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KRISLAI
Atidengia Rcsenbergą bylą 
Didžiausia žmogžudystė 
Degina tiltus draugams 
Panaikins raupų skiepus 
Nori pildyt dievo įsaką

— J. Gasiūnas —

Po 20 metų nuo Juliaus ir 
Ethel ės Rosenbergųi sudegini
mo elektros kėdėje, garsusis 
kriminalinių bylų advokatas 
Louis Nizer parašė 485 pus
lapių knygą, iš kurios bus su
suktas filmas-vaidinimas.

Knygoje autorius rašo, kad 
Rosenbergai nebuvo tinkamai 
apginti ir taip žiauriai nubaus
ti, apkaltinti už atominės 
bombos slaptybių išdavimą 
Tarybų Sąj u nga i.

Ištiktųjų, nei nebuvo pilno 
įrodymo, kad jie tai padarė. 
Tai buvo pirmi Jungtinėse 
Valstijose civiliniai, nubausti 
mirtimi už neva atominių 
slaptybių išdavimą svetimai 
saliai, b

Vietnamo veteranas, buvęs 
marinų būrio saržentas Joe 
Bangert antai pasakė :

“Angela Davis šiuo metu 
kalėjime, kaltinama už nupir
kimą šautuvų, kurie buvo 
naudoti užmušime šimtų my
lių toliau, kai ji ten visai ne
buvo, bet ją kaltina, kaip 
žmogžudystės dalyvę todėl, 
kad jie sako ji užmokėjo už 
šautuvus.. . Bet kas perka 
bombas, kurios ir dabar me
tamos?”

Tie, kas perka ir mėto bom
bas Indokinijoje, atlieka di
džiausią žmogžudystę.

Ultradešinieji baubliai ke
liais atvejais suriko prieš pre
zidentą Nixoną, kam jis va
žiuoja į Kiniją ir Tarybų Są
jungą.

Vienas Washington© diplo
matas išryškino ultradešiniųjų 
nuomonę sekamai:—Mes sta
tome tiltus priešams, tuo pa
čiu metu deginame tiltus 
draugams.

Taivano diktatorius Čiang 
Kai-šekas, geriausias Ameri
kos valdžios draugas, jau nu
kentėjo, kai jo agentai buvo 
išmesti iš Jungtinių Tautų. 
Tai esąs didžiausias nuostolis 
padarytas Amerikai. Nixono 
nusitarimas lankytis Pekine 
tai padėjęs. *

Nuo 1949 metų nei vienas 
Jungtinėse Valstijose nebuvo 
susirgęs raupais. Tuo pačiu lai
kotarpiu 224 žmonės mirė nuo 
raupų skiepų.

Pasirodo, kad kai kam skie
pijimas sudaro pavojų, kai 
skiepų virusai pasiekia sme
genis, o įskiepytas žmogus ne
turi pakankamai pajėgos prieš 
raupų nuodus kovoti.

Dabar nuo raupų skiepijami 
vaikai ir keliauninkai į ki
tas šalis. Jungtinių Valstijų 
valstybinė sveikatos tarnyba 
planuoja visai panaikinti nuo 
raupų skiepijimą. Manoma, 
jis bus visai nebereikalingas.

40 metų amžiaus kalinys 
Robert McGregor prieš kele
tą mėnesių pridavė federali- 
niam teismui, Madison, 
Wis., reikalavimą, kad jis bū
tų perkeltas iš vyrų kalėjimo į 
moterų kalėjimą.

Tai esąs re 1 igi n i s reikalavi
mas. McGregor sako, kad 
dievas “įsako vyrams būti 
vaisingais ir didinti žmoniją ir 
apgyvendinti žemę.” Tai pa
rašyta biblijoje.

Tarp vyrų gyvendamas,

Prezidentas Nixonas raportavo 
apie pasaulinę pudelį, kiek 
laimėta ir kiek nelaimėta

Washingtonas. — Vasa
rio 9 d. prezidentas Nixo
nas raportavo apie pasauli
nę padėtį, kurioje jis atžy
mėjo padarytą progresą, 
sutvirtinant tarptauti n i u s 
ryšius.

Kartu Nixonas apgailes
tavo, kad negalėjo baigti 
karo Indokinijoje, negalėjo 
sulaikyti karo tarp Pakis
tano ir Indijos, taipgi pra
laimėjo Jungtinėse Tautose 
Taivano narystę.

Nixonas sakė esąs pasi
ruošęs, lankydamasis Peki
ne, sutvirtinti ryšius su Ki
nija, taipgi Maskvoje tikisi 

Auga vietnamiečių nusistatymas 
prieš Amerikos imperialistus

Saigonas. — Pietų Viet-® 
namo miestuose galima ma
tyti iškeltus šūkius prieš 
amerkiečius. Vietnamiečiai 
vadina amerikiečius imperi
alistais, agresoriais, reika
lauja juos krausytis namo 
nieko nelaukiant. Lai nei 
vieno amerikiečio nelieka 
Vietname.

Komercinės . amerikiečių 
spaudos korespondentai ra
šo, kad šiuo metu smarkiai 
pakilo vietilamiečių nusista- 
mas prieš amerik i e e i u s. 
Jie įsitikinę, kad Nixonas 
nenori baigti karo ir pasi
traukti iš IndokinijoiS.

Santiago, Čilė. — Atvyko 
Tarybų Sąjungos prekybos 
misija ir tariasi dėl praplė
timo prekybos su Čile.

Streikų bangos Angliją 
paralyžiuoja

Londonas. — Generalinis 
mainierių streikas smar
kiai palietė Anglijos pra
monę ir namų apšildymą. 
Transportacijos darbininkai 
sulėtino darbą, nepasiten
kinę darbo sąlygomis. Au
tomobilių darbininkai strei
kuoja. Elektros darbinin
kai ruošiasi streikui. Strei
kų banga nuolat didėja ir 
didėja. Darbininkai reika
lauja didesnių algų.

Kai kur ištinka ir aštrių 
susirėmimų tarp .piketų ir 
streiklaužių, taipgi susikirti
mų su policija. Vienoje vie
toje 500 policistų bandė įsi
veržti į anglies kas y k 1 o s 
sandėlį ir atsivežti anglies. 
Mainieriai sulaikė. Įvyko 
muštynės su policija.

Valdžia paskelbė nepa
prastą padėtį visoje šalyje.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Brandtas su
tiko lankytis Izraelyje seka
mą rudenį.

McGregor negali dievo įsaky
mą išpildyti, vaisingumą atlik
ti. Todėl jis nori, kad teis
mas įsakytų jį perkelti į mote
rų kalėjimą, kur jis galėsiąs 
dievo įsakymą tikrai išpildyti.

pasirašyti strateginių gin
klų limitacijos sutartį su 
Tarybų Sąjunga, pasitarti 
svarbiausiais pasauli n i a i s 
klausimais.

Prezidentas barė karo 
priešus demokratus už kri
tikavimą jo karo planų. 
Taipgi jis priminė, kad Ki
nija ir Čiang Kai-šekas ban
dytų taikytis Taivano klau
simu.

Bruselis. — Tarptautinė 
Demokratinių Advokatų są
junga ragina Anglija iš
traukti savo karius iš Šiau
rės Airijos.

San Juan, Puerto Rico.— 
Nemažai puer t o r i k i e č i ų 
grįžta j savo gimtinį kraš
tą iš New Yorko, kur jiems 
sunku gauti darbą ir kartu 
jaučia diskriminaciją.

Užmušė negrą unijos 
vadovą Floridoje

Miami, Fla. — Kas tai 
šešiais šūviais užmušė ne
grą statybos uniios lokalo 
nrezidentą Jos. Caleb. Jo 
lokalas turi apie 6,000 na
rių, 85 proc. negrų.

Sausio 8 d. čia taipgi bu
vo užmuštas kitos unijos 
vadas Louis Lasky. Mano
ma, ar nebus tie patys žu- 
deikos abu užmušę.

Pekinas.—Kinija šiuo me
tu pirko du tarybinius ke
leivinius lėktuvus.

Kaliniai sukūrė uniją
Albany, N. Y. —■ Green 

Haven valstijiniame kalėji
me kaliniai jau turi savo 
uniją ir reikalauja kalėjimo 
viršininkų ją pripažinti ir 
su ja skaitytis.

Iš 1,800 kalinių daugiau 
kaip pusė įsirašė į uniją. 
Kongresmanas Badillo sa
ko, kad tai geras žygis ka
liniams turėti savo organi
zaciją. Šalies konstitucija 
nedraudžia kaliniams turėti 
savo uniją.

5 milijonai bedarbių
Washingtonas. — Darbo 

Departa m e n t a s paskelbė, 
kad sausio mėnesį buvo pen
ki milijonai šimtas tūkstan
čių bedarbių.

San Jose, Costa Rica. — 
Šimtai bananų plantacijose 
dirbančių darb i n i n k ų su
streikavo, kai American 
United Fruit kompanija pa
leido iš darbo tris unijos 
vadus.

Beltsville, Md. — A g r i - 
kultūros laboratorija surd- 
do virusus, kurie smarkiai 
žaloja bulves ir pamidorus.

Jungtinių Valstijų Komunistų 
partijos nacionale konvencija

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų Komunistų 
partijos 20-oji nacionalinė 
konvencija įvyks vasario 
19 - 22 dienomis. Organiza
cinis sekretorius Rubin in
formuoja, kad konvencijo
je dalyvaus 275 delegatai ir 
alte matai iš 34 valstijų.

Konvencija peržiūrės sa
vo veiklą ir sudarys pla
nus prezidentiniams rinki
mams. Partijos preziden

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Jaunystes miestelyje

Dar viena profesinė tech
nikos mokykla pradėta sta
tyti Kaune, Žaliakalnyje, 
vadinamajame jaunystės 
miestelyje. Čia išaugs mo
dernus mokymo korpusas, 
kultūros ir buities kom
pleksas, 400 vietų bendra
butis. Mokykla ruoš duo
nos kepimo, konditerijos ir 
alaus gamybos specialistus. 
Ji bus perduota naudoti at
einančiais metais.

Profesinių technikos mo
kyklų ir technikumų mies
telyje baigiamas statyti- 
maisto pramonės techniku
mas ir didžiuliai — 1,200 
vietų—mokymo rūmai. Juo
se po vienu stogu artimiau
siu laiku Įsikurs technikių 
mas ir profesine technikos 
mokykla. Čia bus ruošiami 
dirbtinio pluošto gamybos 
specialistai ir technikos re
montininkai. Baigiama pro
jektuoti dar viena profesi
nė technikos mokykla, ku
rios auklėtiniai mokysis me
no verslų — dailiojo meta
lo kalinio, medžio drožimo, 
gintaro apdirbimo, kerami
kos ir tekstiles.

Miestelį papuoš žalioji ar
chitektūra, dekoraty vi m ė s 
dailės kūriniai, didelis par
kas. Ateityje jame gyvens 
ir mokysis 6 tūkstančiai 
vaikinų ir merginų.

