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KRISLAI
Baisi gamtos rykštė 
Mokslas dar nepajėgia 
Avys ir ieškojimas durnių 
Nežmoniška bausmė 
Šiaurinėje Airijoje
Protestas tik šiaip sau 
Užbaikime garbingai!

— A. Bimba —
Kalifornijoje, Los Angeles 

miesto apylinkėje Įvykęs že
mės drebėjimas nebuvo pats 
didžiausias mūsų žemės isto
rijoje, bet nuostolių jis pada
rė labai labai daug. Juos sun
ku .ir aprokuoti. Visos 
rikos i? viso 'pasaulio

< j auta k a 1 i f o i -n i e č i a m s.

A me
ti/.ne

tos 
g.v-

Kur buvo mokslas, kad 
tragedijos nenumatė ir 
ventojų nepersergėjo ? 
k u. nežinojo.

Nejaugi žmogus ir bus be
jėgis iš anksto numatyti že
mės drebėjimo pavojus? ‘

Jis pasiekė Mėnuli ir plane
tą Venerą, bet negali sužino
ti, kas vyksta po jo kojomis!

Visaip žmonių kalbama. 
Kaltinami mokslininkai, k a d 
nepaka n karnai pasistengia. 
Kaltinamus valdžios, 1 
skiria jiems lėšų tą 
nę paslaptį atidengti.

Ar girdėjote, kad 
valdžia bfitų paskyrus 
bilijonų 
žemės

kad ne- 
gamti-

mūsų 
keletą 

' dolerių ieškojimui 
iribėjimo priežasčių? 
tik vienam žygiui į 
paklojo daugiau kaip 
šimtus milijonų dole-

Mėnuli
keturis

* 4 riu !■4

Aną dieną iš Nevarios bu
vo pranešta, kad ten vėl kri
to apie riu tūkstančius avių. 
Nuq ko, kodėl ?

Oficialiai valdžios buvo 
pranešta, kad tos avys dėl 
sausros buvo taip išnikusios, 
jog užsimanė ėsti neėdamą 
žolę ir nuo jos pastipo!

Tai ieškojimas durnių.
Pasirodo, kad tuo laiku to

je apylinkėje buvo pravestas 
atominių bombų bandymas. 
Jos krito nuo atominių kritu
liu. .

A

Už dalyvavimą sunaikinime 
armijon šaukimo rekordų ku
nigas Berrigan nubaustas net 
šešerių metų kalėjimu. Tai 
jau bestijiška bausmė. .

Atrodo, kad jis tą bausmę 
ir turės atlikti pilnai. Jo ape
liaciją Washington© distrikto 
federalinis teismas atmetė.

ši bausmė yra pikto kerš
to padiktuota, kad įbauginti 
kitus žmoniškumo neprara
dusius dvasiškius, kurie tiki 
prisakymu “neužmušk” ir ko
voja prieš Vietnamo karą.

Ir vėl civilinis karas arba ai
rių sukilimas prieš anglus 
liepsnoja Šiaurinėje Airijoje. 
Kraštas faktinai anglų armi
jos okupuotas. Visos jėgos 
paleistos darban prieš kovo
jančią katalikiškąją biednuo- 
menę. ?

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai tenka spėti, kad Laoso 
valdžia prieš Amerikos ir 
Saigono jėgų įsiveržimą į jos 
kraštą užprotestavo tik d ėl vi
so ko, tik šiaip sau, kad ne
būtų kai t i na m a išdavyste. 
Nesimato, kad ji kariautų 
prieŽ užpuolikus.

Vėliausi pranešimai Ameri
kos spaudoje parodo, kad La
oso armiją apmoko Ameri
kos Centralinės žva 1 g y b o s 
Agentūros (ČIA) agentai, o

Bendras kairiųjų frontas 
jau sukurtas Urugvajuje 
sekamiems rinkimams

Montevideo. —Urugva
jaus kairiosios organizaci
jos turėjo pirmą bendrą su
sirinkimą vasario 9 d. Susi
tarta sukurti bendrą kai
riųjų frontąj koks buvo su
darytas/ Čilėje ir laimėjo 
prezidentinius rinkimus.

Susirinkime išrinktas 11 
narių komitetas, į kurį įei
na komunistų, krikščionių- 
demokratu, socialistu, kai- 
riojo išsilaisvinimo fronto 
atstovai. Vėliau bus ban
dyta įtraukti daugiau kai
resniųjų organizacijų.

Nusitarta ruoštis seka
miems rinkimams, kuriuose 
tikimasi pasiekti panašių

JAV korporacijos baigia visą 
Kanados pramonę pasigrobti
Toronto, Kanada. — To

ronto universiteto ekonomi
kos profesorius Rotstein 
paskelbė savo suradimus, 
kad Jungtinių Valstijų kor
poracijos laipsniškai pasi
grobia Kanados pramonės 
kontrolę ir daro milžiniškus

Abraham Rotstein nuro
do, kad Amerikos kompani
jos daro Kanadoje daugiau 
kaip pusantro bilijono dole
rių pelno į metus. Daugiau 
kaip 40 bilijonų dolerių 
JAV korporacijos įdėjo į 
Kanados pramonę. Dabar 
90 procentus amerikiečiai 
kontrolių o J a automobilių, 
gumos, gasolino ir aliejaus

Studentų konferencija 
už taiką Indokinijoj
Ann Arbor, Mich. —Dau

giau kaip 2,000 studentų de
legatų suvyko į nacionalinę 
studentų konferenciją ap
tarti bendrus visuomeninius 
reikalus.

Konferencijoje užprotes
tuota prieš įsiveržimą į La
osą, reikalauta baigti Indo
kinijos karą, amerikiečių 
ištraukimą iš Pietų Vietna
mo ir leisiti Indokinijos 
žmonėms susitarti taikos 
reikalu.

Taipei, Taivanas. — Kas 
tai akmenimis išdaužė 4 
Amerikos konsulato langus. 
Prieš ketvertą dienų ištiko 
Amerikos banke bombos 
sprogimas.

Amerikos lėktuvai ją aprūpi
na reikmenimis.

Vadinasi, šita invazija bu
vo iš anksto gerai paruošta.

New Yorke “Laisvės” va
jaus užbaigtuves ruošiamos 
šio mėnesio 28 dieną. Ruoš
kimės dalyvauti.

Šios apylinkės laisviečiai šį 
vajų pradėjome labai gražiai 
su gausia laikraščiui parama. 
Taip pat gražiai ir garbingai 
jį užbaikime.

laimėjimų, kokius pasiekė 
Čilės liaudies frontas.

TSRS unjos ir Kinija 
smerkia invaziją Laose

Maskva. — TSRS darbo 
unijos pasmerkė Jungtinių 
Valstijų įsiveržimą į Laosą 
ir pasisakė už visokią gali
mą paramą kovojančiai In
dokinijos liaudžiai prieš 
imperialistinius agresorius.

Kinijos Liaudies Respub
lika kaltina amerikinį impe
rializmą už plėtimą karo 
Indokinijoje.

gamybos.
1969 metais JAV korpo

racijos perėmė savo 
rolėn daugiau kaip 
Kanados korporacijų.

kont- 
1,000

Kairas. — Egiptą lanko 
tarybiniai kosmonautai Va
lentina Tereškova, Andrie
jus Nikolajevas ir V. Ašes- 
tinovas. Jie susitiko su pre
zidentu Sadatu.

Seattle, Wash. — Moterų 
taikos grupių konferenci
joje pasmerkta Nixono ad
ministracija už įsiveržimą į 
Laosą ir plėtimą karo In
dokinijoje.

Anglijos darbininkų 
padėtis negerėja

Londonas. — šiuo metu 
Anglijoje yra 730,000 bedar
bių. Jeigu nubankrutavusi 
Rolls - Royce kompanija už
darys savo įmones, tai dar 
90,000 darbininkų taps be
darbiais.

Dar tebestreikuoja 230,000 
pašto, telefonų ir telegrafų 
darbininkų. 40,000 Fordo 
ko m p a n i J o s darbininkų 
taipgi streikuoja.

Hanojus. —Šiaurės Viet
name įvyks nacionaliniai 
rinkimai balandžio 11 d. 
Bus išrinkti 420 atstovų į 
parlamentą. Rinkimuose da
lyvaus nuo 18 metų am
žiaus.

Toronto. — 14,000 Kana
doje dirbančių Fordo darbi
ninkų laimėjo algų pakėli
mą ir didesnes pensijas.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Himalajaus kalnuose gy
vuojanti mažytė karalystė 
Bhutanas priimta, kaip 128 
-o ji Jungtinių Tautų narė.

Hanojus. Šiaurės Vietna
mo spauda rašo, kad Lao
sas gali būti “kapai ameri
kiečiams ir Jų agentams”.

PRICE 10c

Metai 60-ieji

Okinavoje generalinis streikas Taikos demonstracijos vyko 
protestui prieš amerikiečius

Naha. — Okinavos darbi
ninkai paskelbė streiką va
sario 10 d. Jiems vadovau
ja Okinavos Garizono Dar
bininkų unija. Darbininkai 
protestuoja, kam iš Jungti
nių Valstijų militarinių ba
zių paleido 2,800 okinaviečių 
darbininkų, o nepaleido nei 
vieno amerikiečio, kurių ten

KABLEGRAMOS fš LIETUVOS
Kino ekranuose artistas 

Banionis
Vilnius. — Čia gautame 

Kubos savaitiniame žurna
le “Verde Olivo” rašoma, 
kad įžymusis.' ispanų daili
ninkas Fransiškas Chose de 
Goja y Lucien tęs, pagal 
Liono Foichtva g n e r i o ro
maną “Goja arba sunkusis 
pažinimo kelias”, perkeltas 
į filmą, kurį neseniai su
kūrė Vokietijos Demokrati
nės Respublikos skliaustas ir 
Lenfilmo skliaustas TSRS 
kino studijose.

Žurnalas nurodo, kad šio 
filmo sukūrimui vadovavo 
vokietis Konradas Volfas. 
Tai pasiekti prireikė ne tik 
dideliu aktorių, technikų V V 7 v

18-ka milijonų vedusių mot e r u 
dirba įvairiose JAV pramonėse
Washingtonas. —1970 me

tais 18 milijonų 4 šimtai 
tūkstančių vedusių moterų 
dirbo įvairiuose pramonės 
darbuose už algą. Tai di
džiausias vedusių moterų 
skaičius buvo įtrauktas į 
pramonės darbus Jungtinių 
Valstijų istorijoje.

10, 200,000 moterų, turin
čių vaikus žemiau 18 metų, 
dirbo įvairiose pramonėse. 
Apie trečdalis Jų fųrėjo vai
kus nuo 3 iki 5 metų am
žiaus.

JAV kariai nebesaugos 
Korėjos rubežiaus

Seoul, Pietų Korėja. —- 
Jungtinės Valstijos susitarė 
su Pietų Korėjos preziden
tu Parku, kad nuo birželio 
mėnesio amerikiečiai kariai 
daugiau nebesaugos Pietų 
Korėjos ir Šiaurės Korėjos 
rubežius.

20,000 amerikiečių karei
vių bus ištraukta iš Pietų 
Korėjos. Ten pasiliks dar 
44,000 amerikiečių karių. 
Nixono administracija suti
ko gausiai remti Pietų Ko
rėjos valdžią ginklais ir fi
nansais.

Maskva. —TSRS gynybos 
ministerija kaltina Japoni
jos mili tarinius lėktuvus, 
kurie triukšmauja lekioda
mi virš tarybinių prekybos 
laivu.

