kaip, 
kada ir kodėl ji pasireiškia 
žmoguje? Kokį vaidmenį ji 
atlieka, kaip ji formuoja 
žmogaus charakterį, kaip ji 
apsprendžia žmogaus poel
gių motyvus? Ir kodėl są
žinės balsas užvis silpniau
siai girdimas tada, kai la
biausiai reikalinga jį girdė
ti? Kaip sąžinė pasireiškia 
psichikoje to žmogaus, ku
ris suklaidintas aukoja sa
ve pažangą stabdantiems, 
tikslams? Pavyzdžiui, ja
ponų kamikazių — savižu
diškų žmonių.— sviedinių— 
psichikoje?

Klaipėdos žvejybos laivy
nas pasipildė dar vienu 
plaukiojančiu fabriku “Ne
vėžis”. Jį pastatė Vokieti
jos Demokratinės respubli
kos Vismaro laivų statyto
ji-

“Nevėžio” šaldymo kame
rose vienu metu galima lai
kyti 350 tonų žuvies. Čia 
taip pat įrengtas žuvies ap
dirbimo cechas, erdvios pa
talpos jūreiviams.

Londonas^ — Torių val
džia planuoja šiais metais 
panaikinti Anglijoje pigią 
sveikatos tarnybą.

Tel Avivas. — 20 Izraelie
čių žuvo, kai nuo kalno kris
dami akmenys sudaužė ka
reivių stovyklos salę.

Springfield, Ill. — Illinois 
Aukščiausiasis teismas už- 
gyrė tūkstančiams valdžios 
tarnautojų teisę streikuoti.

GAVIMUI “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*
Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

. brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.
Prašome vajininkų darbuotis gavimui

1 kuodaugiausia naujų skaitytojų
2

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir .atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1971 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir laba; 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpiu 
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu it 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma pusė kelionės lėšų.į Lietuvą; 2-ra $50; 3-čia 
$40; 4-ta $35; 5-ta $30; 6-ta $25. 7-ta laikrodėlis iš 
Lietuvos; 8-ta laikrodėlis iš Lietuvos (bus du laikro
dėliai) ; 9-ta $20.10-ta $15; 11-ta $12; 12-ta biblioteka 

iš Lietuvos; 13-ta $10; 14-ta $5.
Prašome tuojau stoti Į vajų ir darbuotis, kad gavus 

vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre 
ditavimo .metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose 
už naujus skaitytojus 1 punktas'nuo 5 centų, už atnau 
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškot; 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.
i

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu 

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1971 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1970. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytpjų, ir darbuokimės, kad atnaujintum* 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5 50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
rietu Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.t 11417

r

i

1



Antradienis, Sausio (January) 12, 1971 LAISVE 5 puslapis

'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Brooklyniečiai stipriai laikosi. Jonas Lazauskas pri
davė tris naujas prenumeratas ir pluoštą atnaujinimų. 
Iš Detroito, A. Wardo kreditavo Grybą ir Lazauską su 
nauja prenumeratą ir atnaujinimais

R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. P. Walantiene prisiuntė atnauji
nimų.

Povilas Alekna (LLD 45 kp.), St. Petersburg, Fla., 
prisiuntė naują prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų. 
Jam pagelbėjo su nauja prenumerata ir atnaujinimų 
Juozas Stanelis.

M. Valilionienė (LLD 75 kp.), Miami, Fla., prisiuntė 
atnaujinimų. Jai pagelbėjo su dviem naujom prenume
ratom ir su atnaujinimais J. Smalenskas.

Naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė A. Rač
kauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass.

Dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų (LLD 20 
kp.) prisiuntė A. Žemaitienė. Vieną naują prenumeratą 
ir atnaujinimų prisiuntė H. Žukienė, Ona Wellus pri
siuntė atnaujinimų, visos iš Binghamton, N. Y.

Naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė P. Be
eis, Great Neck, N. Y.

Sekantys vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais :-M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.; W. J. Duda, 
Woodbury, Conn.; J. Strižauskas, Bridgeport, Conn.; V. 
Kazlau, Wethersfield, Conn.; S. Radušis, Milston, N. J.;

4 Felicija Shimkiįnė, Arlington, N. J. (pagelbėjo su atnau- 
> jinimais A. Staniulis, iš Hamptono); George Shimaitis,

Brockton, Mass.' (jam pagelbėjo S. Puidokas iš Rum- 
fordo); E. Repšienė, Dorchester, Mass.; M. Uždavinis, 
Norwood, Mass.; K. Kilikevičius, Toronto, Canada; Jen
nie Stanienė (jai pagelbėjo J. S. Deltuva su atn.), Balti
more, Md.; W. Briedis, Nashua, N. H.; L. Tilvikas, East
on, Pa., ir K. Naravas, Shenandoah, Pa.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Gerbiama Admi-tore: Čia rasite čekį sumojet $100. 

Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą. Dovana bus į fondą. 
Draugiškai, J. S. Deltuva, Baltimore, Md. (Draugas Del
tuva yra vienas iš stambiausių mūsų laikraščio rėmėjų. 
Jis dažnai prisiunčia po gausią auką. — Adm.)

Į. Valatka....... . ................................................. 6.00
. Skirka ........................................................  5.00

Ona Wellus, Binghamton, N. Y., prisiuntė $22. 
Aukojo:

V. Ė. Kazėnai............................................... . . .
N. Yudikaitienė ........................................ ........
Mary Lynn ........................................ .......... . . .
Anna Wellus...........................................   • • • • • •
A. H. Pūgiegalai.................................. ..

$5.00
5.00
5.00
5.00
2.00

A. Žemaitienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė $20. 
Aukojo:

A. J. Žemaičiai  ................................................... $6.00
U. Simaliūnienė ........................................... . .  v 5.00
J. štrole .......................................... . ...................  5.00
Po $1: E. Cekanauskienė, L. Mainonienė, P. Juoza- 

paitis, I. Vežis.

K. Kilikevičius, Toronto, Canada, prisiuntė $18. Au
kojo:-

M. Paužienė ................ .
M. Subačius, Angus ...
Ch. Pampalas, Hamilton
Fr. Vaivila, Hamilton ..

$9.00 
4.00 
4,00 
1.00

W. Briedis, Nashua, N. H., prisiuntė $13. Aukojo:
W. Briedis........................................................
J. Monius ..........................................................
J. Svirnelis ........................... ..........................
P. Grigas ..........................................................
Po $1: J. Carosa, A. Pozniokas,/B. Mikulis.