Rodezijos vyskupas 
kovoja rasistus

Londonas. — Rodezijos 
vyskupas, Afrikos Nacio
nalinės tarybos pirmininkas 
Abel Muzorewa pasmerkė 
Anglijos susitarimą su Ro
dezijos baltųjų rasistų val
džia toliau palaikyti afri
kiečius pavergime.

‘ Vyskupas nurodo, kad af
rikiečiai Rodezijoje sudaro 
didžiulę daugumą gyvento-, 
jų, kurie priešingi Angli
jos - Rodezijos konstituci
niam susitarimui. Jie ir to
liau tęs kovą už visišką iš
silaisvinimą iš baltųjų ra
sistų priespaudos.

Streikieriai demonstruoja
Roma.—-Vasario 3 d. tūks

tančiai streikierių demons
travo gatvėmis, pasisakyda
mi už generalinį streiką 
prieš Valdžios krizę, ne
darbą, sunkią ekonominę 
padėtį.

tinis kandidatas Gus Hali 
ir vice prezidentinis kandi
datas Jarvis Tyner konven
cijai pateiks raportus.

Angelos Davis išlaisvini
mas taipgi bus aptartas, 
kaip geriau sumobilizuoti 
jėgas už jos gynimą teisme 
ir išlaisvinimą. Kartu bus 
aptarta daug kitų visuo
meninių problemų. Konven
cijoje bus nemažai svečių iš 
užsienio.

‘ Lietuvių kalbos 
gramatika”

Lietuvos knygynuose pa
sirodė akademinės “Lietu
vių kalbos gramatikos” an
trasis tomas. Pirmasis išė
jo 1965 metais ir per kele
tą mėnesių buvo išpirktas.

Antrajame tome aprašo
mos kalbos dalys nuo veiks
mažodžio iki ištik tu ko. Tre
čiajame, kurio didžioji dalis 
jau parašyta, bus nušviesta 
dabartinės lietuvių literatū
rinės kalbos sintaksinė san
dara.

Akademine “Lietuvių kal
bos gramatika,” kurios pa
skutinį trečiąjį tomą numa
tomą išleisti po dvejų mė
tų, bus didžiausia ir išsa
miausia per visą 425 metų 
lietuvių raštijos istoriją. 
Jos apimtis viršys 200 au
torinių lankų.

Du pirmosios gramatikos 
tomus ruošė Lietuvių kal
bos ir literatūros institu
tas, bendradarbiaudamas su 
universiteto ir Vilniaus Pe
dagoginio instituto kalbi
ninkais. Darbo vadovas ir 
visų trijų, tomų vyriausia
sis redaktorius yra Lietu
vių kalbos ir literatūros in
stituto dabartinės Lietuvių 
literatūrines kalbos sekto
riaus vadovas Kazys Ulvy
das.

V. P.

Indija ištrauks karius 
iki kovo 25 dienos

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi ir Ban
gladešo premjeras Rahman 
susitarė, kad Indija iš
trauks visus savo karius iš 
Bangladešo iki kovo 25 d.

Gandhi kartu pasižadėjo 
padėti ekonominiai ir fi
nansiniai, kad greičiau Ban
gladešas galėtų pagydyti 
baisias karo žaizdas. Nusi
tarė palaikyti draugiškus 
ryšius tarp abiejų šalių.

Išvarė amerikietį
Viena. — Čekoslovakija 

išvarė amerikietį M. Mckee 
už rinkimą “militarinio, 
ekonominio ir politinio po
būdžio informacijų” Jung
tinių Valstijų naudai.

Washingtonas. — Kon
gresas užgyrė 250 milijonų 
dolerių p r o g r amą skur
džiams seneliams teikti šil
tus valgius.

PietŲ Vietnamo prezidentas jau 
nebedarysiąs jokiu nuolaidu 

karui baigti Indokinijoje
Saigonas. — Pietų Viet

namo prezidentas Thieu pa
reiškė, kad jis daugiau jo
kių nuolaidų nedarys karui 
baigti Indokinijoje. Jis pa
siryžęs kariauti ir kariauti.

Prez. Nixonas taipgi pa
sižadėjo jokių naujų planų 
nesiūlyti be Thieu užgyri- 
mo. Nixonas užtikrino, kad 
Jungtines Valstijos ir to- 
’iau visokiais būdais rems 
Thieu administraciją. Tuo 
klausimu nedarys jokių 
nuolaidų priešams.

Nixono įsakymu Pary
žiuje laikinai nutrauktos

Nixonas atmetė naują Vietnamo 
patriotų siūlymą karui Baigti

Paryžius. — Jungtinių 
Valistijų ir Pietų Vietnamo 
delegacijų vadai taikos de
rybų sesijoje pareiškė, kad 
Nixono administracija ir 
Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu atmeta Vietnamo pa
triotų n a u i u s siūlymus 
baigti karą Indokinijoje.

Naujieji siūlymai labai 
aiškūs: ištraukti amerikie
čius iš Pietų Vietnamo nu
skirtu laiku, nutraukti pa
ramą Saigon o režimui, kad 
Thieu rezignuotų, tada bus 
paleisti amerikiečiai belais
viai namo vykti ir karas 
bus baigtas.

Reikalauja išvaryti 
JAV militarinę misiją

Karakas. —- Venezuelos
Kongrese deputatas C. A. 
Perez reikalavo išvaryti iš 
šios šalies Jungtiniu Valsti
jų militarinę misiją. Jo rei
kalavimą daugelis parėmė.

Demokratinės Veiklos par
tijos generalinis sekreto
rių s Perez aiškino, kad 
JAV militarinės misijos Lo
tynų Amerikoje tarnauja 
imperializmui, daro ekono
minį ir politinį spaudimą 
ant vietos gyventojų.

Cleveland, Ohio. — Mili
jonierius Cyrus Eaton pa
reiškė, kad Nixonas nesi- 
darbuoja nuoširdžiai karui 
baigti Indokinijoje. Nixo
no administracija tik ap
gaudinėja žmones, kalbėda
ma už taiką, bet karą tęs
dama.

Farmeriai mažėja
Albany. N. Y. — Mažieji 

farmeriai smarkiai mažėja 
New Yorko valstijoje. Prieš 
10 metų šioje valstijoje bu
vo 84,000 farmu, d ab a r 
liko 57,000.

Prieš 10 metų buvo 14 
milijonų akrų dirbamos že
mės, dabar liko 11 milijo
nų. Nepaisant to, šioje 
valstijoje agrikultūra yra 
didžiausia pramonė, kuri 
duoda į metus daugiau kaip 
bilijono dolerių vertės pro
duktų.

~ ’i
taikos derybos iki po Pa
saulinės Taikos asamblėjos 
ir iki prielankesnė pasita
rimams atmosfera susi da
rys.

Dabar dar daugiau aišku, 
kad karui galo visai nesi
mato.

Washingtonas. -- Kinijos 
premjeras Čou En-lajus pa
reiškė, kad jis ats i s a k y s 
lankytis Jungtinėse Valsti
jose tol. kol Jungtinės Vals
tijos palaikys diplomatinius 
ryšius su Čiang Kai-seku 
Taivane.

0------ ■--------- —----------- —
Geneva. — Tarybų Sąjun

ga ir kitos Europos socia
listinės šalys boikotavo 
Jungtinių Tautų susirinki
mą oro poliucijos (teršimo) 
klausimu, kadangi į tą su
sirinkimą nebuvo pakviesta 
Vo k i e t i j o s Demokratinė 
Respublika.

Nixonas kalbėjosi su 
Argentinos prezidentu

Washingtonas. — Nixo
nas telefonu kalbėjosi su 
Argentinos prezidentu La- 
nusse daugiausia dėl kelio
nės į Kiniją.

Argentinos prezid e n t a s 
esąs Nixono kelione paten
kintas, nes tai gali pasitar
nauti taikai ir ramybei pa-
šaulyje.

Žinios
Vėliausios

Washingtonas.—Su prezi- 
zidentu Nixonu į Kiniją 
vyksta net trys šimtai ame
rikiečių. Daugumoje jie yra 
televizijos, radijo bei laik
raščių korespondentai.

Saigonas.—Amerikos ka
ro jėgos pravedė plačiausią 
iš lėktuvų bombardavimą 
liaudiečių pozicijų ne tik Pie
tų Vietname, bet ir Laose. 
Sakoma', daug žalos “prie
šui” padaryta.

Tel Aviv, Izraelis. — Pen
ki šimtai žydų imigrantų iš 
Tar. Sąjungos demonstra- 
vo prieš Izraelio valdžią, 
kad ji verčia žydus aerodro
me dirbti šeštadieniais.

Washingtonas. — 11.000 
jaunuolių, nuskirtų milita- 
rinei tarnybai, gavo prane
šimus, kad jų nuskyrimas 
sulaikytas ir jiems nereikės 
eiti tarnybon.

Montgomery.—Federalinis 
teismas įsake Ala b a m o s 
milicijos departamentui pa- 
sdmdyti 25 proc. negrų. Iki 
šiol šios valstijos milicija 
susidėjo vien iš baltųjų.
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Diskriminacija!
KOMISIJŲ "komisijos, delegacijų delegacijos, at

stovybių atstovybės! Šiais laikais jų pilnas pasaulis. Bet 
pažiūrėkime į jų sąstatų. Štai viena iš vėliausių nuo
traukų. Ji daryta Austrijos sostinėje Vienoje. Ji vaiz
duoja pabaigtuves strateginių ginklų apribojimo (SALT) 
derybų sesijos.

Nė vienos moters! Nė vieno jauno žmogaus! Ta
rytum moterų ir jaunų žmonių nebūtų pasaulyje. Tary
tum jiems nerūpėtų ir neapeitų tokie reikalai, kaip gin- 
klavimasis ir karai, kaip skurdas ir nedarbas, kaip tau
tų ir valstybių santykiai. Jie daugiausia nukenčia, jie 
siudhro daugiau kaip du trečdalius žmonijos. Bet pa
našu į stebuklus, jeigu kurioje delegacijoje, komisijoje 
ar atstovybėje kartais pamatai bent vieną moterį, bent 
vieną jaunuolį!

Kalbame apie visokias diskriminacijas. Štai nežmo- 
niškiausia diskriminacija—diskriminacija prieš moteris 
ir jaunimą

Dideli sunkumai ir laimėjimai
MŪSŲ skaitytojams jau žinoma, kad labai rimtai ir 

energingai prezidentiniuose rinkimuose su savo kandi
datais ruošiasi dalyvauti ir vienintelė Amerikos revoliu
cinė partija—Komunistų Partija. Ji jau turi numačiusi 
ir savo kandidatus. Senas partijos vadas Gus Hali sta
tomas į prezidento vietą, o jaunas, energingas veikėjas 
Jarvis Tyner — į viceprezidento.

Bet kaip kandidatus įtraukti į balotą? Tai sunkiau
sia problema. Kiekvienoje valstijoje veikia skirtingi pa
tvarkymai. Kiekvienoje valstijoje reikia surinkti tam 
tikrą skaičių piliečių parašų. Kai kuriose valstijose są
lygos tokios sunkios, jog neįmanoma jose komunistams 
patekti į balotą.