Varšuva.—Tarybų Sąjun
ga prisiuntė Lenkijai du mi
lijonus tonų grūdų, kurių 
trūkumas jaučiamas kai ku
riuose Lenkijos miestuose.

dirba 80,000.
Okinaviečiai darbininkai 

tijos savo militarinėse ba
zėse palaiko rasinę diskri
minaciją, pirmiausia palei
džia iš darbo okinaviečius. 
Jie ragina amerikiečius 
greičiau kraustytis iš Oki
navos, taipgi baigti karą 
Indokinijoje.

pastangų, bet ir kruopštaus 
darbo dailininkų, kurie tu-

XVIII amžiaus ispanų me
nininko įvairius darbus, pa
naudotus šiame spalvotame 
filme.

“Verde Olivo” išskirtinai 
pažymi, kad Gojos filme pa
grindini vaidmenį atlieka 
Lietuvos artistas Donatas 
Banionis.

A. Vaivutskas

Chicago. —Dideliame šal
tyje daugiau kaip 1,000 mo
kytojų demonstratyviai pi
ketavo miesto rotušę, ragin
dami patenkinti streikuo
jančių mokytojų reikalavi
mus.

Federalinis Darbo depar
tamento biuras nurodo, kad 
nuo II pasaulinio karo mo
terų įsijungimas į pramonę 
smarkiai padidėjo ir dabar 
laipsniškai didėja.

San Juan. — 660 Puerto 
Riko gaisragesių paskelbė 
streiką, nepaisydami val
džios draudimo.

« Belfast, šiaurės Airija.— 
Minai sprogus 5 darbinin
kai užmušti.

Žmogžudės visaip ban
do išteisinti meilužį
Los Angeles. — Catherine 

(Gypsy) Share teismabuty- 
je pareiškė, kad žmogžudės 
Atkins, Houten ir Kasabian 
susitarė nužudyti aktorę 
Tate ir kitus 6 žmones visai 
be Charles Manson žinios. 
Jos tai ir padarė. Manson 
esąs visai nekaltas.

Prokuroras su tuo liudi
ninkės aiškinimu nesutiko. 
Jis nurodė, kad ji nori kaip 
nors išgelbėti “savo Char
les”. Atkins taipgi teigia, 
kad Manson nekaltas, kad 
tai buvo merginų darbas.

Londonas. —Anglijos val
džia pareiškė norą tartis su 
Kinija ir Tarybų Sąjunga 
Indokinijos taikos klausi
mu.

Tel Avivas. — Izraelio 
premjerė . Meir pareiškė, 
kad Izraelis sutiktų tartis 
su Egiptu dėl plaukiojimui 
atidarymo Suezo kanalo.

daugelyje miestų pries 
įsiveržimą į Laosą

New Yorke tūkstančiai 
demonstravo Fifth Ave., ki
ti tūkstančiai užtvino Times 
Square, reikalaudami trauk
tis iš Laoso ir baigti karą 
Indokinijoje. Demonst r a n - 
tai ragino Kongresą sulai
kyti Nixono administraci
jos plėtimą karo Indokinijo-

Washingtonas. — Vasario!
10 d. taikos demonstracijos 
įvyko New Yorke, Bostone, 
Philadelphijoje, San Fran- 
ciske, Chicago j e ir dauge
lyje kitų miestų. Visur 
demonstrantai prote s t a v o 
prieš įsiveržimą į Laosą, 
reikalavo baigti karą Indo-

Tuo pačiu metu Tarybų 
Sąjungos miestuose ir mies
teliuose vyko masiniai pro
testo susirinkimai. Taipgi i name, nepakanka įsiveržimo 
ir visose socialistinėse ša-ii Kambodiją, Jau pradėtas 
lyse vyko protestai. Visur įsiveržimas i .Laosą. Dabar 
kova prieš karą Indokinijo-į kalbama apie įsiveržimą ir 
Je padidinta. i į Šiaurės Vietnamą.

Maskva.
tomatas Lunochodas 1 sėk
mingai tebeveikia ir tyrinė
ja Mėnulio pavirsi. Jis per
duoda mokslines informaci
jas. Tarybų Sąjungoje nu
matoma, kad tai tik pradžia 
robotu siuntimo i Mėnuli.

Tarybiniai erdvių tyrinė
tojai skelbia, kad bus siun
čiami į Mėnulį robotai, vie-

Generalinis streikas 
Sardinijos saloje

Roma. — Italijos saloje 
Sardinijoje buvo pravestas 
gen^j’alinis 24 vai. darbinin
ku streikas.

Darbini n k a i protestavo 
prieš bedidėjantį nedarbą ir 
labai sunkią ekonominę pa
dėti, c

Beirutas, Lebanonas. — 
Arabų spaudoje telpa žinių, 
kaip Kinija plečia savo įta
ką tarp arabų.

Reggio Calabria, Italija.— 
18 dienų generalinis strei
kas baigtas ir miestas grį-

Maskva. —TSRS išvarė 
Skandinavijos 1 a i k r a šeiu 
korespondentą Heggę už 
prieštarybinę propagandą.

Washingtonas. — Penta
gonas praneša, kad kovo 
mėn. bus pašaukta militari- 
nėn tarnybon 17,000 jau
nuolių.

Dar Es Salaam. — Tanza
nijos teismas davė viso gy
venimo kalėjimą keturiems 
suokalbininkams n u v e r s ti 
valdžia.,

Paryžius. — Radijo ir te
levizijos darbininkai paskel
bė streiką, reikalaudami 
rimtai tartis dėl atnaujini
mo kontrakto.

Wilmington, Del.—Spaus
tuvininkai laimėjo $44 Į sa- 
vitę algų pakėlimą.

Daugelis kongresmanų ir 
senatorių reiškia susirūpi
nimą dėl invazijos į. Laosą.

atlik- 
atliko

Tarybų Sąjunga žada daugiau 
robotų siųsti į Mėnulį

- Tarybinis au- n as po kito. Jie gali 
ti tą pačią misiją, ką 
amerikiečių Apollo
nautai, tik negali . perduoti 
žmogaus jausmo, kokį gau
na astronautai.

Bet robotų pasiuntimas 
sudaro daug mažiau finan
sinių išlaidų ir netenka per
gyventi žmogaus gyvybei 
pavojų.

Vėliausios žinios
Amerikinė žinių agentū

ra Associated Press vasa
rio 12 diena pranešė iš Mas
kvos, kad ji sužinojusi iš 
pasitikimų šaltinių, jog Si
mas Kudirka su savo šei
ma gyvena naujame apart- 
m.ente Klaipėdoje, o tarybi
nio laivo “Sovietskaja Lit- 
va” kapitonas Popovas esąs 
nubaustas kalėjimu. Kaip 
žinia, Simas Kudirka bandė 
pabėgti nuo tarybinio laivo, 
bet buvo sugražintas iš A- 
merikos laivo “Vigilant”.

Washingtonas.— Jungti
nės Valstijos, Tarybų Są
junga ir Anglija Washing
tone, Maskvoje ir Londone 
pasirašė sutartį, kuri drau
džia bet kokius atominius 
ginklus naudoti vandenynų 
dugne. Prieš keletą metų 
panaši sutartis buvo pasi
rašyta atominius ginklus 
nenaudoti erdvėse, bet to
kiom sutarties dar nėra juos 
nenaudoti žemoje.

Pekinas.— Kinija pasmer
kė invaziją į Laosą. Pasa
kė, kad ji negali toleruoti 
karo prie jos rubežiaus. Ki
nijos miestuose vyksta pro
testo demonstracijos. Pro
testuoja milijonai žmonių. 
Smerkia Amerikos impe
rializmą.

Saigonas.— Per klaidą 
Amerikos lėktuvai bombar
davo savo talkininku viet
namiečių armijos dalinį,ku
ris saugojo Amerikos ČIA 
bazę Long Clienge. šeši 
kareiviai užmušti ir keletas 
sužeistų.



k

2 puslapis Antradienis, Vasario (February) 16, 1971

SEMI-WEEKLY 
LITHUANIAN

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y. 
Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

SUBSCRIPTION BATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ........... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

“Civilizuotas pasaulis 
bus teisus...’’’

RICHARD M. Brett iš Woodstock, Vt., laiške “The 
N. Y. Times” redaktoriui (vasario 10 d.) apie vėliausius 
įvykius Vietnamo kare šaukia:

“Iš oro mes nušlavėme ištisus kaimus ir sužalojome 
miestus; neabejotina, mes iš oro ir žemėje be jokio rei
kalo skerdėme nekaltus žmones. Mes be atodairos už- 
puolėme ir bombardavome neutrališkas šalis. Mes tūks
tančius žmonių išvarėme iš jų namų. Mes sunaikinome 
civilizaciją, kuri jau buvo sena, kada mūsų pačių pirm- 
takūnai buvo tik šiauriniai barbarai. Mes veikiausia ant 
visados sužalojome pačios žemės produktyviškumą.

Mes tik galime prisipažinti, kad mes padarėme mir
tiną klaidą, kad mes sunaikinome pasitikėjimą namie ir 
svetur, kad mes neprisilaikėme krikščioniškos etikos ir 
kad mūsų sąžinė neduos mums ramybės, kol mes tos klai
dosnepripažinsime, visas mūsų jėgas ištraukdami iš 
Azijos scenos.

Kol mes to nepadarysime, civilizuotas pasaulis bus 
teisus, mus lygindamas su Hitleriu ir jo itališkuoju ša
kalu” (Mussoliniu).

Vis daugiau ir daugiau amerikiečių prieina tokios 
išvados. Įsiveržimą į Laosą tokių amerikiečių skaičių 
keleriopai padidins.'

Kalbant apie karo išplėtimą, “The N. Y. Times” 
redaktorius ir kolumnistas James Reston tą pačią dieną 
kreipia dėmesį į invazijos į Laosą teisinimo veidmainiš
kumą, kad būk šis žygis bus paskutinis ir padės mums 
Vietnamo karą užbaigti. Atsimenate, jis sako, kad vė
liausias toks pažadas buvo duotas pereitą pavasarį, kada 
buvo pravesta invazija į Kambodiją. Taipgi buvo sa
koma, kad tas žygis reikalingas, idant mes galėtume 
karą užbaigti ir išsikraustyti iš Vietnamo. Kiek anks
čiau per Tet ofensyvą buvo sakoma, kad priešo jėgos 
yra sunaikintos ir opozicijos nugarkaulis jau palaužtas. 
Ir dar anksčiau buvo tik amerikinė oro jėgomis pagalba, 
paskui ir pačios armijos panaudojimas, paskui misija 
surasti ir sunaikinti priešą, paskui bombardavimas Šiau
rės Vietnamo, — kiekvienas tų žygių turėjo būti spren- 
džiąmuoju šiame kare. Bet vis tai buvo apgaudinėjimo 
politika. Tas pats dabar su išplėtimu karo į Laosą. 
Gryna apgavystė sakyti, kad šis žygis yra paskutinis, 
sprendžiamasis, kad jo vienintelis tikslas yra padėti 
mums iš/ Indokinijos išsikraustyti.

AUKŠTAS 
MOKSLININKAS, 
TAURUS TAUTIETIS

“Gimtajame krašte” saii- 
isio 28 dieną skaitome:

“Po ilgos, sunkios ligos 
sausio 26 d. mirė Kauno 
Medicinos instituto fakulte- 
tinės terapijos katedros ve
dėjas, Tarybų Lietuvos nu
sipelnęs mokslo veikėjas, 
Respublikinės premijos lau
reatas, medicinos mokslų 
daktaras, profesorius Juo
zas Kupčinskas.