$4.00 
2.00 
2.00 
2.00

George Shimaitis, Brockton, Mass, prisiuntė $273.
Aukojo:

Košt. Kalvelienė .............................................. $50.00
George Shimaitis ..................................................50.00
Pelnais nuo parengimo ........................................ 45.00
A. J. Skirmontai .................... . 7................ 25.00
John Vaitaitis .......................  .......... 11.00

' M? Gutauskienė .................................................. 10.00
A. Raila ..............................................................  10.00

* J. O. Vaitekūnas............................................  6.00
F. K. Chereškai ............  5.00
T5? A. Chestnut ..........................................................5.00

’ John Grigas.............................................................5.00
A. Klimienė, Stoughton .................................... • • 5.00
J. L. Smith, Avon............................. r......... 5.00
A. Kukaitienė ............................  5.00
Anto'nina Lape.....................................................  5.00
Rose Wallan ...................   5.00
Julie Gerulskienė ... f...................................   4-00
Frank Preibis, Walpole ... J............. ......................3.00
E. Belekevičienė, Boston........ ........................... 2.00
Marcelė Žaliukas ..............................................2.00
Nuo Jurgio............................................  2.00
Po$l: B. Navickienė, M. Kapčiūnienė, P. Sinkevičienė, 

Rose Mickevičienė, Ada White, Alb. Vasaris, E. Frei- 
mantienė, Cambridge; P. Žukauskienė, Bevardis, So. Bos
ton; L. Plutienė, Dorchester; Nellie Grybienė, Norwood; 
A. Kodienė, Lawrence, ir A. Navickas, Haverhill.

Nuo kitų gauta sekamai:
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass. . $70.00
Valė Sutkienė, San Francisco, Calif., atminčiai 

mirusio vyro Benedikto ....................
Povilas Zunaris, Lantana, Fla...........................
L. M. Klubas, Hartford, Conn.......................
K. A. ir E. Žukauskai, Riverside, Calif............
P. Petraitis, Jamaica Plain, Mass.....................
A. Zalenka, Frackville, Pa..................................
J. V. Kazlau, Wethersfield, Conn.......................
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y..........
K. Čeikauskienė, Brooklyn, N. Y.....................
A. Klepasky, Somerville, N. J...........................
J. Kirmėtas, Bayonne, N, J................................
S. Petronis, Athol, Mass......................................
J. Urbonas, Philadelphia, Pa..............................
Rose Shimkus, Bridgeport, Conn.....................
Tony Thomas, Broad Brook, Conn.............. .
W. E. Graunai, Ozone Park, N. Y..................

' Veronika Lopatta, St. Petersburg, Fla..............
J. Čeponis, LaSalle, Canada .............................
L. Tilvikas, Easton, Pa................. .......... .........
U. Doveikienė, Town of Mt. Royal, Canada ...
J. Nedvaras, Chicago, Ill........................ .
E. B. Švegždienė, Philadelphia, Pa. ...............
Petras Paserskis, Baltimore, Md. .. . ..............
Magdalena Smith, Bethlehem, Conn...............
W. J. Duda, Woodbury, Conn.........................
M. Balukonis, Wilkes-Barre, Pa.......................
A. Briedis, Central Islip, N. Y.........................
J. Kasper, Baltimore, Md. .. ...............................
M. Grayson, Pt. Pleasant, N. J..................
M. Clee, Miami, Fla.............................................
V. Zavišius, LaSalle, Canada ........................
Helen Žukas, Binghaniton, N. Y......................
B. Chuberkis, So. Boston, Mass.......................
G. Daniels, Brooklyn, N. Y. .. . . ....................’..
Mary Rinkus, Ossining, N. Y.............. ............
Po $1: V. Grozan, Lake Worth, Fla.; A. Jamison, 

Livingston, N. J.; J. Yonauskas, Brooklyn, N.; K. Pro- 
kopas, Fitchburg, Mass.; I. Urmonas, Chicago, Ill.; B. 
Senkevičienė, Chicago, Ill.; Wm. Baltrušaitis, B’klyn, N. 
Y.; J. Zuikis, Phila., Pa.; J. Drilling, A. Kulaitis, East
on, Pa.; O. Kučiauskaitė, Petras Kupris, Baltimore-Lau
rel, Md.; M. Bružas, Walter Lack, J. šukaitis, F. Kviet- 
kas, Miami, Fla.; V. Michhelson, Forest Hills, N. Y.; F. 
Palionis, Pittston, Pa.; Z. Yarn th ir K. Kazlauskienė, S. 
Boston, Mass.; Petras Satkus, Brooklyn, N. Y.

St. Petersburg, Fla.
žiemos švenčių metu pa

žangiečiai gražiai 'ir links
mai leido laiką pramogose. 
Kalėdinėje dienpje buvo at
silankę gausybė "svečių ir 
vietinių, ir visi buvo gra
žiai nusiteikę. Po užkandžių 
publika klausėsi kalbų, dai
nų, ir poros sušoko polkas.

Dainos mylėtojai, vadov. 
Adelės Pakalniškienės, pa
teikė daug gražių liaudies 
dainelių. Užbaigta masiniai 
dainuojant.

Pasirodė s 
lis su žmona 
gos, ir biwo iškviestas pa
kalbėti.

Ir taip besilinksminant 
praslinko popietė ir artėjo 
nauji metai.

Naujųjų metų dienoje ir 
vėl puikus pažmonys, pasi
sveikinimai su linkėjimais,- 
kad 1971 metai būtų geres
ni, kad jaunimas Vietname 
pelkėse nebraidžiotų ir ne
žūtų, kad viešpatautų taika 
ir ramybė tarpe tautų.

Dar prieš užkandžius vėl 
tie patys dainininkai, vado
vaujant Adelei, dalyvius 
sveikino su linksma daina, 
sulaukusius tvirtoje sveika
toje. Vėliau pirmininkas iš
kvietė tarti žodį angliškai 
choro vedėją A. Pakalniš
kienę, paskui ir J. P. Milleri, 
kurio kalba buvo viena iš 
geriausių. Jis priminė, kad 
darbingo!i liaudis siekė ir 
sieks didesnių laimėjimų, 
geresnio gyvenimo, tikros

^V. Andru- 
ja iš Chica-

tikrą sumą pinigų, kad išti
kus mirčiai, kuopa palydo
vams suruoštų pavaišinimą.