Tačiau labai įdomu, sako komunistai, kad šiemet 
• piliečių atsiliepimas yra daug prielankesnis, negu kada 

nors pirmiau. Pavyzdį duoda Ohio valstija. Ten jaū 
surinktas daugiau negu pakankamas parašų skaičius. 
Įstatymai reikalauja pusketvirto tūkstančio, o surinkta 
sentyni tūkstančiai ir penki šimtai! Tai dvigubai dau
giau.

Kitose valstijose reikalaujama daug didesnio skai
čiaus. Štai Michigano valstijoje reikia 20,000, o Illino- 
jaus valstijoje net 35,000. Čia bus reikalingos beveik 
herkuliškos pastangos tiek, parašų surinkti.

Komunistai pinigų neturi ir parašams rinkti agentų 
pasisamdyti negali. Visą daubą atlieka savanoriai en
tuziastai.

creation Commission, Al gets 
practically no other support 
from its members. Al has 
been doing this for the past 
20 years/ and probably teach
ing for the past 40 years.

Al Merkis deserves com
mendation for the good job 
he is doing; he is keeping 
teens busy and out of mis
chief. Al deserves the sup
port of the Philadelphia City 
Administration (Park Board 
and Recreation Commission) 
and the support of other folk 
dancers in the area. He needs 
better and more powerful 
equipment to control the 
crowd.

Kas ką rašo ir sako
IR PASAULIO 
MOTERŲ BALSAS

Pasaulio pažangios mote
ly s reikalauja, kad Vietna
mo karas būtų nutrauktas. 
Antai, Tarptautinė demo
kratinė moterų federacija 
griežčiausiai pasmerkė vis 
intensyvesnę Jungt. Valsti
jų agresiją prieš Indokini- 
jos tautas. Federacijos pa
reiškime pažy m i m a , kad 
daugkartiniai Am e r i k o s 
valdžios patikinimai, jog ji 
siekianti taikos Vietname, 
“yra veidmainingi ir jais 
tik norima suklaidinti vi
suomenę/’

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Kai teka kraujas iš nosies
Jei kraujavimas iš nosies 

būna dažnas .ir gausus, jis 
kenksmingas. Jei kraujuo
ja negausiai, tai esant ge
rai kraujo gamybai, kraujo 
kiekis greit at s i s t a t o ir

APIE LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITĮ

Svarbi studiją apie 9-ojo - 
12-jojo amžių lietuvius

Išeivijos s: >audoje neretai kiai, buvo dedami Lietuvos 
menkinami 'Tarybų Lietu- valstybės pamatai ir paga
vos humanifarinių mokslų liau, kai formavosi lietuvių 
pasiekimai. 'Ypaš šnairuo
jama į tarybinę lietuvių is
toriografiją, '.primetamas jai 
“propagandinis,” “agitaci
nis” pobūdis, “politinių ak
tualijų” ieškojimas ir t.t.

Atvyksta pas mus sve
čiuotis užsienio lietuviai įsi
tikina, kad Lietuvoje labai 
rūpinamasi kultūros pamin
klų apsauga ir restauracija, 
kad šis didžiulis darbas — 
protėvių žilos senovės pali
kimo išsaugojimas—yra pa
grįstas moksliniais ir spe
cialiais valstybiniais - įsta
tymiškais pagrindais. Čia 
gal prisimintina, kad bū
tent buržuazinė Lietuva bu
vo vienintelė Europoje val
stybė, neturėjusi paminklų 
apsaugos įstatymo. Atkreip
tinas dėmesys į didį P. Ga
launės sielvartavimą dėl 
kultūros paminklų, būklės 
nacionalinės buržuazijos val
dymo metais (žr. P. Galau
nė. Dailės ir kultūros ba
ruose. V., 1970; Muziejinin
ko novelės. V., 1967).
Lietuvos ar

Nemažą indelį į Lietuvos^ 
Kuo didesni kiltūros istorijos tyrinėji- 

bits veiksniai, tuo lengviau mus įnešė archeologai po- 
bus priešui infiltruoti sa-j kario metais. Svarbiausias 
vo agentus. Jau nebe pa- jų organizatorius ir vykdy- 
išiaptis, kad išeivijos tarpe to jas yra respublikos moks

lų Akademija. Iki 1959 m. 
archeologų atlikti darbai 
atsispindi išleistame kolek
tyviniame Istorijos institu
to darbe “Lietuvos archeo
logijos bruožai” (1961), ku
rį parašė R. Kulikauskienė, 
P. Kulikauskas ir A. Tau
tavičius. Šiuo metu yra pa
kankamai šaltinių ir gali
mybių galvoti apie naują 
akademinį leidinį, ir jau ne 
bruožus^ o Lietuvos arche
ologiją.

Didžiulę reikšmę archeo
logijos mokslui turi tyrinė
tų paminklų, kaip istorijos 
šaltinių, publikavimas. Be 
daugybės straipsnių, pas
kelbtų Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos darbuose 
(serija A), leidinyje “Iš lie
tuvių kultūros istorijos” ir 
kitus, verta dėmesio dides
nės apimties monografija 
apie mūsų pajūrio I-VII a. 
tyrinėtus kapinynus — pir
moji knyga serijos “Lietu
vos archeologiniai pamink
lai” (1968).

Materialines kultūros 
nagrinėjimas

Istorijos instituto archeo
logai rengia Lietuvos ar
cheologijos atlasą, kuriame 
bus ne tik susitėminta tu
rima archeologinė medžia
ga, bet ir išdėstyta patiks
lini u o s e chronologiniuose 
bei geografiniuose rėmuo
se, išryškinta Lietuvai bū
dingi bruožai.

Siekdami išsamiau nuš
viesti laikotarpį piieš pat 
valstybės susidarymą Lie
tuvoje, mūsų archeologai 
didelį dėmesį skyrė IX-X1I 
a. lietuvių materialinės kul
tūros nagrinėjimui. Istori
jos institute parengtą isto
rijos mokslų daktarės A. 
Volkaitės - Kulikauskienės 
knygą “Lietuviai IX-XII 
a.”, išleido leidykla “Min
tis”. Knygoje nagrinėjamas 
labai svarbus Lietuvos isto
rijoje chronologinis tarps
nis — laikotarpis, kai jaū 
formavosi klasinė visuome
nė, kūrėsi feodaliniai sūnty-

KOMUNIZMO ŠMĖKLA 
NEDUODA JIEMS 
MIEGOTI

Dar pernai Dr. Jonas Pu
zinas ėmė ir pasiūlė “veiks
niams’’ Vliką ir Altą žymiai 
praplėsti, Įtraukiant “naujų 
jėgų,” ypač jaunesnių. Žmo
gus pakliuvo j bėdą.

Dabar jam kailį vanoja 
koks ten slapukas, pasira
šęs “bj.” Gal bijo dienos 
šviesos, kai nenori daktarui 
nusidėti. Kaip ten bebūtų, 
Dr. Puzino p a s i ū 1 y m as 
“mus,” tai yra “veiksnius” 
ir “vaduotojus,” kai]) bere
gint nutemptų į komu
nizmą. Tos Puzino nau
jos jėgos baisiai pavojin
gos. Jos susideda iš “sub- 
versyvio gaivalo ir nesu
brendėlių.”

Prašome: “

atsirado ‘papirktieji žmo
nės,’ sąmoningai ar nesą
moningai parsidavę prie
šui... Mes turime aiškiai 
ir griežtai atsiriboti nuo 
‘naujosios kairės sekėjų, 
nes jų kelias tėra vienas— 

vas.į komunizmą...” (D.,”

SAKO, NEGALIMA 
NEBŪTI DIDELIU 
OPTIMISTU

“Vilnies” redaktorius S.
Jokubka savo kolumno- 
(vas. 4 d.) rašo:
“Būti dideliu optimistu

nėra sveikas dalykas. Bet 
kaip nebūti optimistu, kai 
pasaulyje taip sparčiai vis-

je

1 Albertą Merkį. Rašinyje kas vystosi gerąja krypti- 
Alberto veikla labai gražiai 
įvertinama. Straipsnelio au
torius Albertą, matyt, ge
rai pažįstąs, tarp kitko, sa- 
ką:

Al Merkis is a folk dance 
leader of Lithuanian extrac
tion, who teaches Internation- 

young 
Broad 
winter 
while

al Folk Dances to 
people of the YW at 
and Arch during the 
rhdnths on Fridays,
during the summer he con
ducts sessions on the plaza 
outside of the Philadelphia 
Art Museum. The Museum is 
perched high on a hill over
looking the Philadelphia sky-

Federacija pareiškia, kad line- 
JAV vyriausybė turi tuo
jau pat nutraukti agresiją 
Indokinijoje, išvesti visą 
kariuomenę ir tuo leisti šio 
rajono tautoms pačioms 
spręsti savo reikalus, 
sieniui nesikišant.

nli.
Paimkime tik laikotarpį 

pb II Pasaulinio karo. Su
žlugo kolbhializihais, šimt
mečius, kentėjusios kolonia- 
1 i n į jungą tautos išsilaisvi
no. Afrikoje, Azijoje, Lo
tynų Amerikoje visa eilė 
šalių siekia socializmo. Su 
darbo žmonių žeme jau turi 
skaitytis ir pačios galin
giausios kapitalo citadelės, i 
Maskva pasidarė pasaulio 
politiniu centru.

Na, ir kaip nebūti opti
mistu, o ypač kai visokiau
sio Į)lauko reakc i n i n k a i 
puola desperacijon, mėto 
bombas, šturmuoja, kelia 
aliarmą, bet niekas jiems 
nebeišeina, net ir gerai or- 
ganizu o t a i antikomunisti
nei propagandai mažai kas 
betiki.”

žmogus nieko nejaučia.
Kokia to priežastis? Daž

niausiai k i u u j as teka iš no
sies pertvaros priekinio ga
lo, kur yra d a u g smuikui 
kraujagyslių. Įvairūs dir
gikliai (dulkės, nosies 
Krapštymas) pakenkia plo
ną gleivinę, smulkios krau
jagyslės išsiplečia, ir dėl 
menkos priežasties iš nosies 
ima kraujuoti. Pakanka slo
gos, šnypštimo, sunkesnio 
fizinio, darbo, kai iš nosies 
pradeda varvėti kraujas. 
Kraujavimas praeina savai
me, bet po kurio laiko vėl 
pasikartoja. N erotai krau
juoja pakaitomis iš vienos 
ir kitos pusės. Tokie krau
joplūdžiai dažnesni pas vai
kus.