J. Ęapčinskas gimė 1906 
m. kovo 2 5 d. Vilkaviškio 
ra j onej Parausių kaime. 
1924 m. baigęs Marijampo
lės realinę gimnaziją, įsto
jo į Kauno universiteto bio
logijos skyrių, o vėliau per
ėjo į medicinos, fakultetą, 
kurį su pagyrimu baigė 
1932 m, Po metų jis išren
kamas vidaus ligų katedros 
asistentu. Tobulinosi Pary
žiuje. 1937 m. J. Kupčins
kas apgina medicinos moks
lų daktaro disertaciją.

Pirmaisiais Tarybų val
džios metais jaunam moks-l 
liniukui suteikiamas docen
to vardas, o 1941 m. — pro
fesoriaus.

Hitlerinės okupacijos me
tais J. Kupčinskas buvo pa
šalintas iš universiteto ir 
dirbo Vilniaus tuberkulio
zinės sanatorijos direkto
riumi. Po karo grįžo į Kau
no universitetą, ėjo kated
ros vedėjo pareigas. 1946 m. 
J. Kupčinskas tampa Uni
versiteto rektorių m i, o 
1951 m. reorganizavus uni
versitetą.—pirmuoju Kauno 
Medicinos instituto direk
toriumi. Šias pareigas pali
ko dėl sunkios ligos, ir nuo 
1953 m. iki šių dienu vado
vavo fakultetinės terapijos 
katedrai.

J. Kupčinskas parašė dau
giau kaip 190 mokslinių 
darbų, jų tarpe 12 mono

ga mūsų mielajai Lietuvai nepajėgs ateityje. Sveikina
me Gimantą, kad pagaliau 

Jis mums duoda ir pa-'priėjo tokio supratimo. Tik 
vyzdį kanadiečių “N. L.”

ir jos “vaduotojų” bizniui.

mums gaila, kad jis iš to dar 
(vas. 20 d.). Neseniai į jo nepajėgia padaryti protin- 
rankas patekęs Anglijoje'gos išvados, būtent, nepata- 
pradetas anglų kalba leisti ;ria visą “vadavimo” biznį 
“Soviet Weekly”, kurio be-’likviduoti, 
veik visas pirmas numeris Į 
pašvęstas mūsų “vargšiai” 
Lietuvai. Visuose straips
niuose ir daugelyje nuo
traukų toji mūsų Lietuvėlė 
esanti iškeliama į aukščiau
sias padanges. “Štai”, šau
kia Gimantas, “rugpjūčio 
mėn. pirmojoje laikraščio 
laidoje jau viršeliniame pu

slapyje išsiskiria c___

VISA ATSAKOMYBĖ
YRA AMERIKIEČIŲ

Labai teisingai Vilniaus 
“Tiesos” komentatorius Sta
sys Bistrickas tame laikraš
tyje vasario 3 dieną sako:

“Tiesa, naujajame fronte, 
kurį šiomis dienomis prieš 

i amerikiniai

Balio Sruogos 75-u j u metinių 
iškilmingas pažymėjimas

Respublikinės bibliotekos su 
konferencijų salė vasario 2- 
ąją buvo pilnutėlė. Vilnie
čiai literatai, teatralai, mok
slininkai, studentai ir moki
niai susirinko tą vakarą pa
minėti Balio Sruogos gimi
mo 75-ųjų metinių.

— Balys Sruoga lietuvių 
literatūroje buvo tokia pat 
didelė figūra, kaip Vincas 
Krėve ir Vincas Mykolai
tis-Putinas. Ši galinga tri
julė, galima sakyti, išvedė 
lietuvių literatūrą į XX am
žių, nukreipė ją į profesio
nalizmo kelią, laužė jos na
cionalinio užsisklendimo rė
mus, paruošė naujas meni- 
nės išoriškos priemones

laicioje jau vii seniname pu-r1“1:
slapyje išsiskiria didelė Raosą atidarė 
spalvota' lietuvių tautinių imperialistai, kaunasi ne 
šokėjų grupe. Antraštinis Amerikos kareiviai, bet žmogaus dvasiniam pašau
name'From Lithuania.’Pa-pietų Vietnamo kariauna, liui atskleisti, 
aiškinama, kad abu šokėjai kuriai vadovauja ameriki- šių rašytojų — 

samblio nariai.
ži pora ...
lapis visas
Trys nuotraukos, kurių vie
na vėl spalvota.”

Argi ne baisu?! Ir “tai

Pietų Vietnamo kariauna, liui atskleisti. Kiekvienas 
ryški asme- 

lietuviško Rasos an-jn^ai “patarėjai”. Tačiau tai nybė, savitas meninio žo
džio meistras. Ir visi trys 
—profesoriai, enciklopediš- 
kai išsilavinę žmonės, dau
gelį metų plėtoję filologi
jos mokslus Kauno ir Vii-į 
niaus universitetuose. Kiek
vienas jų turėjo savo mė
giamą sritį, kurioje pasireiš
kė jų talentas: Krėvė—pro
zoje, ypač novelistikoje, Pu
tinas — lyrikoje, Sruoga — 
dramoje.

Taip kalbėjo apie B. 
Sruogą filologijos mokslų 
kandidatas Jonas Lankutis, 
savo pranešime išsamiai ap
žvelgęs rašytojo dramatur
gija. '

Literatūros kritikas filo
logijos mokslų kandidatas 
Vytautas Kubilius aptarė 

j Balio Sruogos poetinį pali
kimą. Apie jubiliato nuopel
nus lietuvių literatūrai kal
bėjo filologijos mokslų kan
didatas Algis A. Samulionis. 

Nuo ankstyvos jaunystės

Tikrai gra- esmės nekeičia. Visiems ge- 
Paskutinis pus- rai žinoma, kieno ginklais 
skirtas Rasai, apginkluota si armija, kas 

'jai vadovauja ir kas davė 
nurodymą jai įsiveržti į La
osą. Ne paslaptis, kad ši, 

dar toli gražu ne vienintelė kaip R’ eilė kitų operacijų, 
i medžiaga,” net už galvos su- buvo detaliai apsvarstyta, 
sidejęs rankas šaukia Gi-JAV gynybos ministrai 

liečianti lietuvius Laii’dui atvykus į Saigoną.”manias, “ 
ir Lietuvą. Tame pačiame 
numeryje, viduryje, dar vie-;kad šiose operacijose visu 
nas puslapis skiriamas pro- pajėgumu darbuojasi Ame- 
paguoti sovietinamos Lietu
vos reikalams.” Iš viso, gir
di, ‘ ‘sovietine propagandos 

į mašina yra pamėgusi pri
statyti Lietuvą kaip pavyz
dį.”

Kokia išeitis? Ką daryti? 
Padėtis esanti desperatiška. 
“Visame tame reikalą bloga 
yra tai,” jau beveik verkia 
tautietis Gimantas, “kad iš
eiviai jokiu būdu nepajėgs 
atsverti lėšomis ir resursais 
nesiskaitančią šią sovietinę

Tik dar reikia pridurti,

rikos lėktuvai. Be jų tiesio
ginės pagalbos Saigono ar
mija nebūtų drįsusi koją 
įkelti į Laosą, žodžiu, vi
sa atsakomybė už atidary
mą naujo karo fronto ir įsi
veržimą į Laosą krinta ant 
amerikiečių galvos.

Puikiai atliktas mokslinis žygis
MŪSŲ įžymieji astronautai Shepard, Mitchell ir Roo- 

sa sugrįžo iš Mėnulio sveiki ir linksmus. Nuoširdžiau
siai juos sveikina visas pasaulis, visi visur geros valios 
žmonės. Jie puikiai atliko jiems pavestą mokslinę mi
siją. Parodytas dar vienas mokslo stebuklas žmogaus 
pastangose užkariauti erdvę ir susisiekti su kitomis pla
netomis.

Mums, paprastiems žmonėms, aišku, nėra žinoma 
tikroji mokslinė šio žygio reikšmė, šie trys astronautai 
jau nebe pirmutiniai buvo nusileisti į Mėnulį. Jie nusi
leido, pasirinko akmenų ir su jais sugrįžo žemėn. Bet 
tą patį padarė ir kiti astronautai. Ką jie daugiau at
liko ir laimėjo? Tegu mokslininkai išsprendžia.

Lietuva neteko didelės 
erudicijos mokslininko, aukš
tojo mokslo žymaus organi
zatoriaus ir pedagogo, jaut
rios širdies gydytojo, visas 
savo jėgas atidavusio žmo-

Dabar mums jau truputį 
aišku, kodėl; visa’ reakcinė 
spauda kaip kanadiečių 
“Nepriklausoma Lietuva” ir 
“Tėviškės žiburiai,” o mūsų 
amer i k i e č i ų “Naujienos,” 
“Draugas,” “Keleivis,” 
“Darbininkas,” “Dirva” to
kiu įtūžimu sistematiškai tą 
mūsų Lietuvą žemina, šmei
žia, keikia, biauroja, vaiz-

CUKRUS PRIEŠ SLOGĄ?
Ir vištos serga sloga. Su

sirgusios jos deda dešimčia- 
dvylika kiaušinių mažiau, 
negu paprastai. Amerikie
čių paukštininkystės specia
listai pabandė pritaikyti 
prieš šią užkrečiamą ligą 
cukrų. į toną pašarų jie 
pridėdavo po pusę, kilogra
mo (Cukraus rafinado. Pa
saldintas maistas pasirodė 
toks pat efektyvus, kaip ir 
anksčiau vartoti antibioti
kai.

į Sruoga susibičiuliavo 
mūsų įžymiojo dailininko ir 
kompozitoriaus M. K. Čiur
lionio seserys Jadvyga ir 
Valerija Čiurlionytės. Su
sirinkusieji labai susidomė
ję klausėsi Jadvygos Čiur
lionytės, dabar profesorės, 
meno mokslų daktarės, pri
siminimų; kaip pirmojo pa
saulinio karo metu Maskvo
je rašytojas padėjo sese
rims artimiau susipažinti 
su Maskvos teatriniu gyve
nimu, su miesto įžymybė
mis ir gražiomis apylinkė
mis. B. Sruoga su Valeri
ja Čiurlionyte dažnai lan
kydavosi pas poetą. Jurgį 
Baltrušaitį, pas kurį-rink
davosi žinomi to meto ru
sų poetai. Jų draugystė ne
nutrūko ir vėliau, abiem iš
vykus studijų į Vokietiją. į

Jaudinantis buvo J. Čiur
lionytės pasakojimas apie 
paskutiniuosius rašytojo 
metus. Nepalaužtas dvasia 
net Štuthofo koncentracijos 
'stovykloje, B. Sruoga sugrį
žo į Vilnių su dideliu pluoš
tu naujų savo kūrinių. Vos 
tik parsiradęs namo, ištisą 
pirmąją naktį rašytojas 
skaitė juos savo bičiuliams, 
kurių tarpe buvo ir Jadvy
ga. ]

Vakaro metu dramos ar
tistai su dideliu įsijautimu 1 
skaitė ištraukas iš B. Sruo
gos dramų, jo knygos “Die
vų miškas”, operos solistė 
Gražina Apanavičiūtė pa
dainavo kelias) lietuvių liau
dies dainasfJau’ias taip mė
go rašytojas. -

Sukakties proga bibliote
koje surengta B. Sruogos 
kūrinių ir literatūros apie 
jį paroda.