Spauda nemenkai parem
ta. “Laisvei” aukota dau
giau nei “Vilniai”, tad turi
ma mintyje šiais metais 
“Vilnį” pastiprinti daugiau. 
Kuopa suteikė keliatą šim
telių ir LLD centrui leidi
mui knygų, sykiu hepamirš- 
tas “Liaudies Balsas” ir 
“Darbas”. Per spaudą prisi
minti mirę nariai ir pasvei
kinti su šventėmis nariai ir 
geros valios žmonės. Pirmu
syk taip šauniai apdovanota 
ta Dainos mylėtojų vadovė 
Adelė Pakalniškienė už jos 
gerą choro vadovybę, kai ji 
vyko į Lietuvą paviešėti, o j 
Adelė atsimokėjo su skaid
rėmis.

Entuziastiš k a i užgirtas 
valdybos,' ypač J. Sholuno 
sutvarkytas raportas.*

Iš choro vedėjo A. Pakal
niškienės pranešimo sužino
ta, kad dėl ligos keletas dai-i
nininkų negali lankyti dainųlĘXperjenceCj au phases of^buiid- 
pamoku, ypač stoka vyrų'ing maintenance. Must have license 
hnku Rnt ii qnkp nkikpln-!10 °PeraU? Nr- 6 oil burner. Good oaisų. nei, ji saKe acsiKeiu-lpay and 3 roora apartmGnt in Mid. 
šieji 1 St. Petersburgą gy-jtown Manhattan, west Side Syna- 
venti V. ir V. Bunkai dapil-'Cal1 212 su 7-7513 from 
dys, o dainuot žiemos metu 
prisieis daug daugiau, kai 
lankysis iš toli svečiai, kad 
jiems ne būtų nuobodi Flo
rida. Pramogų vedėjas V. J. 
Valley susižymėjęs pramo
gose per metus atsilankiu
sius svečius. Jų buvo trys 
šimtai su dideliu kaupu. Va
dinasi, žmonės atvyksta į šį 
miestą, užsuka i pramogas

50.00
41.00
25.00
20.00
20.00
16.00
15.00
15.00
11.00 demokratinės laisvės ir 1.1.
11.00 Už gražią kalba jis buvo pa-

aplodismentaisfRUinksmint1. Geras jų uz-11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

HELP WANTED-MALE-FEMALE

ST. VINCENT
DE PAUL
ACADEMY

Boarding School, for

BOYS and GIRLS 
GRADES 1-6

Tarry to wn-on-Hudson
RATE

$125 PER MONTH

Srs. Marianites of Holy Cross

For Information Call:
MEdford 914-1-1572

261 South Broadway 
Tarrytown, N. Y. 10591 

(2-3)

MATURE SUPER WANTED

10 AM to 1 PM daily. Must have 
references. (1-3)

A. Račkauskienė ir M. Sametis, H a v e r h i 11 - Lynn-
Lowell, Mass., prisiuntė $55. Aukojo:

W. A. Račkauskai..................  $10.00
A. Zusinienė....................................................... 10.00

Ą J. Auglis, E. Billerica .....................................   10.00
Peter Karpich .........   6.00
S. Saronas ...........    • 6.00
R. Karsonienė............. ....................................  5.00
L. Stadalnikas ...................................................... 3.-00
M. Albert.............................  2.00
Po $1: J. Putrius, M. Čižiūnienė ir I. Povloskį.

Šį sykį gauta $1,110. Anksčiau įplaukė $7,548. Viso 
gauta $8,658. Balansas lieka gauti $6,342.

K. Naravas, Shenandoah - Frackville, Pa., prisiuntė 
$43. Aukojo:

K. A. Naravai ..................   $20.00
E. Motuzienė................................................... 11.00
M. Milus..........,................   5-00
M. O. Žobai .. .....................  5.00
F. Pikūnienė ......................   5.00

P. Alekna, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $29. Au
kojo:

E. Ųcenįa, Tampa ........... .......... .............. .... $11.00
R. Samulionienė................. 7.00
Jobų Štukas ...............................    5.00
P. F. Stępon    ............................... 4.00
Pp $1: J. Stanelis ir G. Jankowski.

■ - • • •• • • "" •
J. Strižauskas, Bridgeport, Conn., prisiuntė $22. Au

kojo:
J. Petrušaitis, Fairfield ............    $11.00

Norime priminti tiems skaitytojams, kurie užsakėte 
prenumeratas į Lietuvą pradžioje pereitų metų, kad lai
kas atnaujinti. Per vajų nebus siunčiami paraginimai. 
Matykite savo vajininką, atnaujinkite per jį.

Mes gauname laiškų iš Lietuvos nuo žmonių, kurie 
labai nori gauti laikraštį “Laisvę,” ir kadangi jie patys 
negali užsiprenumeruoti dėl valiutos kliūties, tai būtų 
gerai, kąd kokie, geraširdžiai jiems užprenumeruotų. Ga
vę jūsų užsakymą, mes pranešime naujam skaitytojui 
jūsų vardą-pavardę. z

Tai tiek šį sykį, iki kito, vajaus reikalais pranešimo. 
Visiems ęlėkojame už ęlovanas ir pasidarbavimą.

Administracija

Kuala Lumpur, Malaizi
ja. — Didžiuliuose potvi- 
hiuose žuvo 28 žmonės, 
tūkstančiai turėjo iš namų 
išbėgti.

Miaidi Beach, Fla. —Biz
nio centre įvykęs sprogimas 
sužeidė 12 žmonių, kurie 
gavo, pirmąją pagalbą ligo
ninėje.

sveikintas
Antru kartu choras išstojo 
su publika dainuoti, rodos, 
ketvertą dainelių entuzias
tiškai sudainavo. Kai visi 
išsidaįnavo, visa atmosfera 
dar labiau pralinksmėjo. Tai 
šitaip pradėti Naujieji me
tai.