Kitokia kraujavimo eiga . 
pas vyresnio amžiaus žmo
nes, ypač sergančius sklero
ze ai' aukšto kraujospū
džio liga. Čia kraujavimas 
atsiranda staiga, be prie- /) 
žasties, esant galvos skaus
mams. Tokiais atvejais 
kraujuoja dažniausiai iš už
pakalinės nosies pertvaros 
dalies gausiau, nes ten 
stambesnės kraujagyslės. *

Sergant kraujo ligomis, 
kraujavimas būna negau
sus, bet ilgas ir atkaklus. 
Gripas irgi retkarčiais su
kelia kraujavimą, pakenk- K 
damas kapiliarų sienelių 
pralaidumui.

Negausų kraujavimą su-

tautybė. Tam laikotarpiui 
nušviesti rašytiniai šaltiniai 
yra negausūs, todėl duoti 
pilnesnį IX-XII a. vaizdą 
tebuvo galima, remiantis 
tyrinėtų piliakalnių, seno
vės kapinynų bei juose su
rastų radinių duomenimis. 
Autorė plačiai panaudojo ir 
artimiausių kaimynų med
žiagą, ypač latvių, baltaru
sių, lenkų, vokiečiu ir kt. "

Knygos apimtis
R. Volkaitės-Kulikauskie- 

nės darbas susideda iš 10 
skyrių, kuriuose didžiausias 
dėmesys yra skiriamas ma
terialinės kultūros tyrinėji
mams. Knygos pradžioje 
autorė kritiškai ir išsamiai 
apžvelgia šaltinius bei lite
ratūrą, gausius archeologi
nius tyrinėjimus (net iki 
1968 m.), kurie ir yra pa
grindiniu monografijos šal
tiniu. j

Antrajame skyriuje auto
rė nagrinėja, kada pradėjo 
formuotis lietuvių tauta. 
Lietuvių tautos šaknų rei- 

gentinės 
______ _ gelmėse, o pa
ties šio proceso pradžia aiš
kiai apčiupiama nagrinėja
majame laikotarpyje. Auto
rės nuomone, XI a. rašyti
niuose šaltiniuse minimas 
lietuvių vardas jau atspin
di besiformuojančią lietu
vių tautybę, ir jo nereikia 
suplakti su atskiro genti
nio pavadinimu, kaip kar
tais bando tai daryti kai 
kurie archeologai ir istori
kai. Ji parodo, kad lietuvių 
tautybės branduolį sudarė 
rytiniai gentiniai junginiai 
vėliaus žinomi aukštaičių 
vardu. Tačiau į besiformuo
jančią lietuvių tautybę įsi
jungė ir kiti gentiniai jun
giniai — žemaičiai, skalviai, 
dalis kuršių, jotvingių, žem
galių bei sėlių.

Apie senuosius lietuvių 
v e r s 1 u s

Skaitytojas taip pat ras 
medžiagos apie senuosius 
lietuvių verslus, žemdirbys
tę, gyvulininkystę ir pagal
bines ūkio šakas. Autorė 
daro išvadą; kad Lietuvos 
valstybės susidarymo išva
karėse plačiai turėjo būti 
praktikuota pūdyminė žem
dirbystė. Apie žemdirbys
tės sistemas mūsų istorikai 
yra pareiškę įvairių minčių. 
Todėl šie autorės teiginiai 
yra nauji ir reikšmingi.

Piliakalniuose rasti ir iš
tirti gyvulių kaulai leido 
autorei net procentais pa
rodyti. naminių gyvulių rū
šis. IX-XII a. daugiausia 
buvo atiginami stambūs ra
guočiai ir arkliai. Be to, 
dar buvo auginamos kiau
lės, avys ir paukščiai. Au
torė grindžia teiginį, jog Ii

•cheologų darbc.ii kia ieškoti dar 
. , .. . , . , 'santvarkos gelm

tūkst. pradžioje Lietuvoje 
amatai jau atsiskiria nuo' 
žemės ūkio. Amatininkas, 
ypač juvelyras, jau nėra 
drauge ir žemdirbys.

Veikale randame svarbią 
išvadą, kad II tūkst. pra
džioje Lietuvoje iš to meto 
diduomenės pradeda išsi
skirti vietiniai pirkliai, o 
iki to laiko, prekybinėse 
transakcijose, rodosi, vyra
vo sve imšaliai pirkliai. 
Knygose daug vietos ski
riama senovės lietuvių dra
bužiams, papuošalams ir 
ginklams. Skaitytojai turi 
progos sužinoti ir iš iliust
racijų pamatyti, kaip ren
gėsi, ką dėvėjo senovės lie
tuviai. Naujaisiais duome
nimis paremtos rekonstruk
cijos griauna įvairius anti- 
mokslinius svaičiojimus, su
tinkamus romantinėje lite
ratūroje, senose iliustraci
jose kad lietuviai buvo apsi
karstę kailiais, nešioję šal
mus su ragais ir 1.1.

Apskritai knygoje bando
ma nušviesti ta socialinė- 
ekonominė bazė, kurios pa
grindu XII a. pradžioje su
sikūrė feodalinė Lietuvos 
valstybė. Pagrindinį vaid
menį tame a 
vidiniai veiksniai.

Mūsų pageidavimas
Pageidautina, kad auto

rė dar išsamiau argumen
tuotų feodalizmo genezės ir 
valstybės susidarymo pro
cesą, juo labiau, kad mūsų 
istorikų n u omo n ė s šiuo 
klausimu nesutampa. Ar
cheologijos mokslas čia įne
ša savą indėlį. Vykdomi 
archeologiniai tyrinėjimai, 
naujų šaltinių analizė ir jų 
apibendrinimas ateitye pa
pildys kai kuriuos dar ne
lengvai sprendžiamus klau
simus. '

Knyga “Lietuviai IX-XII 
a.” yra reikšminga toliau 
tyrinėjant lietuvių genezę. 
Ji parašyta vaizdžiai ir 
lengva kalba, tad ir nespe- 
cialistui skaitytojui bus su- 
p r a n t a m a. Joje ne tik 
sprendžiami aktualūs Lie
tuvos archeologijos mokslo 
klausimai, bet ir nevengia
ma kitų autorių nuomonių, 
diskutuojama.

Šia veikalo išleidimas. — 
dar vienas akivaizdus pa
vyzdys, kaip Lietuvoje nau
jam gyvenimui prikeliami 
giliausios praeities svarbūs 
istoriniai faktai, kaip in
tensyviai šiandien vystosi 
archeologijos mokslas, ku
rio klestėjimas, kaip jokia 
kita mokslo šaka, tėra įma
nomas tiktai mūsų protėvių 
žemėje.

A. Kazlauskas

procese turėjo stabdyti nesunku, prispau- 
jdus gabalėlį švarios ar 
furaciline suvilgytos vatos. 
Esant gausesniam krauja
vimui, nosies landa kietai 
prikimšama švarios marlės. 
Ją galima laikyti pora die
nų. Jei iš priekio prikišus 
marlės, kraujavimas nes
iliauja, vadinasi, kraujuoja 
iš užpakalinės pert v a r o s 
dalies, ir reikia kuo sku
biausiai kreiptis į ausų, no
sies, gerklės ligų specialis- 
tąč

Gyd. V. Urbonas

Londonas.—Anglijos val
džia planuoja suteikti Šiau
rės Airijai tam tikrų kon
cesijų. Tuo mano apraminti 
kovojančius katalikus.

Atsiprašome
Vasario 8 d. “Laisvėje” 

antrame puslapyje, V. Gul- 
mano aprašyme apie Petro 
Naudžiaus mirtį Lietuvoje, 
įdėjome nuotrauką Anta
no Lukaičio iš Bayonne,. N. 
J., kuris mirė 1971 metais 
kovo 23 d.

mą, Petro Naudžiaus šeimą 
ir visus skaitytojus. Kaip 
nors, per klaidą, ant A. Lu- 
kaičio 
tas P.

klišės buvo užrašy- 
Naudžiaus vardas.

- ■Red.

daugiausia parengimų.Kuo 
“Laisvės” paramai.Each Tuesday night during 

the summer, Al sets up his 
patched - up electronic equip
ment on the steps of the Mu
seum, announces the numbers 
Mild teaches in a limited man
ner with the microphone. His 
winter students serve as a 
ndclėuš; the rest of the par
ticipants learn on the spot. 1 
estimate! on July 27, 1971, 
that 300 young people were 
dancing, the crowd milling 
around could number 1,000. 
A few people contribute 25 
cents each to join the winter 
classes.

The area is open, so no ad
mission could be charged. Be
yond being permitted to

eti teach on Tuesdays by the Re- Airijos katalikams.

uz-

GRAŽIAI AHfc 
PHILADELBhIETĮ 
ALBERTĄ MERKĮ

Katalikų Susivienijimo 
organas “Garsas” (vas. 1 
d.) savo angliškame skyriu
je perspausdino straipsnelį 
iš leidinio “Viltis” apie 
mintis labai gerai žiho- 
mą ir pažįstamą Čia gi
musį ir augusį filadelfietį

Vatikahas. — Popiežius 
Paulius s ragina Angliją ir 
Šiaurės Airijos katalikus 
taikiu būdu išrišti proble
mas. Apgailestavo žuvusių 
13 katalikų.

Sydney, Austrai i ja.—Ke
letas tūkstančių airių čia 
demonstravo, re i k š d a m i 
photestą Anglijai ir simpa
tiją kovojantiems Šiaurės

ATKAKLUMO BIOGRAFIJA
Jau baigės karas, ir liepsnojo 
Fašistų padegta Liepoja. ' 
Ties Baltija taika jau švietės, 
Karius namo sugrįžti kvietė. . . 
Ir štai jie užlėkė ant minos! 
Baisus, kraupus sprogimas!

Pasaulio Užtemimas.
Kai džiaugsmo vėliavos plasnojo 
Palangoj ir Neringoj, Šventojoj, 
Motiejus amžinai apako...
Jam pergalė spalvų neteko! ; 
Ropot tamsybėje jam skirta... 
Geriau iškart nugrimt mirtį,

Nei skriaudą tą patirti!

Bet liko, liko jis gyventi!
Švęst pergalę ir jam juk lemta!
Tėvynę atstatyti reikalinga!
Gyvenimas jam nepradingo!
Ir jam juk darbo marios rasis.
Vertybes kurs ir jis didžiąsias, 

Gyvens, nors ir aklasis!
Ir štai Motiejus žilaplaukis, 
Senatvės džiaugiasi sulaukęs.
Medalį užu triūsą šaunų
Jis nebe pirmą tsykį gauna...
Ir žvelgia jis į diplomuotą sūnų,
Į grakščią dukterį Ramunę
Kaip į atpildą už atkaklumą,

Savo pergalių viršūnę!
& Subdta

■*
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Žmogaus ir Žemes dovanos

Nuotraukoje: J. Mačys laboratorijoje.
M. Ogajaus nuotrauka

Nepertoliausiai nuo Kau- 
), Babtuose, tarsi grybų 

po gero lietaus “pridygę” 
nedidelių šviesių namukų. 
Visi jie — iš stiklo ir polie
tileno. Čia ištisus metus 
dirba selekcininkai-moksli
ninkai, kuriantys naujas 
vaisių, uogų ir daržovių 
veisles. Vienas jų — res
publikos nusipelnęs agro
nomas, žemės ūkio mokslų 
kandidatas Jurgis Mačys.