J. Žukauskas

i

i

nių sveikatingumui ir moks- duoja ją žemišku pragaru,
lo pažangai.”

MELSIS, MELUOS 
IR APGAUDINĖS

Sužinome, kad Kanados 
klerikalai “nutarė” skelbti 
specialią maldos dieną už 
Lietuvą pirmąjį kovo sek
madienį.” Tai būsianti me-.

i “šventė” ir šiemet jiDabar plačiai diskusuojami du/įdomūs klausimui: tinę
KamAeikėjo siųsti net tris vyrus ą Mėnulį, kad parvež- įvyksianti kovo 7 dieną. li
tų keletą akmenų, arba saują kitą dulkių, kuomet Ta- paaiškinama, kad tų maldų 
rybų Sąjungos mokslininkai turi padarę aparatą, kuris 
gali nulėkti į Mėnulį ir parvežti akmenų 'be jokios rizi
kos žmogaus gyvybei? J Kitas klausimas: Jeigu šis žy
gis tik tiek teatliko, tai ar apsimokėjo jam išleisti dau
giau kaip keturis šimtus milijonų dolerių, kuomet čia 
mums trūksta lėšų pamaitinti milijonus alkanų ameri
kiečių? ,

Teisingą atsakymą sunku surasti. Ir vargiai kada 
nors jį surasime. . . Buvo kalbama, kad po šio žygio se
ka dar kiti panašūs žygiai su panašia muzika. Dabar 
tokių kalbų nebesigirdi. Gal gerai išstudijavus šį žygį 
ir turint galvoje, kad iš Mėnulio medžiagos galima par
sigabenti ii* be asti-onautų ir daug pigesne kaina, gal kiti 
panašūs žygiai nebeteks jokios prasmės ir laikinai bus 
pamiršti? Irgi tenka palaukti...

O GAL IR SUKASI
Galimas dalykas, kad sis 

klausimas, kankinęs vidur
amžių dvasininkus, vienbal
siai pasmerkusius “bepro
tišką Galilėjų,” bus išspręs
tas naujai. Bent taip nese
niai pareiškė Vienos arki
vyskupas Keningas. Kaip 
rašo italų laikraštis “Paeze

sera,” arkivyskupas pareiš
kė: “Kadangi visiems ąiš- 
ku, jog Žeme tikrai sukasi 
apie Saulę, Vatikane Galileo 
Galilėjaus bylai peržiūrėti 
sudaryta komisija. Žino
ma, aš negaliu nieko paža
dėti ir garantuoti, tačiau 
nusikaltėlis gali būti ištei
sintas.”

tikslas — “malda už perse
kiojamus tikinčiuosius so
vietų okupuotoje Lietuvoje, 
telkimas jiems paramos ir 
formavimas laisvojo pasau
lio tikinčiųjų apie okupuotą 
Lietuvą.”

Vadinasi, Kanados kleri
kalai melsis, meluos ir ap
gaudinės Kanados tikin
čiuosius. Jie žino, kad nie
kas Lietuvoje tikinčiųjų ne
persekioja. Jie žino, kad 
Lietuvos tikintieji iš jų jo
kios paramos nesitiki, ne
prašo ir nenori. Bet vardan 
jų jie rinks iš kanadiečių 
tikinčiųjų dolerius ir dės į 
savo kišenes.

TAI TOKIE Iš JŲ 
PATRIOTAI

Mūsų tautietis Al, ‘Giman- 
tas baisiai susirūpinęs “.so
vietine propaganda”. Ji 
esanti labai, labai pavojin-

visa tai,, mat, kad “atsvertų 
“sovietinės pr o p a g a n d o s 

| mašiną,” kuri, kaip matė
me iš Gimanto paduotų pa
vyzdžių, ją sveikina, ją giria 
už pasiektus laimėjimus me
ne, apšvietoje, moksle, že
mės ūkyje, pramonėje, kuri 
tiesiog laiko ją pavyzdžiu 
kitoms šalims, kitoms tau
toms.

Mums, žinoma, džiugu, 
kad visos “vaduotojų” pa
stangos atsverti tos “maši
nos” skelbiamą tiesą apie 
Lietuvą nepajėgė iki šiol ir

EŽERO DUGNE
Australijdįįe, netoli Ade

laidės, archeologai kasinė
dami išdžiūvusio Kalabonos 
ežero dugną, aptiko didžiu
les diprodentų-s t e r b 1 i n i ų 
žinduolių “kapines.” Rasta 
keli šimtai išlikusių griau
čių ir daugybė atskirų kau
lų. Šie sterbliniai milžinai 
gyveno Australijoje ledynų 
periode.

Unikalus radinys padės 
mokslininkams nustatyti 
rajonus, kuriuose šie gyvū
nai buvo paplitę, taip pat 
jų išmirimo priežastis.

K. žakavičiene *

Koks nuostabus tėviškėj rytas, 
Medžius kai papuošia žiema, 
Kai dengia takus ir sodybas 
Gražiausia sidabro skara.

Nusvirę medelių šakelės
' Nuo puošnių drabužių žiemos, 

Nerasi mažiausios vietelės, —
b Visur žiemos sniegas užklos.

Laidai net ir tie padabinti, 
Šarma juos suvystė storai, 
Kad jokios tamsesnės vietelės 
Ir šičia .v

i

Kaunas,

visai nematai,
O snaigės vis skraido ir sukas, 
Kai baltos plaštakės žieduos, 
Plazdena aplinkui ir leidžias, 
Kur tamsią vietelę suras.

1970.XIL23

Žurnalo “Soviet Life” pas
kutiniame 1970 metų nume
ryje atspausdintas straips
nis apie žymų Lietuvos dai
lininką Samuelį R o z i n a. 
Rašo Irena Koltinenko. Au
torė pasakoja apie Rozino 
kūrinių parodą Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Ten bu
vo išstatyta 600 kūrinių. 
Taip pat keletas jo kūrinių 
atspausdinta šiame žurnalo 
numeryje. Visi labai pa
trauklūs.

Apie patį dailininką Irena 
Koltinenko paduoda tokių 
žinių. Jis gimė Kaune 1926 
metais. Buvo jauniausias iš 
keturiu broliu. Tėvas Rozi
nas buvęs medinių darbų 
mechanikas, t. y. dailidė. Vi
sų sūnų negalėjęs leisti į 
mokslus, tai pasirinkęs jau
niausią Samuelį. Smetonos 
valdomoje Lietuvoje moks
las atsieidavo brangiai.

Samuelis tęsė nustatytus 
kursus per penkerius me
tus. Kai tėvas , nebegalėjo 
už jo mokslą užmokėti, jis 
buvo paleistas iš mokyklos. 
Jaunuolis gavęs darbą ban
ke pasiuntiniu — “messen
ger boy”.

Užėjus antrajam pasauli
niam karui ir hitlerininkams

Rozinai buvo išvaryti Len
kijon į Vilnių, kur hitleri
ninkai jau turėjo įsteigę 
koncentracijos stovyklą. Tė
vas mirė stovykloje, o tris 
sūnus hitlerininkai nužudė.

Samuelis bijodamas, kad 
vokiškieji galvariezai ir jo 
nepagriebtų, pametė banke 
darbą ir pradėjo slapstytis. 
Vėliau įstojo į partizanų or
ganizaciją, kovojančią prieš 
hitlerizmą.

Samueliui ir kitiems pąn- : 
kiems partizanams "buvę 
įsakyta išsprogdinti trau
kinį, gabenantį hitlerinę ar
miją.1 Karžygiai atliko jiems, 
paskirtą užduotį. Trauki
nys supyškėjo, žuvo hitleri- ' 
nės armijos 120 kareivių ir 
karininkų. |

Po katastrofos hitlerinė 1 
žvalgyba pradėjo ieškoti Į 
traukinio išsprogd i n t o j ų. 1 
Pamatę einant paupe vy-j 
riškį, paleido į jį šūvį ir pa-J 
taikę į Samuelį. Jis sužeis- į 
tas kritęs į upę ir buvęs pa-1 
sinėręs, kol žvalgybininkai 1 
praėjo. Busimasis dailinin- ] 
kas perplaukęs į kitą upės I 
pusę ir ten atsigulęs. Ryte .j 
atvykę žuvininkai rado su-1 
žeistą Samuelį ir apraišei/ 
jam žaizdą. Paskui jie grįž- j 
darni namo pasiėmė ir jį su J 
savimi, nuvedė pas Agotą j 
Mikalauskienę, gyvenančią Į 
su trimis vaikais, ir ten jį J 
paliko. Samuelio sveikata j 
buvus silpna ir jis išgulėjęs f 
tris savaites Mikalauskienės J 
priežiūroje. Kiek sustiprė-1 
jęs, jis padėkojo Mikniaus-j 
kienei ir sugrįžo pas parti-J 
zanus. Samuelis gerbiąs! 
Agotą Mikalauskienę kaip I 
savo motiną. I

( K

Karui pasibaigus. Samue-' 
lis įstojo į Vilniaus Dailės 
institutą, o vėliau į Lenin-' 
grado dailės mokyklą. Abie
jose respublikose mokslą ga
vo nemokamai.

Dabar Samuelis Rozinas ( 
yra aukšto talento Lietuvos' 
dailininkas. .

Beje, yra Lietuvoje išleis-; 
ta vien tik Rožine kū ry bos!

P
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A. Petriką A

Lietuvos kultūriniai žygiai
s

1970 m. Vilniaus leidykla gamtos mokslų ir liaudies 
Mintis” išleido didžiai ver- gyvenimo istoriją”.

I. Petrauskiene savo sky
riuje primena, kad senovė
je, kol dar nebuvo išrasta 
spausdinamoji mašina 
(presas), visos knygos bū
va rankraštinės. Jei kas no
rėjo išleisti, sakysim, trijų 
egzempliorių tiražu knygą, 
turėjo ranka kiekvieną pa
rašyti. Tad ir Lietuvoje, ir 
Vilniaus universiteto biblio- 

VII am

a

tingą knygą “Kultūrų kryž
kelėje”. Tai įdomus ir gra
žiai išleistas kūrinys, kurį 
paruošė^redakcinė kolegija: 
prof.^di’. J. Jurginis, velio
nis J. Lebedys, M. Petraus
kienė, K. Sinkevičius, A. 
Šidlauskas ir A. Ulpis; dai
lininkas — B. Leonavičius.

Knygos turinys platus ir 
gilus. Jo sudaryme dalyvavo 
būrys gerai žinomų rašyto- teko j e XVI bei ? 
jų, istorikų, mokslininkų, žiais buvo nedaug spausdin- 
kalbininkų, visuomenininkų: tų knygų. Taigi ir šiuo me-

Bibliotekininkas Levas tu Vilniaus u™teto bib- 
Vladimirovas duoda plačią botekoje yra 86,000 i^uk- 
Vilniaus universiteto biblio- rastmiU v le n e t ų. Dėlto 
tekos (įkurtos 1570 m.) is
torinę apybraižą. Mat, 1970 
m. minėtajai bibliotekai su
kako 400 metų; universite
tas gimė tik po 9 metų. Bib
liotekos jubiliejinė sukaktis 

« T. Lietuvoje atžymėta spe- 
* cialia knygos paroda, kalbo

mis, mitingais, paskaitomis, 
straipsniais spaudoje ir t.t.