Sausio trečiąją diena at
laikytas skaitlingas LLD 45 
susirinkimas. Išgirsta įvai
rių komisijų ir valdybos me
tiniai raportai. Pirmininkė 
P. Blaškienė pažymėjo, jog 
buvę suruošti du koncertai. 
Vienas, Dainos mylėtojų 
penkmetinė, sukaktis, kai 
gyvuoja ir dainuoja vado
vaujant Adelei Pakalniškie
nei. Antras—čikagiečių Lie
tuvių Moterų Ansamblis, 
atostogaudamas, davė gra
žų koncertą ir buvo rodo
mos skaidrės. Tik neprimi
nė, kad tuomi buvo prisi
menant V. Lenino šimeti- 
nis gimtadienis.

Jos pagelbininkas V. J. 
Valley pranešė liūdną žinią, 
kad finansų rašt. Juozui 
Sholunui sunkiai susirgus, 
t u r ėjęs, atlikti jo darbą. 
Taip pat darė pastabą, kad 
šios didžiulės kuopos valdy
ba būtinai turi laikyti tan
kesnius pasitarimus, pasiū- 
Ivta susirinkimui surengti 
žiemos metu bent vieną įdo
mesnę pramogą, koncertą 
ar kitką.

Susisiekimu rašt. Aldona 
Aleknienė nedaug žinių pa
teikė. Ji sakė—viskas gerai 
vedasi kuopoje. Už finansų 
rast., sunkiai sergantį Juo
zą Sholuną, skaitė smulk- 
meniškiau vicepirm. V. J. 
Vallęy. Buvę įvykdyta 39 
pramogos formoje pietų su, 
šokiais, daugumoj su meni
ne programa, A. Pakalniš
kienės priruošta. Kuopą su
daro 184 nariai. Per metus 
kuopa padaugėjo 19 nariais 
su naujais įsirašiusiais ir 
atsikėlusiais. Išsibraukė trys 
ir mirė trys. Iždininkas Rū
bas suminėjo, jog esą šeši 
kuopos nariai pasidėję į spe
cialų kuopos skyrių po tam

mo us.
Beje, broliai Bunkai ver

buoja naujus skaitytojus 
“Liaudies Balsui”, koope
ruodami su Anna Walin. 
“Laisvės” ir “Vilnies” vaji
ninkai pilnų raportų iš savo 
darbuotės dar neturėjo. 
Dirbsią iki laikraščių vajus 
baigsis.

Galu gale nutarta parem
ti “Vilnį”. Po to perrinkta 
pramogų didelė komisija. 
Visi sutiko darbuotis. Tada 
eita pietų. •

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis grįždamas namo 
iš Miamio su žmona vėl už
suko į mūsų susirinkimą ir 
pietų pasivalgyti. Jis iškvie
stas ir šiuo kartu tarti žo
dį. Šiomis dienomis A^dru- 
liai jau išvyko į šaltąją Chi- 
cagą. Julė Andrulienė išsi-j 
reiškė, kad, girdi, kai pamis-

deda sunkią ligą nugalėti, 
jo sveikata eina geryn. Dėl
to jo žmona Alena vėl stos 
prie pramogų darbo. Ji' ge
rai sutikdama su M. Raš- 
kauskiene, O. Petkūniene ir 
Wm. Vilkausku sėkmingai 
suruošia pietus. Taip daro
me dėl spaudos paramos.

Vikutis

Cliffside, N. J.
Apie Adelę Bakūnienę

Pereitais metais A. Bakū- 
nienė turėjo didelę nelaimę. 
Ji buvo susirgusi ant vienos 
kojos su dideliais skaus
mais. Nuvažiavus į ligoninę, 
po ištyrimo daktarai sura
do, kad nieko negalima da
ryti kaip tik nupiauti 8 co
lius kojos. Išbuvus 5 mėne
sius ligoninėje, Adelė parva
žiavo namo ir išmoko važi
nėti ant ratukų. Atrodė vis
kas gerai.

Gruodžio 30 d. Adelė nu
važiavo gauti naują koją. 
Daktaras surado, kad kas 
noi\ negero su kita koja 

iir pasakė, kad ji turi išbūti 
dar 3 savaites iki pritaikins

lini apie sniegą ir šaltį Chi- p*
cagoje, net šiurpuliai sukre
čia.

Beje, d. J. SholUnas pra-'

Linkiu 
nei greit

draugei Bakunie- 
susveikti. .
G. Stasiukaitis

Biocheminių preparatų gamykla 
Vilniuje

Tokios didelės biochemi- j dabar sėkmingai gydomas 
nių preparatų gamyklos, fermentais. Bet plačiausiai 
kokia baigiama statyti Vii- jie bus naudojami maisto 
niuje, nėra visoje Tarybų pramonėje. Juk jų pagalba 
Sąjungoje. Ją įrengti pade-įgalima daryti alų be salyk- 
jo prancūzų inžinieriai, o j lo, keleriopai paspartinti sū- 
technologiją papuošė patys 
lietuviai. Pagrndinė gamyk
los produkcija bus fermen
tai. ' y

Gamykloje\steigiamas di
delis mokslinio tyrimo insti
tutas. Keli šimtai moksli- 
ninki^tyrinės fermentų pri
gimtį, jų panaudojimo ga
limybes, bandys kurti sinte
tinius fermentus.

Kodėl fermentais taip su
sidomėta? Fermentai —gy
vybės agentai. Jie paspar
tina organizme vykstančius 
biocheminius procesus arba 
gali net ir praturtinti jų 
įvairbvę. Didelė ateitis fer
mentų laukia medicinoje. 
Pavyzdžiui, infarktas jau

rių gamybą, seną ir neska
nų produktą padaryti švie
žiu ir maistingu.

Dabar Lietuva pagal pie
no gamybą vidutiniškai vie
nam gyventojui (1969 m. — 
821 kg.) ir mėsos gamybą 
(122 kg;) užima antrąją vie
tą Europoje po Danijos. Ta
čiau galimybės jau baigia 
pasiekti ribą. Todėl į pagal
bą pasitelkiami naujausi 
biochemijos mokslo laimė
jimai. Mokslų akademijos 
institutai pradėjo plačiai ty
rinėti pašarų racionus, res
publikoje sukurtas platus 
bioc h e m i j o s laboratorijų 
tinklas.

Balys Bučelis
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Asmenybės formavimasis 
socialistinėje visuomenėje
Šiame straipsnyje noriu 

papasakoti apie neseniai 
Vilniuje įvykusį tarptauti
nį simpoziumą, kurio tema 
buvo: “Literatūra ir as
menybės formavimasis so
cialistinėje visuomenėje.”