Pagiriamasis žodis 
“Ryčiams”

... Iš visų Tarybų Sąjun
gos kampelių, Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Bulga rijos 
plaukia Jurgiui Mačiui laiš
kai. Juose—nuoširdūs pa
dėkos žodžiai už puikias 
daržovių veisles, prašymai 
atsiųsti jų sėklų.

Sakoma, kad varpa var
pai nelygi. Taip ir su dar
žovėmis. Viena veislė ge
resnė, kita prastesnė. Au
ginama, žinoma, geriausia. 
O J. Mačio išvesti pomido
rai “Ryčiai,” — būtent, to
kia. Ji neturi “konkuren
to” visoje šalyje. Didžiu
liai, raudoni, tarsi rytmečio 
žara, viliojantys savo aro
matu ir nepaprastai malo
niu skoniu. O neseniai ; 
ėjo ir tarptautinė šlovė.! 
“Mes išbandėme “Ryčius” 
savo ūkiuose. Jie davė tris 
kartus didesnį pelną, ne
gu geriausios mūsų veislės. 
Dėkojame už ją ir esame 
įsitikinę, kad “Ryčiai” ge
riausi pomidorai pasauly
je,”— rašo Čekoslovakijos 
moksl i n i n k a i iš Opavos 
miesto.

Tokie laiškai — didelis 
džiaugsmas visam stoties 
kolektyvui, didelė garbė 
selekcininkui, išvedusiam 
“Ryčius” į platųjį pasaulį.

J. Mačys—visoje respub
likoje gerbiamas žmogus, 
geriausius metus atidavęs 
nelengvai sele k c i n i n k o , 
mokslininko, ieškotojo pro
fesijai. Kaip geologas, ei
nąs neištirtais keliais, taip 
ir selekcininkas^ nežino, kas 
jo laukia rytoj, po metų, po 
pen k erių, “Kartais savo 
triūso vaisių tenka laukti 
visą dešimtmetį, net dau- 
daugiau,” sako mokslinin
kas. — Tokia jau selekci
ninko dalia: gamtos nepa- 
s klibinsi. Neretai ir ne
sėkmės kartėlį praryji. 
Kryžfnini, augini, puosielė- 
ji — viskas, atrodo, lyg iš 
pypkės eina, o štai atneša 
iš laboratorijos analizės re
zultatus — per mažai dar
žovėse vitaminų... Ir ta
vo kelenų metų darbas, vi
sos tavo viltys kaip stnėlib 
pilys griūva”.,.

Išradimai už ... daržoves
Šešias išradėjo teises už 

išvestas daržovių veisles 
gavo J. Mačys iš T a r y b ų 
Sąjungos Atradimų ir išra
dimų komiteto. Daug tai, ar 
mažai, galima spręsti iš to, 
kokie reikalavimai keliami 
selekcininkui. Naujoji veis
lė už savo “tėvukus” pri
valo būti gardesne, kva
pnesnė, turėti daugiau vita
minų, geriau derėti. Labai 
svarbu, kad ji būtų uni
versali — tiktų auginti ir 
darže, ir šiltnamyje. Jei
gu daržovės bijo šalčio ir 
ligų — didelis minusas. Be 
to, jos turi gražiai atrodyti, 
būti patogios apdoroti, nu
imti.

Štai kiek daug “pavojų” 
tyko selekcininką. Būk gu
drus, apeik juos. Tam pa
deda naujausi moksliniai 
metodai, genetika. Bet... 
štai J. Mačys pristatė ko
misijai naują morkų veis
lę. Saldžios, gardžios, gerą 
derlių duoda, tačiau, veislė 
negavo kelialapio į laukus. 
Pasirodė, kad m o r kas nepa
togu skusti...

Per pietus J. Mačys pa
kvietė į namus paragauti

užtrunka visapusiškas nau- 
I jos veislės patikrinimas, kad 
ji būtų rekomenduota vi
siems.

Į Lietuvos laukus selekci
ninkas atvedė ir kitas labai 
geras darž o v e s — valgo- 
muo s i u s burokėlius “Ka
muolius” ir gardžius žiedi
nius kopūstus (kalafijorusi) 
“Pirmuolius.”

šešiasdešimt dvejų metų 
mokslininkas — kuklus, vi
suomet linksmas ir judrus. 
Sakosi, kad sveikatos jam 
įlieja saulė, daržovės ir... 
Lietuvos oras.

Sėkmingai užbaigęs stu
dijas Žemės ūkio akademi
joje Dotnuvoje, J. Mačys 
buvo išvykęs į Prancūziją, 
garsią profesoriaus Vilmo- 
reno selekcijos stotį. Ten, 
sėkmingai užsirekomenda
vęs, buvo kviečiamas pasi
likti, bet traukė gimtinė. 
Prieš pat karą sugrįžo į 
Lietuvą.

— Gamta ir dviratis 
mano hobbi... Sakysite, 
nemodernu? Argi pro au- 

, tomobilio langą pajusi Lie
tuvos gamtos grožį?..

Beje, J. Mačys iš tų 
kelionių pasidarė būsi
mų peizažų eskizus. Jo 
namuose — didelė gra
žiausių gimtinės vietų 
“kolecija.” Specialistai tei
gia, kad mokslininkas tapo 
neblogiau už vidutinį profe
sionalą dailininką.

. . . Einame bandymų lau
keliais. Vėjas lanksto jau
nų medelių šakas. J. Ma
čio žvilgsnis liūdnas, susi- 

’ mąstęs.
— Nemėgstu žiemos, — 

sako jis.—-Man, kaip ir ma
no daržovėms, reikia saulės, 
giedros.

Philadelphia, Pa
Kas veikiama?

Vasario 6 d. įvyko LLD1?

R. čėšna

Y’ jo sukurtų daržovių. Net 
< garsiausiais ridikėliais “Ža- 

įlra” pavaišino.
— Pati ankstyviausia ir 

pati vėlyviausią ridikėlių 
veislė, — paaiškino. — Per ' 
metus duoda kelis derlius. 
Sodini vos tik pašalui išė
jus, o, praėjus dvidešimčiai 
dienų, gali drąsiai rauti — 
užaugę...

Tikriausiai, “greitumas” 
ir atsparumas šalčiui ir iš
vedė “Žarą” į šiaurinius 
bei rytinius Tarybų Sąjun
gos rajonus. Beje, ten re
komenduota taip pat augin
ti ir J. Mačio pomidorus 
“Neris.” >//••■

Kai pasiilgstama 
pavasario. . .

Pas selekcininką dažnai 
atvyksta svečių — moksli
ninkų, agronomų. Štai vie
no kolūkio pirmininkas nuo 
Tauragnų prašo, kad moks
lininkas ir toliau tęstų eks
perimentus jų ūkyje, žem
dirbiams — didžiulė nauda. 
Mat, kai nukasė morkas 
“Gausės,” derlius nustebino 
net visko mačiusius dėdes: 
beveik po tūkstantį centne
rių iš hektaro! (centneryje 
100 kilogramų). “Gausės” 
dideles, cukringos, pačios 
burnoj tirpsta...

Su šia, viena paskutinių
jų J. Mačio “augintinių” at
sekami bandymai tik kai 
kuriuose ūkiuose. Galuti
niai rbzultatai paaiškės tik 
po trėją-ketvėrių metų: tiek

*

Baltimore, Md.
Keletas žinelių iš mūsų 

gyvenimo
Nors veikimu didžiuotis 

per daug negalime, bet sa
vo pareigų, kaip organiza
cijos nariai, niekuomet ne
pamirštame.

LLD 25 ir~LDS 48 kuopų 
laikytame susirinkime mes 
tai pilnai įrodėme.

LLD 25 kuopos 8 nariai 
užsimokėjo duokles už 1972 
metus. Finansų sekretorius 
drg. P/Rase r skis greitu lai
ku išrinks mokesčius iš vi
sų nąrių.

LDS 48 kuopa jau darbą 
įvykdė. Visi nariai užsimo
kėję už 1972 metus. Ligo
nių nesiranda. Pradžia me
tų puiki.

Gauta Literatūros Drau
gijos knygos — S. Jokub- 
kos “Tėvų Žemė,” A. Vie
nuolio “Padavimai ir Le
gendos,” P. Buknio “Pasa
kojimai apie Draugus,” Fy
odor Dosto j e v s k i o “My 
Uncle’s Dream.” Gauta 
kiekvieno leidinio po kele
tą knygų. Nariai perskaitę 
pasikeis knygomis. Mano 
manymu, tai puikus daly
kas. Metų bėgyje nemažiau 
kaip keturias knygas kiek
vienas gali perskaityti.

Mirusi nare M. Staniene 
nė tik atsistojimu buvo pa
gerbta, bet jos noras, jog 
vietoj pirkti gėlių, pinigus 
paaukoti American Can
cer Society, įvykdytas. , Ji 
mirė vėžio liga. $10 pasiųs
ti minėtai įstaigai.

Drg4 J. Kasparavičius au
kojo $5 Angela Davis gyni
mui. Nuoširdus ačiū gau
tas nuo draugės Sirkka Lee 

/už'puikią gėlę, mirus jos 
gyvenimo draugui R. Lee.

Vinco Duktė

10 kuopos susirinkimas. Na- 
rių dalyvavo didokas būrys, 
nes laikas primokėti meti
nes draugijai duokles.

Vajininkai —- Merkis ir 
Walantai — pranešė, kad 
jie sėkmingai užbaigė vajų. 
Ir drg. Merkis padavė kuo
pai savo laimėtą vajuje do
vaną, $25 vertės čekį. Kuo
pa nuoširdžiai padėkojo va- 
jininkams už jų ryžtingą 
pasidarbavimą.

Plačiai pasitarta apie pa
rengimą. Bet vis prisibi- 
joma žiemos blogų orų. Tad 
parengimo dienos parinki
mas nukelta^ sekamam su
sirinkimui.

Visi nariai susirinkime 
gavo po porą knygų, nese
niai gautų iš'Centro. Kuopa 
iš iždo sumokėjo $2 meti
nes duokles drg. P. Puodžio, 
kuris per keletą metų ne
galai! j a su senatvės palauž
ta sveikata.

Baigiant susirinkimą, bu
vo pasikalbėta apie šių die
nų svarbesnius politinius 
nuotykius.

Philadelphiečiai, kol kas, 
laimingi, nes sniego pūgos 
miestą vis aplenkia. Tik 
šaltis kai kada spustelia, 
bet sniego nėra.

Miesto pareigūnai —■ po
licija ir teisėjai — griežtai 
pareikalavo gengsterių lais- 
vanoriai - graž i u o j u ati
duoti ginklus. Tam tiks
lui paskelbtas porai savai
čių moratoriumas, kad gin
klų atidavė jai nebus bau
džiami. Na ir, kol kas, 
gengsteriai atnešė nurody
tose vietose ir atidavė po
licijai 32 įvairius šauna
muosius ginklus, tarp kurių 
buvo ir stambių: kulkotsvai- 
džių, armijos faifelių, kele
tas rankinių granatų, skar
dinė nitroglicerino, dinami
to, visokių durklų. Kai ku
rie durklai namų darbo. Šie 
ginklai, atiduoti policijai, 
tik lašas vandens jūroje. 
Jų dar turi tūkstančius ne
geri, bet ir geri žmonės ap
sigynimui namuose.