Ši biblioteka yra seniau
sia visoje Tarybų Sąjungo
je ir Rytų Europoje. Jubi
liejuje dalyvavo ne tik visa 
Lietuva, bet T. Sąjunga ir 
užsienių šalys. “Šiuo metu— 
rašo šio skyriaus autorius— 
bibliotekos fondas jau sie
kia 2,600,000 tomų ribą, o 
bibliotekos saugyklose su
kauptas mokslinės literatū
ros arsenalas patenkina vi
sus esminius universiteto 
mokslinio - tiriamojo, peda
goginio ir auklėjamojo dar
bo poreikius. Didelis biblio
tekos nuopelnas yra sudary
mas senųjų lietuviškų spau
dinių kolekcijos, kuri dabar 
yra turtingiausia pasauly
je”. Tikrai yra kuo pasi
džiaugti!

* 1 V. Chomskis duoda sky
rių apie Vilniaus universite
to kartografinius rinkinius. 
Pat pradžioje savo rašto au
torius sako: “Vilniaus uni
versiteto bibliotekoje greta 
milijoninio knygų ir rank
raščių fondo yra impozan-

’ tiškas kartografinių rinki
nių fondas, esantis mažoje, 
jaukioje Joachimų Lelevelio 
salėje. Įspūdingai atrodo di
delio formato atlasai; me
džio ir vario raižybos žemė
lapiai, iliuminuoti švelnio
mis, skaidriomis s p a 1 v o- 
mis”, etc.

Kartografijos mokslas 
gvildena istoriją, istorinę 
geografiją, topografiją, gra
viūrą, geraldiką ir kitus to
lygius mokslus. J. Leleve
lis buvo lenkų kilmės profe
sorius, dėstęs Vilniaus uni
versitete istoriją bei geog- 

4 rafiją iki 1832 m., t.y., kol 
nuiversitetą caro valdžia 
uždarė. Tai įvyko tuoj po 
1831 m. Lenkų-Lietuvių ne
pavykusio sukilimo. Leleve
lis mirė 1861 m. Belgijoje.

V. Chomskis savo raštą 
baigia pranašingu įspėjimu:

“Trumpai apžvelgę Lele
velio salę, matome, kad Vil
niaus universitete yra su
kaupti ne tik įvairių epochų 
geografijos ir kartografijos 
veikalai, bet taip pat vertin
gi žmonijos kultūros praei
ties paminklai. Jų tarpe ir 
Lietuvos mokslo vyrų dar
bai. .. Vilniaus universiteto 
kartografiniai rinkiniai dar 
laukia jgeograf i jos, kartog
rafijoj istorijos ir biblio
grafijos mokslo darbuotojų, 
kurie ant išplėsto Lelevelio 

. /varstoto’ sukurtų origina- 
lių darbų, atskleistų giliau 
mūsų krašto gamtos ir žmo
gaus ūkinės veiklos raidą,

tu Vilniaus univrsiteto bib-

rankraš tinęs knygos buvo 
retos ir brangios. Tokias 
knygas turėjo savo fonduo
se vienuolynai, universitetai 
ar šiaip labai turtingi /pi
liečiai. DLK Žygimantas 
Augustas (Jaunasis), Len
kijos karalius, savo apie 2,- 
500 egz. biblioteką, prisidė
jus ir kitiems didikams,1570 
m. padarė pradžią jėzuitų 
akademijos bibliotekai, kuri 
po 9 metų atiteko Vilniaus 
universitetui.

I. Petrauskienės rašte yra 
pakartota nemaža teiginių 

Ibei faktų, kurie išspaus
dinti L. Vladimirovo isto
rinėje apybraižoje apie Vil
niaus universiteto bibliote
ką. Mat, giminingi klausi
mai, tad pasikartojimų sun
ku išvengti.

P. Slavėnas parašė knygai 
labai įdomų skyrių apie Vil
niaus astronominę observa
toriją ir pateikė jos genezę. 
“Vilniaus astronominės ob
servatorijos pradžia— sako 
autorius— datuojama 1753 
m., kai Vilniaus universite
to profesoriui Tomui Že
brauskui pavyko išrūpinti 
feodalinės mecenatės E. 
Oginskaitės—Puzinienės pi
niginę dotaciją ir surinkti iš 
kitu dotatoriu keletą nedi
delių teleskopų.”

"tačiau astronomij os moks
lu Lietuvoje buvo susirūpin
ta daug anksčiau. Nors Kep
lerio, Koperniko, Galilėjaus 
heliocentrinė sistema (kad 
žemė sukasi apie saulę) buvo 
katalikų ba ž n y c i o s drau
džiama, o peršama popie
žiaus pro t e g u o j- a m a geo
centrine sistema (kad saulė 
sukasi apie žemę), betgi bu
vo keletas mokslo žmonių, 
kurie į Koperniko mokslą 
žiūrėjo visai palankiai. Je.- 
zuitai perdaug juos neper
sekiojo. Astrofizikas Alber
tas Dyblinskis 1639 m. išlei
do knygelę “Šimtas astrono
mijos tezių,” kurioje nors ir 
dėstė bažnytinį geocentrinį 
pasaulėvaizdį, bet kai kur 
jis įspraudė ir Koperniko-' 
Keplerio teorijos tezių. Vė
liau (apie 1650 m.) popie
žius griežtai tokį sampro
tavimą užgynė ir jėzuitai 
nepaprastu uolumu ėmėsi 
tą dekretą vykdyti. Mokslas 
Lietuvoje, kaip ir kituose 
katalik i š k u o s e kraštuose, 
ėmė smukti, o astronomija 
apmirė visam šimtmečiui.

Tik 1755 m. architektas 
Žebrauskas pradėjo obser
vatorijos statybą ir po trijų 
metų pastatas buvo gatavas. 
Tačiau astronomijos klausi
mais rūpinosi daugiausia 
aukštosios matematikos bei 
fizikos profesoriai, tyrinėjo 
žvaigždžhj kelius ir kt., o 
heliocentrinę sistemą ma
žai lietė. Mat, astronomijos 
observatorija, kaip kad Vil
niaus universitetas ir uni
versiteto biblioteka, — buvo 
kunigų rankose net ir po

rinę tikrovę, istorijos objek
tą ir uždavinius.

Ji siekė uvisuomenės gyve
nime, panašiai kaip gamto
je, viską išaiškinti protu, 
sužinoti tiesą apie praeitį, 
ieškoti istorijoje natūralių 
priežasčių, siekė išaiškinti 
savo klasės veiklą, o ne už
kariautojų, galingų ponų ir 
dvasininkų darbus.”

Marksistai sako, ir visai 
teisingai, jog istorija yra 
klasių kovos atspindys.

J. Jurginis prisim/ena Vil
niaus universiteto studentą- 
dailininką Vincą Smakaus- 
ką (1797-1876). Jis buvo 
pirmas dailininkas, susido
mėjęs senais kultūros paliki
mais, kuriuos jis stengėsi 
užfiksuoti drobėje. “Jam 
priklauso —sako autorius— 
kultūros paminklų apsau
gos Lietuvoje pradininko 
garbė”.

Pirmiausia jis susidomė
jo Trakų pilimi, geriau sa
kant, jos griuvėsiais. Va
žiuodamas į Peterburgą pa
sitobulinti, Kaune jo smal
sią akį patraukė Perkūno 
Namai, kuriuose jis rado 
begyvenant kokio tai moky
tojo karvę> o Perkūno statu
los, kurios jis ieškojo—ne
berado. Grįžęs iš studijų Pe
terburge, Smakauskas dės
te dailę Vilniaus univer
sitete, kol tas buvo 1832 m. 
valdžios uždarytas. Iš Vil
niaus Smakauskas išsikėlė i 
Lenkiją ir tolesnis jo gyve
nimo kelias lietuviams neži
nomas.

Antrojoje savo biografi
nėje apybraižoje J. Jurginis 
rašo apie buvusį Vilniaus 
universiteto studentą Juo
zapą J. Senkovskį (1800- 
1850). Šis buvo plačios eru
dicijos rašytojas- kritikas, 
orientalistas, mokslininkas. 
1826 m. Krokuvos akademi
ja' jam suteikė filosofijos 
daktaro laipsnį. Senkovskis 
savo laiku dirbo Rusijos ca
ro valdžios aparate, buvo 
carizmo šalininkas. Jis bu
vo Vilniaus universiteto pro-

jezuitų ordino panaikinimo 
(1772-74).. Tik 4807 m., kai 
observatori jos direktorium 
tapo Jonas Sniadeckis, pa
laipsniui išsivaduota iš ku- 

į nigų įtakosi
Šiuo metu Lietuvos obser

vatorija įruošta Vilniaus pa
kraštyje, Vingyje. Nuo 1960 
m. ji leidžia savo' darbų biu- 
letinį, kuriuo skelbia astro
nomijos mokslo bei stebėji
mo pasiekimus.

B. Kazlauskas parodo, ko
kie buvo XVI-XVIII am
žiais Vilniaus akademijos 
drama ir teatras. Vaidini
mai buvo ruošiami prie jė
zuitų vedamų mokyklų. Se
niausia Lietuvos mfokykla, 
įkurtą karaliaus Kazimiero 
laikais (1452 metais), buvo 
prie Vilniaus katedros. Tie 
vaidinimai buvo ne tokie, 
kaip mes juos šiandien ma
tome ir suprantame. Buvo 
tik deklamacijos, monolo
gai, dialogai, inscenizacijos, 
panegirika (skirta karaliui 
ar kokiam didikui liaupsin
ti), o tik vėliau prieita dra
mos.

“Vilniaus kolegijos vaidi
nimai — sako autorius—bu
vo sudėtinė mokomojo ir 
auklėjamojo darbo dalis ir 
buvo pasiekę teatrinį lygį. 
1574 metai yra laikomi šios 
mokyklos teatro įkūrimo 
data. Vaidinimai buvo pri
einami ir publikai. Tai buvo 
išaugusios Vilniaus kultū
ros požymis. Vilniaus mo
kyklinis teatras yra senes
nis už Varšuvos jėzuitų mo
kyklinį teatrą, įkurtą 1649 
m.”

A. Šidlauskas rašo apie 
istorijos dėstymą XVIII am
žiuje Lietuvos jėzuitų mo
kyklose. Besivystant kapi
talistiniam gamybos būdui 
ir stiprėjant buržuazijai, 
formavosi ir nauja ideologi
ja, skirtinga nuo buržuazi
nės epochos. Sekdami švie
timo amžių Prancūzijoje, ir 
Lietuvos didikai pradėjo ša
lintis senosios, klerikalinės 
bendruomenės varžtų. 
Vilniaus universitetas ir jo fesoriaus G. Grodeko moki

nys, tačiau lietuviams nie
kuo nepadėjo. 1822. m. val
džia jį buvo paskyrusi į Vil
niaus universitetą rytų kal
bų ir literatūros profeso
rium, bet jis atsisakė ir bu
vo paskirtas tom pačiom 
pareigom į Peterburgo uni
versitetą. 1830-32 m. lietu
vių-lenkų sukilimo metu, jis, 
kaip žurnalistas, stojo į su
kilimo slopintojų pusę.