Šiame simpoziume daly
vavo Vokietijos Demokra
tinės Respublikos žymesnie
ji rašytojai: H. Kanfas, M. 
V. Šulcas ir kiti, taip pat 
žinomi tarybiniai rašytojai, 
svečiai iš Maskvos ir Le
ningrado, D. Graninas, ‘ L. 
S. Antonovas ir kiti.

Priekaištas
Asmenybės formavimosi 

temą noriu paliesti dau
giausia dėl to, kad pas jus, 
Vakaruose, dažnai tvirtina
ma, jog socialistinė-lenininė 
pasaulėžiūra trukdanti Vys
tytis asmenybei, jog mark
sistinė - lenininė ideologija 
ugdanti tiktai nieko negal
vojančius, klasinius robo
tus.

Ir ryšium su tuo liaupsi
nama konkurencinė Vaka
rų dvasia vadinamasis “dog- 
eat-dog” principas, pagal 

' kurį žmonių tarpusavio 
' santykiai prilyginami šunų j 

piaut.ynėms. Ši žiaurios,veide lyg išskaitau drovią 
konkurencijos dvasia neva 
sudaranti sąlygas pasi
reikšti gabiausiems, ver
čianti žmogų įtempti visas 
jėgas kovoje už būyį ir tuo 
esą pasiekiamas/aukščiau- 
sias darbo našumas ir 
ir dvasinės veiklos produk
tyvumas.

Visuomenės ir individo 
interesai

Pradėsiu, pacituodamas 

 

gąjtthgbs 
Bie-

ltoms. Bet tą skolą ji,s te- 
išteisti, pasitarnauda- 
savo ainiams, trusda- 
pažangos procesui.
Padėkos jausmas

Pas jus, Vakaruose, sa
koma, kad negalima žmo
gaus versti aukotis vėles
nėms kartoms. Bet juk so
cialistinis žmoguss nejaučia 
prievartos. Jis mato milži
niškus pranašumus — soci
alinius ir technikos laimė
jimus, — kurių neturėjo 
Ankstesnioji karta. Ir jį ap
ima didingas padėkos jaus
mas savo tėvams, protė
viams, visiems tėvynai
niams.- Ir jis, prisiminda- 

imas juos, drovisi, kad tiek 
maža gali — palyginti su 
jais — prisidėti savo triūsu 
prie pažangos.

Rami tikros asmenybės jė
ga plaukia iš to, kad jis jau
čiasi žengiąs į koją su isto
rija, lyg gyvenąs ir triūsias 
didingos istorijos šešėlyje.

Kai aš stebiu tokį žmogų, 
pavyzdžiui, užk audinėje 
prie arbatos puodelio, tai 
įsivaizduoju, kad skonėji- 
masis valgiu jam yra nuto
lęs į antrąjį planą. Aš jo

mas 
mas

Lietuvos Rašytoju 
pirmininko Alf 
liausko žodžius:

“Pirmą kartą istorijoje 
sutapo visuomenės ir indi
vido interesai, o šalies val
dymo forma atitinka žmo- 

Qgaus prigimtį.”
Čia turima galvoje, kad 

socialistinė paša u 1 ė ž i ū r a 
įžvelgia žmogaus prigimty
je jėgas, kurios stumia žmo
nijos pažangą į priekį. Tos 
jėgos — tai stiprūs potrau
kiai, verčią žmogų veržtis į 
kūrybą, į ieškojimus, į tar
pusavį benradvimą, į kas
kart vis didesnį teisingumo 
įgyvendinimą, į visišką pa
razitizmo pašalinimą.

Įteisindama padėtį, kurio
je vieną žmonių grupė gali 
parazituoti kitą, kapitalisti
nė santvarka pažeidžia žmo
gaus prigimtyje išsivysčiusį 
ir dabar jau įgimtą sociali
nės teisybės troškimą, Nors 
pas jus mokyklose vaikams 
mėginama skiepyti krikš
čionišką artimo meilės mo
ralę, bet gyvenimo “šuniš
kos pjautynės” reikalauja 
visiškai paneigti tą princi
pu

Santvarkų keitimasis
Socialistinės santvarkos 

žmogus jaučia nuostabų is
torijos žengimą į priekį. Iš 
jo žvilgsnio niekad nedings
ta tįer kankiniai kovotojai, 
kurie padėjo galvas, iki bu
vo pasiektas dabartinis pa
žangos lygis. Jis niekad 
nepamiršta, kaip žmonija 
per šiurpią vergovinę vi
suomeninę formaciją žengė 
į feodalinę, o vėliau į kapi
talistinę struktūrą .Ir kiek 
aukų buvo sūdė ta, kiek 
klysta, kol atvertos kolosa
lios perspektyvos teičiai!

Toks žmogus jaučiasi sko
lingas ankstesnėms kar-

pagarbą ir padėką toms 
darbščioms r a n k oms, 
kurios įvairiuose žemės 
kampeliuose sunkiai plu
šo, akd šis penas fizi
nėms jo jėgoms atstatyti at
sidurtų gatavu pavidalu 
ant jo stalo. Jis lyg taria 
padėkos žodį Ceilono arba
tos augintojams, Kubos cu- 
krašvendrinių kir t ė j a m s, 
Kaza c h s t a n o traktorinin
kams ir kombainininkams.

Nepamiršta ir asmens 
drama Y__ j

Bet simpoziume buvo kal
bėta ir apie asmenybės dra
mą, apie konfliktiškumą, 
apie reikalą padėti kiekvie
nam žmogui tapti herojumi.

— Tad su kuo tas kon
fliktas? — be abejo, pa
klausi, skaitydamas ši 
straipsnį, — juk šalies val
dymo forma- atitinka žmo
gaus prigimti? Viskas tu
rėtų būti sklandu, harmo
ninga?

Apie tai kalbėjo vienas iš 
žymiausių Lietuvos poetų, 
Justinas Marcinkevičius. 
Jis pabrėžė, kad asmenybės 
konfliktiškumas yra vienas 
iš esminių socialistinės lite
ratūros bruožu, v-

Nuolatinius konfliktus su
kelia žmogaus viduje vyks
tanti visuomeninio prado 
kova su individualistinėmis 
atgyvenomis. Ir socialisti
nės visuomenės žmoguje iš 
dalies tebepasireiškia ata
vistiniai pavienės kovos už 
būvį instinktai.