“L” Reporteris

Slūgsta žemės paviršius ■
Tokijas (TASS-ELTA).— 

Per praėjusius metus Toki
jyje ir gretimuose miestuo
se bei gyvenvietėse že
mės paviršius nuslūgo 10- 
20 centimetrų. Matavimai 
parodė, kad yra tendencija, 
jog šis procesas apims vis 
platesnius rajonus. Svar
biausia žemės slūgimo prie
žastis — dėl gyvenamųjų 
namų ir pramonės įmonių 
statybos senka grunto van
duo.

Japonijos sostinės miesto 
valdybos transporto sky
riui atlikus tyrimus, nusta
tyta, kad atskiri Tokijo me
tropoliteno ruožai per pus
antrų metų nuslūgo 10 
centimetrų. Oficialūs at
stovai pareiškė, kad šis pro
cesas dar nepasiekė kritinio 
taško, tačiau jie sako, kad 
gali susidaryti rimtų sun
kumų ant metropoliteno li
nijų pastatytų namų sau
gumui užtikrinti.

Brockton, Mass.
Sausio 29 d. netikėtai mi- 

"" “Laisves” skaity t o j as 
Antanas Raila, sulaukęs 81 
m. amžiaus. Duktė Eleano- 
ra, nujausdama kokį tai ne
smagumą, rado jį namuose 
nukritusį ant grindų prie 
degančio pečiaus ant kurio 
buvo rūk s t a n t i s puodas. 
Tuojau pasaukė greitąją 
pagalbą ir nuvežė Antaną 
pusgyvį į ligoninę, kur ir 
mirė. Laimė, kad duktė at
rado jį greit, kitaip būtų 
užsidegęs namas.

A. Raila buvo pašarvotas 
V. Yakavonio šermeninėje, 
kur atvyko daug lankyto
jų, buvo daug gelių puokš
čių. Laidotuvės įvyko va
sario 2 d. Melrose kapinėse. 
Šermeninėje atsisveikinimo 
kalbą pasakė George Sni- 
maitis, primindamas, kad 
Antanas atvyko į Ameriką 
19 0 9 metais į Stoughton, 
Mass., iš Lietuvos, Biržų 
apylinkės. Čia jis pradėjo 
dirbti guminėse (rubber) 
dirbtuvėse, susipažino su 
S. Milčium, P. Bukniu ir 
pradėjo veikti pažangiaja
me judėjime.

Velionis Antanas skaitė 
“Laisvę” nuo pat jos įsikū
rimo.

Kapinėse vėl George Shi
maitis pakalbėjo ir paskaitė 
tam tikslui, pritaikytas ei
les. Po laidojimo V. Yaka- 
vonis pakvietė visus daly
vius grįžti į j oi patalpas kur 
buvo patiekti pietūs ir visi 
buvo tinkamai pavaišinti.

Liko nuliūdime A. Railos 
duktė ir žentas, Eleanor ir 
Raymond Barce, du anūkai, 
brolienė, seserėčia ir kiti gi
minės ir draugai.

Antanas buvo narys, ir 
per daugelį metų pirminin
kas, Lietuvių Taut. Namo, 
S toughtone. Jis buvo narys 
LLD 6 kuopos taipgi.

Sausio 29 d. mirė Mrs. 
Anna Skrabes, 82 
žiaus, St. Joseph 
Nursing Home.

Velionę kankino 
per daugelį metų, 
buvo “Laisvės” prenumera- 
torė, bet per pastaruosius 
metus negalėjo skaityti dėl 

‘skausmų kankinimo.
Anna Skrabes buvo pa

šarvota V. Yakavonio šer
meninėje. Turėjo nemažai 
lankytojų ir daug gėlių. Pa
laidota religiniai Melrose

HELP WANTBD-MALE-FEMALF
MACHINIST — Set up Brown and 
Sharpe automatic screw machines. 
Exceptional pay for capable person, 
45 hour week, paid Blue Cross, Blue 
Shield, life insurance, holidays and 
vacations. 201-773-8800

(7-14)

MACHINISTS, 2nd Class
Must be experienced 

Steady Work 
TAP-RITE PRODUCTS DIVISION 

204 Railroad Avenue 
Hackensack, N. J.

Please mention this ad.

TOOL
1st class

HELP WANTED-MALE-FEMALB

MACHINE OPERATORS 
First, second & third shifts 
ARROW PLASTICS CORP.

1 Mattimore St.
Passaic, N. J.

18-14)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced. Union shop, fringe 
benefits, paid holidays and vacation, 
incentive plan, high starting base. 

' Women. Equal opportunity employer. 
(7 13) ,steady employment. Pleasant work- 

I ing conditions.

& DIE MAKERS 
or working foreman 
considered.
Dies, Jigs & Fixtures.Progressive

Steady work.
Excellent opportunity. Midtown. 

212-675-0755
(915)

SWAN PRODUCTS Co., INC.
1355 W. Front St. 

Plainfield, N. J. 
201-755-4455

(10-16)

m. am-
Manor

artritis
Nors ji

HOUSEKEEPER-COOK
11:30 A. M. — 6:30 P. M.
Tuesdays & Sundays Off.

Own transportation.
Good pay, 5 days.

Edison, N. J.
201-225-3131

(9-14)

MECHANIC
Truck Mechanic; knowledge 

diesel. Must be experienced.
Salary according to experience.

Steady job, 5 days per week.
Call 201-935-4750
Ask foi’ Angelo.

(10-16)

of

SETUP MAN for power shears. 
Experience required. 

Hours 8—4:30 PM. 
Call Mr. A. Lawrence 

for appointment. 
241-8400

Kenilworth, N. J., Area 
(10-14)

NEW WOODWORKING
plant needs skilled and unskilled 
help in the manufacture of kitchen 
and bathroom, cabinets and formi
ca tops. Pleasant working condi
tions and benefits.

Apply between 9 and 12.
NORWOOD PRODUCTS CORP.

241 North 10th St., Prospect Park, 
New Jersey (13-18)

MATRONS — 5 day week.
Light housekeeping. Pleasant work
ing conditions, excellent company, 
benefits. Uniforms and meals 
furnished. Apply in person or call 

201-721-3340 
HOWARD JOHNSON 
Garden State Pkwy.
Service entrance, 

Bordentown Ave., South Amboy 
N. J. (11-17)

PLATER
Must be able to handle a small 

plating department. Experienced 
in many types of electroplating.

Call Mr. O’Brien 
201-469-4212

(10-14)

MACHINE SHOP
Jig Mill & Jig Bore Machinists 

2nd shift only
Able to set up work from blue prints.
Work to very close tolerances & 

required finishes.
Job shop, tool room exp. desirable. 

Good pay. All benefits.
D-M-E CORP.

1217 Central Ave., Hillside, N. J.
(12-18)

KNITTER—MECHANIC- 
ASSISTANT 

to work on Double Knit Machines. 
Must be exp. Position is open. 

Night shift. Union Shop.
CARNABY MILLS 

25 East Union Ave. 
E. Rutherford, N. J. 

201-935-0020
(12-21)

DRILL PRESS OPERATORS

Setup and operate drill press and 
milling machihc. Must be able to 
layout and work from blueprints. 
Company paid hospitalization, liberal 
benefits and vacation plan. Apply 
at Emco Wheaton, Springfield Rd., 
Union, N. J., to Mr. Young. (10-12)

KNITTER MECHANIC 
or ASSISTANT

Experienced on Dubied flat machine.
Steady, day time work

Peter Freund Knitting Mills £
5625 Kennedy Blvd.

No. Bergen, N. J. 868-9300
. (10-12)

Montello, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6 kuopos susirinkimas 
įvyko vasario 6 d. Dalyva
vo nemažai narių, dauguma 
moterų, pasimokėjo duokles 

„ že- 
ir “Legendos ir Pada

vimai.”
Buvo pakeltas klausimas 

ar negalima surengti kokį 
nors pobūvį. Po diskusijų, 
nutarta surengti parengimą 
vasario 20 d. Lietuvių Taut. 
Namo kabariuose, pradžia 
1 vai. po pietų. Tam darbui 
į komisiją įeina A. Marke
vičienė, M. (Jutau s k i e n ė, 
Bena Smith, Rose Wallan, 
S. Rainardas ir Geo. Shi- 
maitis.

Po LLD susirinkimo, Mo-

kapinėse, ten kur ilsisi jos ir atsiėmė knygą “Tėvu 
gyvenimo draugas Juozas. ,mė”

Liko nuliūdime duktė Do
lores ir žentas Ralph Tamo- 
lonis, kurie per ilgus metus 
slaugė mamytę. Taipgi liko 
dvi seserėnos, Mus. S. Yuk- 
na su vyru ir Julia Gin- 
čauskas ir kiti artimieji.

George Shimaitis

Dublinas, Airija. — Sėk- 
madienį, kai Šiaurės Airijo
je vyko demohstbacija, tuo 
metu ir čia buvo suruošta 
solidarumo demonstracija.

MECHANIC 
TEXACO INC.

Experience on gas & diesel truck.
Supply own tools.

H. S. GRAD.
201-436-2200. Ext. 65

(10-14)

NURSING INSTRUCTORS

Faculty positions open now for full 
time & part time in pediatrics & 
Medical Surgical nursing. Salary 
commensurate with qualification. 
Apply write wire or Call 462-5800 
ext. 295 or write Sister Damian, 
Community College Of Balto., Dept. 
Of Nursing, 2901 Liberty Hghts. 
Ave.. Balto., Md. 21215

(7-14)

St. Petersburg, Fla.
Nuoširdžiausia padėka
Jau suėjo šešetas savai

čių, kai mirė mano brangu^ 
sūnelis F. Martin, ir aš vis 
dar negaliu susiraminti nuo 
ašarų ir didelio širdies 
skausmo, kad galėčiaū pa-

Stoughton, Mass.
Sausio 23 dieną įvyko 

United Lithuanian Socie
ties — Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovės—• susi-|terų Apšvietos Klubo narės 

turėjo, trumpą pasitarimą, dėkavoti visiems geriems 
A. Merkevičienė apsiėmė savo draugams ir drau- 1* 1 j • • i —• • I — V- v‘11 • •

Washingtonas.— Mirė 67 
metų amžiaus buvęs amba
sadorius Austrijoje ir Ta
rybų Šįjiingoj e L. E. 
Thompson.

rinkimas. Susirinkimą ati
darė pirmininkas A. Raila. 
Anna Chancene perskaitė 
protokolą, kuris buvo pri
imtas.