Knygos gale įdėta labai 
įdomi V. Merkių monografi
ja apie Juozapą Lukoševi
čių, pjavadinta “Revoliucio
nierius ir mokslininkas.” Sa
vo rašte autorius pateikia 
svarbesniu o s i u s Lukoševi
čiaus gyvenimo bruožus,

biblioteka atsipalaidavo nuo 
jėzuitų ir jų palikuonių ku
nigų diktatūros. Kito ir 
istorijos dėstymas mokyklo
se. Scholastika buvo išgui
ta:

“Vienas iš naujosios ideo
logijos elementų buvo ir nau
jos pažiūros į istoriją. Prie
šingai senajai, viduramžiš
kai, feodalinei, nekritiškai 
pažiūrai į istoriją, kaip ant
gamtinių jėgų veiklos pro
duktą, kaip monarchų ir ka
ro vadų veiklos! rezultatą, 
kaip chaotišką įvykių rinki
nį, ’— formavosi nauja, jau 
nuo Renesanso laikų skynu- 
si kelią, pasaulietinė istori
nė mintis. Buržuazija, su
kilusi prieš feodalines tra
dicijas, kitaip suprato isto-

skaitė K. čereškienė. Fi-i 
nausų raportą pateikė B.

V Raportai pri-i
Montello, Mass.

Vasario 7 d. įvyko LLD Navickienė. _ 
6 kuopos susirinkimas. I>ir-<|m''1' au8 I
mininkavo A. Kutkienė.lkeJ0 metmes duokles.
Valdybos raportai išklau-| Buvo , pakeltu klausimas

įvairumai
NUODAI UODAMS

Pasirodo, kad viena čes
nakų aliejaus sudėtinė dalis 
yra labai nuodinga uodams

syti ir priimti. Pranešta, surengti Moters Dienos pa- u. moskitams. Ja taip pat •z 1 S2 rl Nlirai’ ** *•kad praeitais metais mirė 
du nariai: F. Kaulakis ir J. 
Vaitaitis.
jimu. Keletas narių pasi 
mokėjo metines duokles. Iš 
S. Bostono 2 kuopos į mū
sų kuopą persikėlė S. Rai
nardas ir jo žmona Julija.

S. Rainardas pasiūlė su
manymą, kad kuopa rengtų 
“whist party.” Sumanymas 
priimtas. Tam darbui iš
rinkta komisija: M. Gutaus- 
kienė, S.. Rainardas ii- K. 
Ustupas. Jie praneš, kada 
tai įvyks.

Moterų Apšvietos Klubo 
susirinkimas įvyko vasario 
7 d. Pirmininkavo M. Gu- 
tauskiene. Protokolą per-

minėjimą kovo 8 d. Nutar
ta rengti su valgiais, kovo

Pagerbti atsisto- { Lietuvių 'tautiškame

apibudina jo politinę veiklą į būdamas*
ir mokslinį etapą. Apie Lu-

Pasipuošė Puntukas balta sniego kepurė...
, Ao Dilio nuotrauka

koševičiaus gyvenimą Šlisel- 
burgo kalėjime rašė buvusi 
jo bendrakalinė — narodo- 
volcė publicistė — Vera 
Figner ir kiti rusų revoliu- 
cionieriai-suokalbininkai.

J. Lukoševičius mokėsi 
Vilniaus gimnazijoje. Ten 
jis susipažino su lenkais bei 
rusais narodovolcais, besi
ruošiančiais nužudyti carą. 
1883 m. jis stojo į Peter
burgo universiteto fizikos- 
matematikos fakultetą, 
gamtos mokslų skyrių. Jo 
bendraklasis buvo Aleksan
dras Uljanovas, VI. Lenino 
vyresnysis brolis. Jų konspi
ratyvios grupės vadas bu
vo P. Ševyriovas. Jų pro
grama siekė suvienyti naro- 
dovolcus (“Narodnaja vo- 
lia” šalininkus) ir socialde
mokratus. Individualistinio 
teroro taktika jie norėjo 
įsteigti socializmą. 1887 m. 
kovo 13 d. jie metė Lukoše
vičiaus pagamintą bombą į 
carą Aleksandrą III, bet ta 
neveikė ir visa suokalbinin
kų grupė (15 asmenų) buvo 
suimta. 10 kaltinamųjų nu
teista pakarti, tarp jų ir Lu
koševičių. Tačiau caras, at
sižvelgęs į jų jaunatvę, pen
kiems bausmę pakeitė amži
nu kalėjimu. Uljanovą nu
žudė, o Lukoševičių uždarė 
Šliselburgo kalėjime, iš ku
rio veik niekas gyvas neiš
eidavo.

18 su puse metų iškalėjęs, 
1905 m. Lukoševičius išvydo 
saulės šviesą. Išėjęs iš ka
lėjimo jis apsigyveno Vil
niuje ir tęsė savo nebaigtas 
mokslo studijas. Peterbur
go universitete išlaikė eg
zaminus iš geologijos, mine
ralogijos, geochemijos, fizi
kos-matematikos, hidrologi
jos, biologijos ir kitų gam
tos mokslų. Lukoševičius 
studijų neapleido nė kalėji- 

: parašė kelis 
mokslo darbus ir ruošėsi eg
zaminams. Kai kurie jo 
moksliniai darbai išleisti at
skiromis knygomis, kurios 
aukštai vertinamos ir šiuo 
metu, ypatingai tarybinių 
mokslininkų kadruose.

1919 m. Lukoševičius grį
žo į Lietuvą ir tuoj persi
kėlė į Vilnių. Ten būdamas, 
dėstė universitete geologi
jos kursą. Nuo 1920 metų 
pradžios jam pavesta mate
matikos, gamtos ir minera
logijos bei kristalografijos 
katedros. Tačiau sunkus ga
lėjimų režimas ,sugriovė jo 
sveikatą. Jis sirgo rachitu 
(kaulų liga), gautu dėl-vita- 
minų ir bendrai žalumynų 
stokos. Jis‘pradėjo sunkiai 
sirgti ir 1928 m. spalio 20 
d. Lukoševičiaus gyvybė 
užgeso; pal a i d o t a s Rasų 
kapinėse, Vilniuje.

galima būtų nuodyti kitus 
vabzdžius.

Bandymo metu žalių čes
nakų ekstrakto ’dozės, ku- 

. T71..U- f riose būdavo 12 česnako da- 
įiat apkal-llų viename Milijone tirpalo,

am darbui
Nutarta

Name, 1 vai 
išrinkta komisija, 
pakviesti kalbėjo j 
Repšienę ir plačiai apkal
bėti moterų ko\ 
teises su vyrais.

Susirinkimui 
pranešė, kad y 
“tea party” ir pakvie 
sus į virtuvę, kur buvo pa
ruošti stalai su visokiais už
kandžiais. Aptarnauti pa
dėjo Lina Smith, K. Kalve- 
lienė ir A. Markevičienė. 
Ačiū joms. Pares išlaidas 
padengė G. Shimaitis.

Pares dalyviai sudėjo po 
dolerį, viso $23.j K. Kalve- 
lienė aukojo $5, p A. Chest-, 
nat $2. Viso “Ląisvės” fon
dui pasidarė $30. Visiems 
dalyviams širdingai ačiū.

Geo. Shimaitis

as už lygias

J. Shimaitis 
?a suruošta 

vi-

sukeldavo 100% uodų Culex 
ir Aedes žuvimą. Viena čes
nakų aliejaus frakcija pasi
rodė 12 kartų etektyvesnė 
uz patį Žaną, t. y. neekstra- 
liuotą ekstraktą.

NEGAILESTINGOS
Rudys

Viename kongrese Nauja
jame Delyje buvo nustatyta, 
jog pasaulinė plieno produk
cija per pastaruosius 00 me
tų sudarė apie 1,«00 milijo
nų tonų. Is šio kiekio č00 
milijonų tonų buvo sunai
kinta korozijos.

SMĖLIS—DEFICITAS
Saudo Arabija Suomijoje 

nupirko 3,200 tonų ...smė
lio. Atrodytų, kad didesnio 
paradokso nesugalvosi—juk 
neveik trečdalį baudo Arą- s 
bijos teritorijos sudaro smė
lio dykumos. Tačiau jose 
nėra smėlio, tinkančio van
deniui filtruoti, ir jį teko 
pirktis tolimoje Suomijoje.

Norwood, Mass.
I Trys Worcesterio plėšikai 
(banditai), kurie vasario 
28 d. apiplėšė So. Norwoo- 
do Balch Pharmacy (vais
tinę), Worcesteryje areš
tuoti.

Šią vaistinę užlaiko Lietu
vis Anthony Mickūnis. Pi
nigais išsinešė $150 ir paš- 
>to ženkleliu (stamps) už 
$36.

Šis Mickūnio apiplėši
mas jau buvo antras. Pra
eitais metais jį apiplėšė va
saros laiku, išnešdami dau
giau negu $200. Tuomet jis 
gavo skaudų smūgį į galvą14 tūkstančiai mm kritulių 
nuo plėšiko . Šį kartą jo ne-1
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Veikiantis kalnas
Labiausiai lietinga vieto

vė Taryoų Sąjungoje —Ci- 
chisdzino miestelis prieBa- 
tumio. Tačiau ant iviiraios 
kalno, esančio įpiečiau Ba- 
tumio, prie Juodosios jūros, 
per metus iškrenta beveik

sumušė, bet baisiai išgązdi- 
no.

Visi trys plėšikai laiko
mi kalėjime 
mo.

Vasario 3
teko susitikti S. Družą. Šį 
kartą jis buvo gerame ūpe, 
buvo galima rinitai apie 
viską pasikalbėti.

Bružas jau virš dešimt 
metų kaip yra pensininkas. 
Jis gauna gerą pensiją.

ir laukia teis

ei. vakare man

— lietaus ir sniego. Tai be
veik 1000 mm daugiau, ne
gu Cichisddziryje. Šis kal
nas vadinamas “verkian
čiu” — jis beveik visada 
šlapias, o viršūnę (1136 m) 
250 dienų per metus gaubia 
debesys arba rūkas.

Viso pasaulio medžiotojai
Tarptautinė medžiotojų 

aaryba nutarė 1971 m. Bu
dapešte surengti Pirmąją 

Bet su darbu vis tiek dar pasaulinę medžiokles paro- 
Garadžiuje dir-A Viso pasaulio medzio- 

ba penkias dienas į savaitę. toĮal yarėysis savo^ medžių- 
- - - - kimiais suminis, žvejyboje

~ ' ir medžioklėje su plėšriau- 
Visada myli prisiminti siais paukščiais.

nesiskiria.

Atrodo, kad dar turi gerą 
sveikatą. i

viešnagę Tarybų Lietuvoje. 
Jis lankėsi ten net du kar
tu. Ketina dar sykį važiuo
ti. Girdi, jeigu tik mano 
sveikata nepaluš, tai dar va
žiuosiu ir vėl, nes noriu dar 
kartą pasimatyti su gimi
nėmis.

Besikalbant išsitraukė pi
niginę, 
mokėti 
mokėjo u x ,
me ratą savo loroliui Jonui 
Lietuvoje, Panevėžio rajo
ne, Pa vąšo k i ii kolūkyje. 
Taipgi $10 aukojo “Laisvės” 
fondui. Ketino vėliau gavęs 
progą paaukoti ir d a u g i a 11.

M. Uždarinis

Girdi, aš turiu pa- 
už “Laisvę.” Pasi- 
ir atnaujino prenu-

kilniais šunimis, žvejyboje

. Čia pat 
įvyks kino filmų festivalis 
apie medžioklę.

Prieš 100 milijonų metų 
Tolimuosiuose Rytuose įvy
ko didelis žemės plutos lū
žis. Lūžio vietoje atsirado 
Japonų jūra. Iki šiol Jepo- 
nų salos “tebeplaukia” į 
Ramųjį vandenyną. Tiesa, 
nedideliu greičiu — per pa
staruosius 60 metų jos pa
sistūmėjo į rytus per du 
metrus.