Kitokio pobūdžio konflik
tai pasitaiko tada, kai žmo
guje vienos kilnios pareigos 
jausmas susikerta su kita 
aukšta priederme. Tai at
sitinka, pavyzdžiui, kai tė
vas ar motina atsiduria 
priešų eilėse. Čia gali susi
kirsti sūnaus pareiga tė
vams su priederme būti iš
tikimam savo idėjai. Tai 
amžina didžiųjų literatūros 
veikalų tema!

Brendimas, tobulėjimas
Be to, savaime suprantama, 

kad socialistinė visuomenė 
nestovi vietoje, kad joje 
vyksta nuolatinis dvasinio 
brendimo, tobulėjimo proce
sas. Nauji idėjų plėtotės 
nuansai ne iš karto pasie
kia garsiakalbių— tai yra

Gyventojų eksplozija ir ‘gandrai’
Šių metų “Laisvės” spalio įstabų eugenikos išsivysty-

diją. Tam tikrą laiką jos 
bręsta, nepasiekdamos vie- _______ ____ _

130 d. numeryje dr. A. Pet-Įmą ateityje. Mokslas pasįe- 
rika ir “Vilnies” spalio 27|kė tokią stadiją, kad visai 
d. numeryje Juozas Aušrisj nesunkiai vyrai ir kiek sun- 
palietė įdomų klausimą. Pir- kiau moterys gali būti do

norai nevaisingoms šei
moms.

Turint omenyje, kokią 
svarbią įtaką turi asmeny
bei vystytis įgimti gabumai 
ir fizinės ypatybės, atsive
ria plačiausios perspektyvos 
kokybiškai pagerinti fizinę 
naujųjų kartų struktūrą.

Mes šiandien, žinoma, dar 
su pasikoktejimu-linkę gal
voti apie tokį donorą, kokį 
nors žymų didžiai turtingos 
prigimties asmenį, kaip apie 
savotišką “reproduktorių.”

sumos.
Paimkime kad ir asme

nybės kulto laikus Tarybų 
Sąjungoje. Ir tada buvo' 
žmonių, kurie matė neigia
mus to kulto padarinius, bet 
apie tai buvo prabilta ne iš 
karto. Štai šitas noras pa
greitinti istoriją, paspartin
ti rytdienos priartėjimą ir 
vra asmenybės konfliktas su 
istorija.

Bet istorija, lyg didingas 
laikrodžio mechanizmas, ei
na iš lėto savo nusistatytu 
ritmu. Atomu sukimosi ne
pagreitinsi. Sam o n ė j i m o 
procesas tam .tikrose pasau
lio dalyse atrodo toks lėtas! 
Bet žmogus, jaučiąs istori
jos pulsą, regi jį visuose že
mynuose. Jis mato tą sąmo
nėjimo vyksmą ir Amerikos 
studentu demonstracijose, 
ir streikų judėjime dauge
lyje šalių,ir antikolonijinėje 
išsivadavimo kovoje, ir did
vyriškame Indokinijos tau
tu pasipriešinimo ameriki
niam imperializmui.

žmonių vaidmuo
Ir istorija ne pati rieda 

i prieki, o ją lemia žmonės. 
Kareivis, prieš pakildamas 
į ataką, jaučiasi priklausąs 
prie istorijos lėmėjų. Ta
čiau ji kilti į ataką verčia 
ta pati istorinė būtinybė, 
pašaukusi ji būtent į šį ap
kasą, į ši atsakingą postą! 
Žmogui, kuris mato didingą mimų apribojimui, 
istorijos kryptį, nekyla nė gąsdina seksualinis pakriki
mą ži ausi o s minties jam 
priešintis. Tai būtų juokin
gas mėginimas. Jis pasijus
tų lyg ožys, kuris, tempia
mas už pavadžio, Įsispyręs 
atžagarias aria kojomis že
mę. žmogus supranta, kad, 
tik žengdamas su istorija į 
koja, jis gali ir pats pasi- 
iusti didinga to begalinio 
proceso detalė.

Socialistinė pasaulėžiūra 
apginkluoia žmogų dar ir 
savo psichikos pažinimu. 
Psichologijos mokslas nu
statė, kad žmoguje veikia 
stiprus potroškis jausti ša

masis straipsnyje “Kova 
prieš nėštumą,” o antrasis 
antrašte “Religija ir žmoni
jos eksplozija” panagrinėjo 
problemą, ypač šiandien ak
tualią Vakarų pasaulyje.

Socialistinėse šalyse šis 
klausimas yra grynai teo
retinis, — jis įdomus tik sa
vo spėlionėmis, kaip toliau 
vystysis žmonija.
Mirimai pirmiau ir dabar

Ištisus tūkstančius metu 
žmonių skaičius žemėje di
dėjo labai iš lėto. Išmirda
vo be galo daug kūdikių, Ii-i Tačiau ateityje toks dono- 
gų epidemijos laikas nuo 1,o<< reikia manyti, bus nė

kiek n'° mažiui gerbiamas, 
kaip šiandien, sakvsim, 
kraujo donoras. Kraujo do
noras gelbsti dažniausiai ei
linį žmogų, o vaisingumo 
donoras faktiškai gimdys 
didžių talentų žmogų, di
džiai naudinga visuomenei. 
Juk kuri bevaisė šeima at
sisakytų auginti vaiką su 
aiškiai genialiais matemati
niais, muzikiniais ar kito
kiais gabumais! Tada spal-

laiko smarkiai praretindavo 
gyventojus, ir gimimų skai
čius maža teprašokdavo mi
rimus.

O šiame šimtmetyje smar
kiai sumažėjo mirimų skai
čius įvairiose šalyse, ir atsi
rado gyventojų ska i č i a u s 
“sprogimas.” Statistikai nu
mato, kad net vienos kartos 
laikotarpiu žemės gyvento
jų skaičius gali daugiau, ne
gu padvigubėti. Iškyla mil
žiniška problema, kaip tiems1 votųjų šeima galėtų auginti 
keliems milijardams naujų 
žmonių užtikrinti normalias 
pragyvenimo sąlygas.

Spaudoje daug rašyta apie 
dvasininkų priešinimąsi gi

jų o s

baltaodžius vaikus, o balta
odžiai sakysim, turėti sūnų 
su bilsu, prilygstančiu Paul 
Robinsono balsui.