Paskui kalbėta, laikyti 
susirinkimą ar nelaikyti, 
nes šis susirinkimas nebuvo 
sušauktas per atvirutes. Po 
apkalbėjimo nutarta šaukti 
susirinkimą per atvirutes 
kovo 19 dieną, 2 vai. po pie
tų. Šiame susirinkime bus 
apkalbėtas namo pardavimo 
klausimas.

Kadangi pirmininkas A. 
Raila mirė sausio 29 d., tai 
naino reikalai dar labiau 
pasunkės:

George Shimaitis

dirbti virtuvėje.
Po susirinkimų, draugūs 

moterys paruošė užkandžių 
ir gėrimų. Linksmai, drau
giškai praleidome laiką. Bū
tų gerai, jei tokių draugiš
kų sueigų turėtume visuo
met po susirinkimų.

George Shimaitis

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Vasario 9 d. katalikų de
monstracijos reikalavo pa
leisti iš kalėjimų tūkstan
čius internuotų kovotojų, 
be apkaltinimo ir teismo 
laikomų kalėjimuose.

gėms už šiltą man prijau
timą ir simpatiją ypatiškai 
ir per “Laisvę,” ir “Vilnį.” 
Rodos, kad niekur nėra to
kių malonių ir širdingų 
draugų, kaip čia pat. Ma
lonu tarp jų gyventi, nors 
tau ir ašaros rieda is ak iii 
kasdien. Tun gyventi ir 
ramintis, nes žinai, kad ta* 
yo draugai nuo tavęs to 
reikalauja.

Esu labai dėkinga už jū
sų visų manęs suramihitną.

Ir ačiū “Laisvei” už patal
pinimą šio liūdno laiškelio.

Natalija Lenigan
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APSAKYMAS J. S.

Vienišas kapas giraitėje
(Pabaiga iš pereito num.) 

Šiandieninis kapitalist i n i š 
pasaulis tai gudrybių, 
klastos ir apgaulės apoteo
zė. Monopolijos tiesiog 
veržte veržiasi sukelti an
trąjį karą — taip lengvai 
joms sekasi mulkinti tau
tas, turint savo rankose vi
są spaudą ir radiją.

Dabar jis kalbėjo jau įsi
karščiavęs.

— Aš turtuolius vaizduo
juosi kaip tor e o d orus, o 
liaudį kaip paskerdžiamus 
arenoje bulius. Korida — 
tai klasinių santykių simbo
lis mūsų laikais. Ypač po 
to, kai buvo sutriuškinta 
liaudiškoji I s p an i ja. Ir 
skaudžiausia, kad dažnas 
darbo žmogus; nesuprantąs 
savo klasės interesų ir bū
damas panašus į tą gyvulį 
arenoje, pats juokiasi, kad 
tas gyvulys puola raudoną 
skarą, o ne pasmeigia ra
gais grakštų ir lankstų, bet 
įžūlų, visą auksu spindintį 
toreadorą.

Už klėties pakilo, skar
džiai giedodamas, viever
sys. Aš tariau eiguliui:

— Vadinas, jūs esate tol- 
stijininkas. Visai nepripa
žįstate pasipriešinimo smur
tu. Na, o kaip, jei tektų 
ginantis nužudyti?

Jis vėl iš lėto dėstė:
— Čia sudėtingesnis klau

simas.. Kova už būvį yra 
visuotinis reiškinys. Ta ko
va tapo dvejopa: individu
ali ir kolektyvi. Individua
lioje kovoje mirtis ir žuvi
mas neturi jokios prasmės. 
O kolektyvioje kovoje žu-

American Association 
Fights Jewish Defense 

League
American Association to 

Combat Fascism, Racism 
and Anti-Semitism has done 
a remarkable work. It has 
sent delegations to Wash
ington to see senators and 
congressmen about many 
burning issues, has held 
successful city wide con
ferences to mobilize Ame
rican people against war, 
racism and other ills of our 
society.

Our recent meeting took 
up as one of the most im
portant issues right now 
the terrorist activities of 
the Jewish Defense League 
and the lack of action on 
the part of law enforce
ment agencies. The Amer
ican Association demands 
that action must be taken.

We feel that the Associa
tion and other groups which 
will cooperate should or
ganize a mass meeting to 
put a halt to the activities 
conducted by the Jewish 
Defense League.

Our proposals for action 
will be made to other or
ganizations as soon as the 
planning committee finishes 
its work.

We know that all pro
gressive people are con
cerned about the disgrace
ful activities of the Jewish 
Defense League and it is 
of greatest importance that 
all progressive organiza
tions participate to counter
act them.
Lithuanians are represent

ed in the American Asso
ciation by Use Bimba and 
John Grybas.

Use

vęs individas gali išgelbėti 
nuo mirties visą grupę. Ta
čiau visuomeninėje grupėje 
tebevyksta ir atskirų, indi
vidu kova už būvi. Tik in- € *• ' 
dividai pavienėje kovoje 
naudoja m e 1 o, apgaulės, 
klastos ginklus, o kolekty
vioje, jų atsisakę, grupės 
viduje jau imasi tarpusavio 
pagalbos -ir pasiaukojimo 
priemonių.

Gerai prisimenu, kaip jis 
išsakė lyg kokią litaniją ei
lę sąlygų, kada kolektyvas 
esti stipresnis, moraliai pra
našesnis. - h ■ yC-

— Kuo kolektyvo viduje 
didesnė vienybė, kuo labiau 
branginamos gyvybės, kuo 
labiau yra apvaldyta tech
nika, kuo pažangesnėmis 
idėjomis gyvenama, k u o 
mažiau atskiri individai pe
šasi tarpusavy, kuo į aukš
tesnę išminties pakopą jie 
yra pakilę, tuo tas kolekty
vas bus galingesnis prieš ki
tą individų grupę, kuriai 
stigs šių pirmaeilių mora
linių ypatybių. Kitaip sa
kant, kolektyvinė kova ver
čia jos nariuose atsirasti 
pačioms tauriausioms, pa
čioms labiausiai išsivysčiu
sioms visuomeninės žmo- 

| gaus prigimties dorybėms. 
Tokiam kolektyvui gamtos 
dėsniai lemia pergalę žiau
rioje kovoje už būvį.

Tada, prieš antrąjį pa
saulinį karą, aš mažai te
buvau apsiskaitęs ir, prisi
pažįstu, iki galo nesuvokiau 
ką man kalbėjo tas įdomus 
žmogus. Jo mintys man 
tada, pasirodė kažkokios ne
realios, utopines. Be to, 
man labiau rūpėjo tautosa
ka, o ne atsiję teoretiniai 
klausimai.

Pailsėjęs pasikėliau eiti 
takeliu į mišką. Turėjau 
nubraižytą planą, pagal ku
rį reikėjo atrasti vienišą 
kapą.

Pakelėse, pamiškėse, tie
siog laukuose nūnai pasi
taiko aptvertų vienišų ka
pu. Kažkodėl, tie nelaimin
gieji, klastingai priešo ran
kai juos nušovus, nebuvo 
nuvežti laidoti į kapus, o 
užkasti čia pat, kur jiems 
užgeso saulės šviesa. Kar
tais tokį vienišą kapą už
tiksi netyčia uogaudamas 
ar grybaudamas.

Ir štai prieš akis išniro 
tarp jaunų pušaičių Volun- 
gio kapas. Tvorelė palygin
ti buvo dar nauja. Lentu
tėje užrašyta pavardė, var
das ir datos. Daugiau nie
ko. Tik pasodinta truputė
lis gėlių: rūtų, astrų, gvaz
dikų.

Mintyse aš lyg išgirdau 
man bylojantį Volungio 
balsą:

—- Ar nematai, kokios 
juokingos, kokios bepras
miškos dabar atrodo tų 
stipresniais apsišaukusiųjų 
pastangos moterų ir vaikų 
žudymais sustabdyti istori
jos eigą? Ir kokia be galo 
žiauri ir kartu apgaulinga 
toji sau, kaip stipresnia
jam, prisiskirtoji teisė žu
dyti!

Tikrai, eigulio ir jo šei
mos tragedijos prasmė 
ypač išryškėjo, praslinkus 
eilei metų, kai visuotinai 
įsigalėjo socialistinė sant
varka, ne tik skelbianti vi
sas žmogaus teises, bet ir 
sudaranti sąlygas toms tei
sėms pasireikšti.

Dabar, žiūrėdamas į Vo- 
lungio kapą, rodos kiek ge
riau supratau, ką jis norė
jo man tada pasakyti apie 

teisę įprasminti savo veik
lą.

-— Teisė ne lik gyventi, 
bet ir sąmoningai įprasmin
ti savo egzistenciją, pilnai 
pasireikšti savo gabumais 
civilizacijos vystymosi pro
cese yra objektyvi katego
rija, besiremianti instinkti
niais žmogaus potroškiais, 
kurie kaip fontanai, kaip 
geiziariai trykšta iš prigim
ties gelmių, — rodos, gir
dėjau ausyse aidint to iš
mintingo žmogaus žodžius.

Nufotografavęs kapą, 
ėmiau žengti į miestelį. Ten

ANTANAS JONYNAS

LAISVA DAINA
Šių metų vasario 4 d. Vy

tautas Montvila būtų šven
tęs savo gimimo metines. 
Jo ryškus talentas, jo karš
tas ir kovingas balsas dar 
galėtų skambėti mūsų poe
zijoje visa savo jėga. Ker
šydami už skambią ir lais
vą revoliucinę dainą, už 
taurų nepalaužiamą revo- 
liucioni e r i a u s gyvenimą, 
klastingi priešai — lietuviš
kieji buržuaziniai naciona
listai pasinaudojo okupantų 
vokiečių ginklu ir 1941 m. 
liepos 19 dieną niekšiškai 
nužudė poetą Kauno 7-aja- 
me forte. Nužudė jauną, 
tiesų ir išdidų žmogų, išti
kimą Lietuvos proletariato 
šviesiųjų vilčių reiškėją, 
bet neįstengė nužudyti jo 
laisvosios, pirmaisiais tary
biniais metais visu pločių 
savo sparnus išiskleidusios 
jo dainos.

Jo visas gyvenimas
Drąsi, kovos už sociali

nę laisvę įkvėpta, revoliuci
nio patoso persunkta buvo 
ne tik V. Montvilos daina. 
Drąsus, didvyriškas, galin
gą tvirto kovotojo dvasią 
atskleidžiantis buvo ir vi
sas neilgas poeto gyveni
mas.

Prieš septyniasdešimt me
tų gimęs Amerikoje (Chi- 
cagoje), geležies liejimo 
gamyklos darbininko šei
moje, ketverių metų V. 
Montvila su motina, dviem 
broliais ir seserimi grižo į 
Lietuvą, įsikūrė Marijam
polėje (dabar—Kapsukas). 
Beteisis vargo žmogaus gy
venimas ji lydėjo nuo pat 
mažens. Piemens ir berno 
dalia buvo ta “laimė,” su 
kuria jį susitiko gimtoji 
žemė.