Beždžionės dirba
Malazijoj e dresi r u o t o s 

beždžionės Nemestrinus pa
deda žmonėms rinkti koko
so riešutus. Įlipusios į pal
mes, beždžionės vieną po 
kito nuskina riešutus ir

is ledo gilumos
Tarybiniai tyrinėtojai nau- . v _ TT., .

ju šiluminiu sviediniu i\] i r- 11 a juos zemen.^ Vidutini
no observatorijos rajone 
gręžė Antarktidos ledyną. 
Iš gręžinio jie ištraukė 250 
m kerną. Mokslininkus la
bai sudomino šis ledo stul
pas. Jame buvo “užkonser
vuoti” vulkaniniai pelenai, 
kosminės dulkės, senovės 
oro burbuliukai, o, gal but, 
ir sporos bei bakterijos. 
Gautus pavyzdžius tirs spe
cialistai Leningrade.

škas vienos beždžionės dar
bo našumas — 500 riešutų 
per dieną.

Lvovo srities Zoločevskos 
sentrinės ligonines otolarin- 
gologas J. Pilipiakas per 21 
metus iš vaiku nosies, ausų 
bei kvėpavimo takų yra 
ištraukęs apie 2,000 monetų, 
sagų, trintukų ir kitokiu 
daiktUo
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Iš tamsios praeities Bronius Jauniškis

Aš esu elgeta!
tuo metu numiręs, būtumeiDažnai aš prisimenu šird

gėlos pilnas dienas, kai gy
venau Saldutiškio salaziečių 
vienuolyne. Tačiau labiau
sia mane kankina tas lai
kas, kai parapijos klebonas 
tėvas Juozas Gustas siuntė 
į kaimus elgetauti.

“Jau dievo, 11 u- būt,” nė
ra,” tada, kiek virptelė
jęs, sumečiau mintyse.

Mano tėvo nuomonė 
>apie įjuos 
3f( ■ - ' ,.,y' ‘ /,

Nežinau, kas padarė po
veikį tokioms mintims atsi
rasti* Ar mano tėvo, kaimo 
siuvėjo, su kuriuo nuo ma
žumes dešimti metu kartu 
siuvau storas milo sermė
gas, postringavimai? Pa
gal jį vienuoliai esą didžiau
si plėšikai. Jauni, gerai 
įmitę ,be jokio* darbo binzi- 
nėja po kąjmus, gromuloja 
rožančių/ir iš vargdienių 
paskutinius skatikus vilioja. 
Jeigu jau dievas būtų — su
draustų .‘ta ilgaskverniu ar-

; Sekniadienį per pamaldas 
pats vienuolyno viršininkas 
Jonąš i,Gustas prisirinkdavo 
maišei i pinigu. Po pietų, 
kad nevaikščiotume be dar
bo, jis mus, eilinius brolius, 
papildomų turtų siųsdavo 
rinkti. Gal šitas siuntimas 
elgetauti mane peivekė?

Siaubo jausmas
Buvau jaunas ir save ger

biau. O tėvas Gustas staiga 
elgeta mane padarė. Elge
tą ! Aš vos nesusukau iš 
širdgėlos ir apmaudo. Aky
se atsistojo prie bažnyčios 
laiptų besėdį ubagai, skar
malais prisidengę, raiši, ak
li, kuproti, puskvailiai. O 

<aš jaunas, rausvais žandu
kais, garbanotais plaukais, 
dailiai pasiūtu juodu vie- 
nolio kostiumu elgetauju! 
Jei dievas būtų, ar leistų 
tėvams vienuoliams iš ma
nęs tyčiotis?

Tačiau, taip galvodamas, 
supratau, kad nusižengiau 
paklusnumo įžadui. Kaip 
gale i a u s u a b e i o t i viešpaties 
visagališkumu ? Kaip galė
jau suabejoti vienuolyno vy
resnybės vedama tvarka? 
Tokios mintys stumia tik j 
nuodėmes. Reikia greičiau 
nuo jų apsivalyti.

Nubėgau i bažnyčia. Dva
sios tėvas Jaciulevičius sė
dėjo klausykla i e ir skaitė 
brevijorių. Pripuoliau prie 
klausyklos langelio ir persi
žegnojau. Dvasios tėvas 
žvilgterėjo į mano baikščias 
akis ir tarė:

— Mano brangus sūnau, 
kas atsitiko?

Kiek sutrikau. Pasidarė 
nemalonu, kad tą pačią die
ną atėjau išpažinties antrą 
kartą..

' — {Suabejojau viešpačiu 
dievu ir vienuolyno tvar
ka, — virpančiu balsu, bet 
švelniai pasakiau nuodėm
klausiui.

— Ką? — jis pakėlė veš
lius antakius ir į mane įbe
dė smailias lyg adatas akis

— Suabejojau... — išpyš
kinau jam tą pati.

“Velnio apsėstas”
- — Velnias tave apsėdo, 
mano sūnau. Ir ne papras
tas velnias, bet patsai liuci- 
pieris. Suabejoti dievu! Ar 
žinau, ką tai reišika? Tai 
ne tas pats, ką papildyti 
mirtiną nuodėmę. Tai daug 
daugiau. Jeigu nebūtumei 
'dabar atėjęs išpažinties ir 

patekęs tiesiai į pragarą. 
Kentėtumei sielos kančias 
per amžių amžius. Kuo 
daugiau nusidėjai ?

— Niekuo, dvasios tėve. 
Niekuo... Ir daugiai) ne
abejosiu !

Tėvas Jaciulevičius atsi
duso lengviau :\,

— Klaupkis, duosiu išri
šimą. Atgailai, eidamas 
rinkti vienuolynui aukų, vi
są laiką kalbėsi rąžančių. 
Visą kelią, — pabrėžė jis.— 
Ir visada daugiau melskis, 
mąstyk apie dievo visagališ
kumą. Kristaus kančias tu
rėk akyse ir gyvenk šventos 
trejybes malonėje. Amen.

Jis peržengnojo mane, o 
aš parpuoliau ant kelių. 
Nusilenkiau žemai, vos kak
ta nesiekdamas grindų, ir 
Ir meldžiau dievą nuodėmių 
atleidimo. Suabejoti juo ir 
tėvo Gusto vedama tvarka 
vięnuolyne daugiau ne tik 
nedrįsau, bet ir bijojau. Ir j 
vis meldžiaus, mušiau s į 
krūtinę, lyg būčiau tikrai 
didžiausias nusidėjėlis.

Jau sekiojamas
Po geros valandos pakiš 

lau ir netvirtais^žingsniaiš 
nutrepsėjau į žak r i s t i j ą 
Tuo metu pasimaišė ir dva
sios tėvas. Jis reikšmingai 
susižvalgė su vie n u o 1 y n o 
viršininku Gustu. Jie pa
slapčia ėmė sekti, kaip aš 
toliau elgsiuos.

Priėjęs prie liturginių 
drabužių spintos, išsiėmiau 
iš senų arnotų pasiūtą baž
nytinę terbą ir užsimečiau 
ją per petį. Iš kišenės išsi
traukiau didelių karoliukų 
medinį rožančių. Tada pa
mačiau, kaip abiejų tėvų 
veidai prašviesėjo. Jie, ma
tyt, buvo patenkinti, kad 
pakirto mano savigarbą ir 
išblaškė mano atskalūniškas 
mintis.

Pirmas bandymas
Šventoriuje sustojau. Uba

giškai apsikarstęs, nedrįsau 
išeiti į miestelio gatves. 
Pyktis draskė krūtinę. Pirš
tais tvirtai spaudžiau ro
žančiaus karoliukus. Ta
čiau poterių negalėjau kal
bėti. žodžiai springo gerk
lėje.

Kiek nusiraminęs,nuėjau. 
Bet, pamatęs priešais atei
nantį žmogų, rožančių neju
čiomis įsidėjau į kišenę. 
Akis nudelbiau žemyn ir, 
žvelgdamas į akmenuotą 
grindinį, pasukau iš mieste
lio į pievas, kad nieko dau
giau nesutikčiau.

Pakrūmėje pasėdėjau. Kai 
visai nurimau, pažvelgiau į 
netoliese stūkstančią sody
bą. Kiemas apsodintas eg
lutėmis, jų viduryje — jau
nutės o b e 1 aite s , šulinio 
svirtis, pirkia su stikliniu 
nrieangiu. Pareigos verčia
mas, pakilau. Stabtelėjau 
netoli durų ir, nudelbęs akis 
žemyn, švelniu balsu sušep- 
šenau:

— Laudeatur Jesus 
Christus.

— Ir vėl ubagas! — iš
girdau niurzgių vyrišką bal- 
są. ■ -

Už stalo, po šventųjų pa
veikslais, šeimininkas skai
tė “Mūsų rytojų.”

— Tylėk tu, — sudraudė 
jį žmona. — Matai, kad ne 
kolieka. Vienuolis musėt 
bus.

— Ė, koks jis vienuolis, 
kad be sijono.

— Broliukas. Nauji čia 
dabar. Kapucinai ir pran
ciškonai su sijonais, ir vir
vėmis susiraišę. Mūsiškiai 
nauji...
Kad mane žemė prarytų...

Stovėjau ir neprivalė jau 
girdėti jų pašnabždu. Sto
vėjau ir laukiau išmaldos. 
O širdyje visas virpėjau ir 
norėjau, kad prasivertų že
mė ir prarytų mane.

Pagaliau šeimininkas 
bumbtelėjo:

— Tai duok jam duonos 
gabalą.

“Ubagas”! — smilktelėjo 
krūtinėje. Pajutau, kaip su
drėko mano delnai. Tačiau 
nesitraukiau nuo durų ir 
nepakėliau akių, šeiminin
kė paėmė peilį ir atpiovė 
graužlį duonos. Nuo kep
tuvės paėmė dešręs pasagą. 
Viską susuko1 į f laikraštį. 
Priėjo prie manęs ir tarė:

— Prašau, imkite!
— Teatlyginsąjums vieš

pats dievas,' -^pądėkavoj au 
vienuolišl^LjAl^įsukąu ir 
greitai išėjau, jausdamas, 
kad po kojomis linksta kie
mas, kelias. ■

Bet nuėjau į kitas sody-
Ibąš.į A";

Manęs niekas nekalbino. 
Net tepaklausė, kas aš, iš 
kur. y Matyt, vieni palaikė 
vienuoliu, kiti, gal būt, ir 
elgeta.. Ir niekas man dau
giau'nieko nesiūlė, kaip tik 
duonos, lašinių, kumpio, 
kiaušiniu, v f

Kova su šunimi
Vienoje sodyboje mane 

užsiundė šunimi. Kirtau 
jam terba, o jis dar aršiau 
puolė mane. Tada pagrie
biau dešragalį ir pamečiau 
šuniui. Tas Sutriko. Šoki
nėjo Čia prie manęs, čia 
prie dešros.

O kieme stovėjo šeimi
ninkas ir patenkintas šyp
sojosi.

Aplenkiau sodybą ir nu
žingsniavau toliau.

Temo. Nebeišdrįsau to
liau keliauti. Ir šunų 'pri
sibijo jau. Apsisukau ir grį
žau į vienuolyną.

Į rūmus mane įleido bro
lis durininkas. Koridoriuo
se nieko nesutikau. Išmal
dą nunešiau į virtuvę.