Tai dar tolima ateitis
Šiandieninė dva s i n i n k u 

baimė pritarti gimimų apri
bojimui ateityje atrodys, be 
abejo, tik juokinga. Gimi
mų planavimas valstybiniu 
mastu iš esmės turės pa- 

; g y v e n t o j ų 
Nebeliks jokios

mas, matomas kai* kuriose 
Vakarų šalyse.

Narkotikų vartojimo lydi
mi seksualiniai iškrypimai 
yra neišvengiama kapitalis- keisti žemės 
tinęs visuomeninės santvar- struktūra. ? 
kos pasekmė,. Kol. žmogus baimės, kad žemės ištekliai 
neturi į ką nukreipti savo nebeišmaitinti padaugė-
dėmesio klaikioje nevilty- jusių burnų.
je, propagandiniai spaudos 
garsiakalbiai jam tegali pa
siūlyti (tik vienintelį išsigel
bėjimą — smaginimąsi sek
su.

Kokybinis fizinis 
tobulinimas

Tačiau medikai ;savo
vo egzistencijos prasme. Jis straipsniuose įžvelgia nuo- 
būtinas žmogaus psichikai . ............ —.......... —~
taip pat, kaip duona jo kū- pilnas visokiausių norų, šie
nui. Pažeidus šį principą, kių, troškimų. ■ Mylėdamas 
žmogų palengva apima ne-• savo vaikus, juos auklėda- 
vilties ir neanvkantos bū- mas, tėvas neklausia savęs, 
sena. Pirmutinis vaistas nuo ar jis pats laimingas, ar ne. 
bet kokios nevilties yra. Jis tiesiog pilnas džiaugs- 
žmogaus įsijungimas į pro
duktyvią veiklą.

Pažeidimas prigimties 
potroškio

Šiandieninės Vakaru lite
ratūros pesimizmas, mano 
nuomone, išplaukia iš noro 
gyventi parazitiškai, vien 
smagintis gyvenimu, pami
nant esminį žmogaus pri
gimties potroškį — produk
tyviu darbu tarnauti pažan
gai. Vadinamieji pasąmo
nės kompleksai yra ne kas 
kita, kaip tos prigimties 
maištas prieš to esminiu 
potraukio nepaisymą; Tai 
savotiška gangrena, kuria 
organizmas ginasi nuo už
krėtimo dr veržiasi pasveik
ti. ' ■ F •'j .

Pesimistinėje Vakarų lite
ratūroje teigiama, kad žmo
gus negalįs pasiekti laimės 
būsenos, kad vienintelė lai
mė — tai užsimirišmas bet 
kokių priemonių pagalba.

Socialistinio realizmo lite
ratūra, priešingai, mato 
žmogaus prigimtyje pulsuo
jant stiprias teigiamas jė
gas. Čia žmogus neturi ka
da galvoti tik apie savo pa
ties laimę, ją nagrinėti. Jis 
visa galva pasinėręs į kun
kuliuojantį gyvenimą. Jis

Visa tai, žinoma, dar to
limos ateities dalykas. Nie
ko panašaus dar nėra ir so
cialistinėse šalyse. Tačiau 
specialistu prognozės atei
čiai padeda blaiviau žvelgti 
i dabartį, teisingiau vertin
ti seksualinio gyvenimo ir 
gimimų reguliavimo proble
mas.

Socialistiniame pasaulyje
Dvasininku būkštavimas 

dėl seksualinio pakrikimo, 
kuris neva neišvengiamas, 
ėmusis gimimų anriboiimo,

llUolUĮ; pirueto vlzjIcL Litą o . • • v —
mo, matydamas, kaip tuljne»asityirtma socialistinėse 
tingai, įdomiai plėtojasi 
hauia auganti asmenybė. 
Darbininkas, matydamas iš
kylantį milžinišką elektri
nės pastatą, nuo kurio su
pulsuos krašto gyvenimas, 
džiaugiasi, kad ir jis savo 
rankomis prisidėjo prie to 
didžiulio laimėjimo.

Pagrindinis socialistinės 
literatūros bruožas

Socialistinės visuomenės 
žmogus, gyvendamas savo 
troškimais, s ie k i a i s, ais
tringais norais dalyvauti 
kūrybiniame procese, neturi 
kada mėgautis savo laimės 
jausmu.

Vienas iš pagrindinių so
cialistinės literatūros bruo
žų — tai stengimasis at
skleisti skaitytojui nuosta
bų istorijos procesą, nuola
tinį žengimą į pažangą. 
Tai galima padaryti, mėgi
nant įprasminti ir didžią
sias katastrofas, skiepyti 
pagarbą toms sudėtoms di
džiulėms aukoms, išaukštin
ti kankinius kovotojus, ug
dyti padėką protėviams ir 
diegti troškimą teisti sko
lą savo ainiams.

V. Tčius
1970.X.14

šalyse, kur seksas nėra vie
nintelis išsigelbėjimas nuo 
nevilties. Kai kūrybinė žmo
nių energija nukreipta^ pa
žangos vystymą, seksas vai
dina tik antraeilę, atgyve
nančią ir kaskart vis ma
žiau prasmės be turinčią 
funkciją. Kūrybinės veiklos 
džiaugsmai yra kilniosios 
žmogaus prigimties reiški
nys. Ir tie džiaugsmai 
kelis kartus prašoka vadi
namą seksualinio smaguria
vimo laimę.

Seksualinis elementas lie
ka tik kaip priedas prie mei
lės jausmo, jaungiančio bū
tybes savotiškais super■ 
draugystės saitais, būtinais 
sėkmingai kūrybinei veiklai. 
Ir seksualinis smaginimasis 
be meilės jausmo tampa ii e 
kuo kitu, kaip pataikavimu 
žemesniajai, gyvul i š k a j a i 
arba atavistinei žmogaus 
prigimčiai.

Šitokios mintys man kilo, 
pasiskaičius ypač įdomų dr. 
A. Petrikos straipsnį apie 
reikalą planuoti “gandrų 
veiklą,” kad jie neštų dova
nas vedusioms šeimoms lyg 
pagal užpildytą specifikaci
jos lapą, kuriame būtų nu
rodyta, l<ada ir su kokiais

Mirė Juozas Rimša ųParengimy Kalendorius
1970 m. gruodžio 24 d. mi

rė 95 metų sulaukęs buvęs 
“Aušros” bei “Varpo” pla
tintojas, knygnešys, agita
torius, visuomenininkas ir 
kovotojas — Juozas Rimša.