Privalėjau pranešti tėvui 
[Gustui, karį pareigą atlikau 
į ir sugrįžau. Prieš veidrodį 
(Sulyginęs plaukus, kiek ap
sitvarkęs, pasukau prie vir
šininko celės. Pakeliui pri
siminiau, kad pamestame 
laikraštyje skaičiau apie 
kara, žūstančius lenkus, vo
kiečius.

(Pabaiga sekamam num.)

Dainavau anie beržus 
Rudenį ir žiemą, 
Apie meilę, darbą 
Nemažai rašiau. 
Dabar susimąstęs 
Sėdžiu ir galvoju — 
Ar viską Tėvynei, 
Liaudžiai padariau.

Matvt, savo skolą < 
Aš ilgai dar jausiu, 
Sudiev pasakysiu į
Rudenio beržams, V
Daug rimuotų žodžių 
Širdimi išausiu
Ir mažiems vaikučiams, 
Ir kaimo žemdirbiams.

Nenutils taip greitai 
Mano dainos tonai, 
Sklis gimtinės kloniais 
Skambanti daina, f 
Širdis mano virpins 
Lyros stygas plonas, . 
Gims nauji motyvai 
Ir tema nauja. A

P. A. Stunžėnas

Įvairios žinios
Islamabad, Pakistanas. — 

Policija užpuolė 6,000 stu
dentų demonstraciją.

Berkeley, Calif. — Polici
ja bandė sulaikyti didžiulę 
demonstraciją prieš karą 
Indokinijoje. Naudojo aša
rines bombas prieš reika
laujančius pasitraukti iš 
Laoso.

Baltimore, Md. 6 poli- 
cistai buvo sužeisti ir ligo
ninėn nuvežti sbsikirtime 
su demonstrantais prieš įsi
veržimą į Laosą.

Phriom Penh.—Kambodi- 
jos militaristų režimo prem
jeras Lon Nol gavo paraly
žių, kuris apmarino pusę 
kūno.
j---------- ---—....................-—..... .

A Play About 
the Berrigans

Daniel Befrigan’s play 
“The Tral of the Catons
ville Nine,” opened Feb. 
7th in New York under the 
auspices of the Phoenix 
Theater at the Good Shep
herd-Faith Church at Lin
coln Center. The N. Y. Times 
says that it is a wonderfully 
moving testament to nine 
consciences. It is radical 
and the sincerity of its 
sentiments reveals the simp
licity of men with many 
fears but no doubts.

On May 17, 1968, the Rev. 
Daniel J. Berrigan and his 
brother, the*'Rev. Philip F. 
Berrigan, with seven others 
entered the offices of the 
Selective Service System in 
Catonsville, Md., and burned 
the records. ‘ They took a 
bundle of files out to a 
nearby parking lot and set 
fire to them. They then 
waited a peaceful 15 minutes 
for the police to arrive and 
arrest them.

The nine Catholics — 
seven men and two wom
en — were brought to trial 
in October 1968. They were 
all found guilty, and giv
en prison sentences ranging 
from two to three and a 
half years.

Father B e r r g a n says 
about his play: “I 
have been as faithful as 
possible to the original 
words, spoken in the heat 
or long haul of the trial, 
making only those minute 
changes required for clari
ty or good 'sense.”• • •• • •

Women’s Day Thoughts
With the approach of In

ternational Women’s Day 
makes me think of many 
women fighting for peace 
and progress today — An
gela Davis, Bernadette Dev
lin, Bella Abzug and many, 
many others all over the 
world, including our own 
Lithuanian women in the 
progressive organizat ions 
here and women in Soviet 
Lithuania.

We have many memories 
of our activities and now 
is the proper time to ex
press our thoughts and 
feelings. Write to your pa
per “Laisve” or send an 
article to, “Moterų Pusla
pis” in “Vilnis.” Ks. B. Ka- 
rosienė said that on March 
2nd will be a special Wom
en’s Day issue of “Moterų 
Puslapis.” /

Use

Newark, N. J. — Radom 
and Noreli jshemikalų fabri
ke ištikęs sprogimas užmu
šė 4 žmones ir daugelį su
žeidė. Langų stiklai išbivė
jo 40-čiai namų.

Nicaya. — Costa Rikos 
prezidentas Figueres pasa
kė, kad Tarybų Sąjungos 
prekyba “išgelbėjo mus nuo 
bankroto”, nes supirko 
daug kavos.

Istanbul, Turkija. —Dau
giau kaip 3,000 aliejaus dar
bininkų streikuoja. Reika-
lauja pakelti algas.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija numažino prekių kai
nas net 35 procentais.

PADĖKA
Norime nuoširdžiai padė

koti visiems giminėms, 
draugams ir kaimynams už 
atsilankymą į mūsų 50 metų 
vedybinio gyvenimo atžy- 
mėjimo puotą, kurią mūsų 
dukra Lilija ir žentas Ju
lius taip gražiai suruošė ir 
sutvarkė.

Mudu širdingai įvertina
me kiekvieno svečio atsilan
kymą ir už jo norą atšvęs
ti drauge su mumis mūsų 
vedybinę sukaktį. Dėkoja
me atvažiavusiems iš kitų 
miestų, kurie neatbojo ilgų 
kelionių, taip pat ačiū My
kolo pusbroliui Peter Katin 
už dalyvavimą minėtoje 
puotoje.

Dėkojame už taip gausias 
ir reikšmingas bei vertin
gas dovanas, už gėles ir 
sveikinimų korteles, už lin
kėjimus per spaudą. Dėko
jame anūkei Linn ir jos vy
rui psichologui David J. 
Heiney, kurie teikėsi mus 
tą dieną nuvežti į salę. Ypa
tinga padėką norime iš
reikšti Jonui ir Nelei Stro- 
liams iš Binghamtono už 
spalvingą rankų darbo nu
megztą antklodę. Dėkoja
me H. Feiferienei už gra
žų aprašymą “Laisvėje” ir 
salės Winter Garden savi
ninkui už malonų patarna
vimu.

Gaila, kad negalėjo da
lyvauti Emilijots miela jau
nu dienu draugė su dukra 
Uršulė Šimoliūnienė iš 
Binghamtono ir dėl nesvei
katos negalėjo dalyvauti 
švogeris Jonas Kvartūnas, 
bet mes jaučiame, kad min
timis jie tą dieną buvo su 
mumis.

Visa tai, kas rišasi su 
mudviejų 50 metų vedybine 
sukaktimi, pasilieka mu
dviejų šiltuose prisimini-
muose ant visados. Dar 
kartą ačiū — ačiū, ačiū vi
siems!

Emilija ir Mykolas 
Liepai

Woodhaven, N. Y.

KVIEČIAME Į LINKSMA POPIETĘ 
Sekmadienį, Vasario 28 d.

LAISVĖS SALĖJE, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y

Kadangi “Laisvės” skaitytojų vajus oficialiai baigiasi va
sario 28 d., tai Spaudos B-ves Direktorių Taryba ruošia tą die
ną užbaigtuvių popietę. Bus vaišių ir kitko.

Kviečiame vajininkus ir visus laisviečius iš apylinkės daly
vauti, pasidalinti savo vajaus įspūdžius su visuomene.

PRADŽIA 1 VAL. — JŽANGA NEMOKAMA
Visi mielai laukiami Rengimo Komisija f

Mieste pasidairius
Restorane ant W. 23 St. 

įvykuą gazo sprogimui, su
žeista 13 žmonių, vienas su
žeistas ligoninėje mirė. 
Nuostoliai įstaigai dideli.

Brooklyno&talikų diece
zija kaltina gub. Rockefelle
rs už pasipriešinimą Speno- 
Lernei-Abiliui, kuris priim
tas padėtų finansiniai kata
likų mokykloms. Rockefel
lers sako, kad tas bilius pa
kenktų viešųjų mokyklų si
stemai. 1 U

Sudaryta organizacija iš 
100 įvairių biznierių tikslu 
sukęįti fondus New Yorko 
miesto svarinimui. Šva^įii- 
mas ’prasidės su balandžio 
pradžia pačiame miesto 
centre.

Harleme Sydenham ligo
ninės pildomuoju direkto
rium paskirta 27 metų paty
rimo slaugė Florence R. 
Gaynor, pirma negrė tokio
je aukštoje ligoninių vieto
je.

Bronxo gyventojas Wm. 
Lamphear patraukė teis
man Rocklando pavietą už 
neteisingą kaltinimą, kad 
jis nužudęs savo mylima P. 
Reily ir vėliau buvo ištei
sintas. Jis reikalauja $1,- 
012,564 atlyginimo už pada
rytą1 jam skriaudą neteisin- 
gai ji areštuojant ir kalti
nant žmogžudystėje.

•
Building Service Emplo

yes unijos 36 nariai areš
tuoti ir kaltinami už bom
bų padėliojimą, vandalizmą 
ir netvarką užstreikuotuose 
anartmentiniuose namuose. 
Streikuoja apie 3.000 namų 
tarnautojų. Streikas palie
čia 50,000 nuomuotojų.

3,000. nuomuotoju iš 150 
namų skundžiasi, kad jie 
neturi apšildymo ir šilto 
vandens. Streikas buvo iš
šauktas vasario vasario 1 
d., kai patarnautojai atsi
sakė dirbti be kontrakto.

Daugiau kaip 2,000 jau
nuolių, kovojančių prieš ka
rą Indokinijoje, susirinko 
nrie Time-Life pastato, pro
testuodami prieš melagin
gus skelbimus komercinėje 
snaudoje, radijuje ir televi
zijoje apie antikarinę veik- 
’ą.

Broo k 1 y n o kriminalinis 
teismas panaikino kaltini
mus penkiems organizato
riams, kurie buvo areštuoti 
prieš du metus piketuojant 
Adelphi ligoninę

Rep.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Izraelio ir Egipto delegaci
jos atskirai turėjo pasitari
mus su .tarpininku Jarrin- 
gu.

Parengimų Kalendorius .
VASARIO 28 d.

• \
Įvyks “Laisvės vajaus už

baigimo popietė, Laisvės sa
lėje. 1 vai. dieną.

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Moto

ru Klubo ])arengimas-minė- 
jiinas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų, v

Kovo 21 d.
LLD 28 kuopos parengi

mas minėjimui Moters Die
nos, 2 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- 

burum popiete.

Balandžio 18-tą dieną
Įvyks LDS 3-os Apskrities * 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

Madridas. ,—Ispanijos už
sienio reikalų ministras Lo- 
pez-Bravo pareiškė, kad Is
panija remia Europos sau
gumo konferencijos sušau
kimą, c-

Stockholmas. — Švedijos 
valdžios kontroliuojamų 
ležinkelių darbininkai pas
kelbė streiką. Jie reikalau
ja pakelti atlyginimus 20G.

Saigon'as. — Pietų Viet
name šiuo metu randasi 
335,000 amerikiečių karei
vių. Laose jau keli ameri
kiečiai užmušti, kai keletas 
helikopterių buvo numušta.

Maskva. — 'Mirė Cyril 
Lambkinas, New Yorke pir
miau gyvenęs ir veikęs, gi
męs Lietuvoje. Bpvo Jung
tinių Valstijų Komunistų 
partijos čarteriuotas narys.

Moterų Klubo narėms
Trečiadienį, vasario 17 d., 

4 vai. po pietų įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų/Klubo1^ 
susirinkimas. Visos daly
vaukime.

Po susirinkimo mus pa
vaišins kavute B. Keršulie- 
nė ir I. Bimbienė.

Valdyba (11-13)