Velionis mirė savo gimto-’ 
joje tėviškėje, Naudžių kai
me, Paežerių valsčiuje. Pa
laidotas, su didelėmis iškil
mėmis, Paežerių kapinėse, 
kur palaidoti jo brolis ir se
serys.

Juozas Rimša buvo veik
lus socialdemokratas, ener
gingas kovotojas prieš cari
nės valdžios priespaudą, lie
tuvių tamsinimą, religinius 
prietarus ir kitas carizmo 
laikų negeroves.

Juozas buvo paskutinysis 
gausios Rimšų šeimos “mo
hikanas”. Vėliau teks para
šyti platesnę jo biografiją.

A. Petriką

Įvairios Žinios
Santiago. — Čilės valdžia 

užmezgė diplomatinius ry
šius su Kinija.

Detroitas. — Ugniagesiai 
laimėjo algų pakėlimą 11 
procentų.

Las Vegas, Nev.—Buvęs 
sunkiojo svorio boksinin
kas Sonny Liston netikėtai 
mirė 38 metų amžiaus. Prie 
jo rasta narkotikų.

San Francisco, Calif.—In
ternational Longshoremen 
unijos viceprezidentas Jack 
Hall netikėtai mirė. Buvo 
tik 56 metu amžiaus. Jo 
vadovaujama unija apšauk
ta komunistų simpatike.

Tokijas. — Viena Japoni
jos automobilių korporaci
ja susitarė Kuboje pasta
tyti sunkvežimių fabriką. 
Japonija didina prekybą su 
Kuba. 1970 metais Japoni
ja pirko iš Kubos cukraus 
ir kitų produktų 90 milijo
nų dolerių vertės, o Kubai 
pardavė savo produktų tik 
už 10 milijonų dolerių.

Los Angeles, Calif. — 84 
dienų Amerikos artistų gil
dijos streikas prieš Disney- 
landą baigtas su laimėjimu.

Kovo 7 d.
įujorko Lietuvių Mote

rų Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie- 

. tu.

Mieste pasidairius
Teisėjo raginami gaisra- 

gesiai sutiko pilnai dirbti ir 
kartu su miesto pareigū
nais rimtai tartis dėl kon
trakto atnaujinimo.

Broadves vaidinimu teat
rai pirmiau pradėdavo vai
dinti 8:30 vai. vakare, da
bar .pradeda 7:30 vakare. 
Sakoma, toks patvarkymas 
visiems priimtinas. Dauge
lis teatrų lankytojų tiesiai 
iš darbo nueina i restoranus 
pasistiprinti ir tada eina į 
teatrus, visą valandą anks
čiau gali namo parvykti.

Miesto ligoninės nusiskun
džia dėl stokos kraujo da
vėjų. Joms reikia apie 800 
puskvorčių kraujo į dieną. 
Kraujo davėjai kviečiami 
ateiti į N ę w Y o r k Blood 
Center, 310 E. 67th Street, 
Manhattan.

Apie 50 žydų zionistų pi
ketavo tarybinį cirką prie 
Madison Square Garden. 
Bet cirko lankytojai į tai 
nekreipė dėmesio, kiti pike
tus ujo.

Detektyvai areštavo L. F. 
Miranda Brooklyne. Rado 
pas jį 200 svarų marijuana 
cigarečių.' Teisėjas paskyrė 
$15,000 kaucijos.

Lenkijos laivas “Stephen 
Batory” iš New Yorko uos
to išplaukė į Lenkiją.’ Jis 
vėl čia atplauks kovo 20 d. 
Dokininkų unijos viršinin- * 
kai dar vis palaiko boikotą 
šiam laivui.

Mirė Irving Weintraub, pa
sižymėjęs kovotojas Inter
national Ladies Garment 
Workers unijos ir abelnai 
pažangiame judėjime.

INVITATION
Dear Friends,

Our annual Salute To The 
Daily World in its day to 
day struggle against repres
sion, for jobs, and the free
dom of Angela Davis will be 
held Sunday afternoon, Jan
uary 17th at the Riverside 
Plaza Hotel, 253 W. 73rd 
Street (Broadway), N.Y.C. 
at 2:00 P. M. A program 
of entertainment and a few 
speakers will guarantee a 
very entertaining and mea
ningful afternoon.

Recession and inflation 
are making things pretty 
tough so this year we are 
making the general admis
sion $2.00 and $1.00 for 
youth in order not to ex
clude anybody from this, 
exciting program.

Why not get groups of 
friends together to join us 
for an entertaining after
noon on the 17th? We’ll look 
forward to seeing you!

P.S. You can buy your 
tickets at the door or pick 
them up in advance from the .< 
Daily World office, the Jer- ‘ 
ferson Bookshop and Ben- ■ 
jamin J. Davis Book-Shop. (

Metinis “Daily World” pa
rengimas įvyks sausio 17, 
sekmadienį, Riverside Plaza 
Hotel, 253 W. 73 St., New 
Yorke. Pradžia 2 vai. po
piet. Įžanga $2.00. Bus įvai
ri programa, kurioje bus 
reikalaujama baigti Indoki- 
niios kara ir išlaisvinti An
gela Davis.

Sausio men. visi nepilie- 
čiai privalo persiregistruoti. 
Tam reikalui blankas gali 
gauti savo pašte ir užpildęL 
gali ten palikti. Neužsire
gistravę gali susilaukti tam 
tikrų nesmagumų iš val
džios pusės.

Rep.

gabumais vaiką reikia padė
ti jiems ant balkono.

J. S.

Chicago. — Sustreikavo 
miesto kolegijų mokyto

jai. ' Streikas paliečia 39,- 
000 studentų. Reikalauja 
pakelti 20 proc. atlyginimo.

Pranešimas
Ozone Park

Lietuvių L i te r at r uos 
Draugijos 185 kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 12 d., 
2-rą vai. po pietų, Laisvės 
salėje. Susirinkimas bus 
labai svarbus, rinksime val
dybą naujiems metams. Vi
si dalyvaukite.

Po susirinkimo bus ir 
vaišiu. 
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