Bet atkaklus jaunuolis ne
norėjo paklusti buržuazi
jos jam pasiūlytam likimui. 
Atitarnavęs kariuomenėje, 
1921 metais jis savarankiš
kai pasiruošia, stoja į Ma
rijampolės Mokytojų semi
narijos parengiamąjį kur
są, o 1923 metais pradeda 
lankyti pačią Mokytojų se
minariją.

Persekiojimo auka
1924 metais už dalyvavi

mą darbo žmonių demon
stracijoje jis suimamas, 
kalinamas, pašalinamas iš 
mokyklos. Po metų persi
kelia į Kėdainių Mokytojų 
seminariją, bet ir iš jos, 
įtartas antivalstybine vei
kla, netrukus pašalinamas.

Ramiai mokytis neleidžia 
ne tik buržuazinių viešpa- 
čiukų siautėjimas, bet ir 
didžiulis skurdas. Semina
ristas turi pats užsidirbti 
sau duoną. Mokytojų se
minariją, vėl Marijampolė
je, baigia tik 1928 metais. 
Tą patį rudenį įstoja į Kau
no universitetą, bet neilgai 
čia tegali mokytis. 1929 

Nuo jaunystės romanti
kos, nuo dar abstrakčių ko
vos, laisvės, revoliucinių 

i žygių apdainavimo poetas 
metais jis suimamas už ne-įėjo prie vis realesnių, są

ir sudegino
pamiškėje

turėjau sužinoti visas 
smulkmenas ir dar kartą 
naujai aprašyti, kaip vieną 
naktį po kare, nacionalisti
nė gauja iššaudė visą Vo
lungio šeimą, iš viso sep
tynis žmones, 
tą tokią miel į
stovėjusią eigulio sodybėlę. 
Tikėjausi taip pat sužinoti, 
kodėl pats eigulys žuvo 
kiek atokiau nuo savo na
mų ir buvo paliktas amži
nam poilsiui gražioje pušų 
giraitėje.
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legalią antifašistinę veiklą, 
nuteisiamas (dešimt metų 
kalėti.

Pirimeji žygiai
Jau mokydamasis Kėdai

nių Mokytojų seminarijoje, 
V. Montvila susiduria su 
pogrindinės komja u n i m o 
kuopelės veikla, o vėliau, 
kalėjime suartėja su politi
niais kaliniais komunistais. 
Šis suartėjimas turi didžiu
lės įtakos jo idėjiniam bren
dimui. i Ankstyvoje jaunys
tėje buvęs smulkiaburžua
zinio maištaujančio jauni
mo — aušrininkų, eserų — 
itakoje, poetas palaipsniui 
darosi vis nuoseklesnis ir 
nuoseklesnis, tvirtose prole
tarinio revoliucionier i a u s 
pozicijose savo vietos ieš
kąs kovotojas.

Išėjęs iš kalėjimo, visą 
buržuazijos valdymo laiko
tarpi V. Montvila turi ke
liauti iš vietos į vietą, ieškoti 
darbo, kęsti policijos per
sekiojimus, trėmimus, nuo
latinę priežiūrą. Status, ne
palaužiamas ir nesuvilioja- 
mas, karštai mylįs tiesą ir 
laisvę, visa savo prigimtimi 
besiveržiąs į kovą, jis ne
gali pritapti prie buržua
zijos ir jos pataikūnų,, Ir
už tat jam tenka skursti, 
kęsti pažeminimą ir betei
siškumą drauge su visais 
Lietuvos darbo žmonėmis, 
proletarais, iš kurių poetas 
neišsiskiria net ir savo iš
vaizda.

Jo dainos gimė varge
Rungtynės su skurdu, ko

va del duonos kąsnio, ži
noma, negali palankiai veik
ti kūrybinio darbo sąlygų. 
Gyventi tik poeto, tik lite
rato gyvenimą V. Montvila 
niekada neturėjo galimy
bių, įkvėpimo valandos jo 
darbo dienoje būdavo visa
da persipynusios su sun
kiais, varginančiais ir ali
nančiais paprasto d a r b o 
žmogaus rūpesčiais. Dėl to 
ir kūrybiniu produktyvumu 
ikitarybinio laikotarpio V. 
Montvila nepasižymėjo. Jo 
dainos gimė varge, kovoje, 
darbe ir buvo darbininkiš
kai paprastos, tiesios, rūs
čios ir karštos, šviesiai gai
vinamos vien tik artėjan
čios revoliucijos ir jos neiš
vengiamos pergalės lūkes
čių.

Kuklus pirmasis V. Mont
vilos eilėraščių rinkinys 
“Naktys be nakvynės” pa
sirodė 1933 metais, o antra
sis, “Į plačią žemę” tega
lėjo išeiti tik po septyne- 
rių metų, 1940 m. vasarą. 
Per visą ikitarybinj laiko
tarpį poetas sukūrė apie 
100 eilėraščių.

Kūrybos kelias

moningai suvoktų socialinės 
nelygybės, fizinio ir-: dvasi
nio buržuazinės reakcijos 
smurto ir liaudies masių 
nepasiten k i n i m o vaizdų. 
Dar labai anksti, 1926 me
tais rašytoje poe m ė 1 ė j e 
“Viduramžių orkestrai” po
etas su gilia demaskavimo 
jėga atskleidžia juodžiau
sio klero ir grobuonis- 
kiausių buržuazijos sluoks
nių siautėjimą, obskuran- 
tizmą, darbo žmonių betei
siškumą ir drauge jų ko
vingumo augimą, jų pasi
ryžimą paversti pasiprieši
nimą sąmoninga revoliuci
ne kova. *

Jautriai pergyvendamas 
liaudies kančias, poetas gi
liai, šviesiai tiki rytdiena ir 
ir dėl to šiurpios tikrovės 
siaubas negniuždo jo sielos, 
o tik žadina didesni kovos 
ryžtą. Kad ir patyręs jau
nystėje (smulkiaburžuazinės 
ide o 1 o g i j o s poveikį, V. 
Montvila, priešingai kai ku
riems pažangiesiems ano 
meto poetams, nenukryps
ta į individualizmą, nekuria 
odžių pavieniams ir vieni
šiems kovos “titanams,” o 
dažniausiai išreiškia plačių
jų liaudies masių kovos sie
kimus ir kovos prasmės bei 
grožio suvokimą. Didžiulės 
įtakos jo idėjiniam brendi
mui turėjo M. Gorkio “Mo
tinos” vertimas ir artima 
kūrybinė pažintis su Vladi
miru Majakovskiu, žavėji
masis Juliaus Janonio kū
rybos revoliucingumu.
Lūžis nebuvo reikalingas

Dažnai be reikiamo pa
grindo daroma griežta riba 
tarp V. Montvilos ikitarybi
nio ir tarybinio laikotar
pio poezijos. Iš tikrųjų, 
ankstyvesnio ji kūryba, visa 
meninė ir idėjinė poeto evo
liucija nuosekliai paruošė 
nepaprastai ryškų V. Mont
vilos talento suklestėjimą 
1940-ųjų ir 1941-ųjų metų 
laikotarpiu. Poetui čia ne
teko patirti kokio nors lū
žio. Jis paprasčiausiai nau
joje socialistinėje tikrovėje 
atrado be galo palankią 
erdvę, gaivinančią ir įkve

mpiančią aplinką, kurioje ir 
tegalėjo atsiskleisti visa jo 
kovingo talento jėga Paties 
poeto žodžiais perfrazuo
jant, jeigu anksčiau jis, 
kaip jaunuolis, neradęs dir
vos meilės pasėliui, nerimo 
iir blaškėsi, tai tarybinis gy
venimas pasirodė jam esan
ti ta dirva, kurioje jo išsi
ilgusi meilė ir džiaugsmas 
galėjo suskambėti iki tol 
negirdėta jėga. Vytautas 
Montvila tapo ryškiausia 
poetine jėga, įsikūnijusia 
socialistinius pertvarkymus 
poetizuoja n č i o j e laisvo je 
dainoje.
Meilė naujajam gyvenimui

Daugiausia pirmųjų tary
binių metų laikotarpiu su
kurtų eilėraščių dėka V. 
Montvila mūsų atmintyje 
įsiamžino kaip poetas tri
būnas su vienoda įtaiga iš
reiškęs ir meilę naujajam 
gyvenimui, ir neapykantą 
jo prešams. Daugelis to 
meto eilėraščių tapo chres
tomatiniais ir iki šiol kaip 
gyvi tebeskamba mūsų au
syse. Visa anų metų esmė 
išreikšta V. Montvilos lais
vės dainose — ir socialisti
nių pertvarkymų didybė, ir 
neapykanta kruvinai praei
čiai, ir šviesiausios ateities 
viltys, ir darbo pasiryži
mas, ir kūrybos džiaugs
mas, ir begalinis tikėjimas 
naujais keliais žemės vairą 
sukančia Komunistų par
tija. O. V. Montvilos eilė

Mieste pasidairius
Poliucijos ekspertai skel

bia, kad New Yorke oro po
liurija (teršimas) padidėjo 
per pastaruosius keletą me
tų net 7 procentais. Mieste 
oras darosi vis pavojinges
nis žmonių sveikatai.

... Mn i i ir.

Komunistų partija kon
vencijos metu turės Tarp
tautinio Solidarumo Dieną 
šeštadienį, vasario 19, Town 
Hall, 43 St., taip 6 ir 7 Ave. 
Pradžia 1 vai. popiet. Įžan
gos bile tas — $2. Tai bus 
masinis mitingas. Kviečia 
visus dalyvauti.

—- *

Jaunųjų Darbininkų Išsi
laisvinimo Sąjunga turėjo 
protesto demonstraciją va
sario 8 d. Federalinėje Pla- 
zoje. Protestavo prieš ra- 
gangaudžių pasimojimą ty
rinėti ir persekioti pažan
gaus jaunimo veiklą prieš 
karą, rasizmą, skurdą.

__ .c___

Apie 3,(100 Rockwell Ken
to piešinių buvo perduota 
Columbia universitetui, kaip 
prieš mirtį buvo piešėjas 
Kentas patvarkęs. Jis mi
rė 1971 m. kovo mėn. Šio 
liaudies kovotojo piešiniai 
galima matyti piešiniu pa
rodoje universiteto bibliote
koje iki kovo 16 d.

Gallup poll apklausinėto- 
jai suranda, kad New Yor
ke marijuana cigarečių ir 
kitu narkotikų naudotojų 
skaičius nuolat auga, ypač 
tarp studentų ir kitų ja li
nu oi iii.

Federalinis teisėjas Bau
man nutarė sulaikyti New 
Yorko telefonų kompanijos 
nutarimą pakelti telefonų 
vartotojams mokestis. Tei
sėjas sako, kad toks kom
panijos žygis prisidėtų prie 
infliacijos didinimo.

•MMM* * - m 1 .«

Rikers salos kalėjime 
tarp kai kurių kalinių su
rado apie šimtą įvairių gin
klų, daugiausia pačių kali
nių pasidarvtu. Manoma, 
jie planavo sukilimą. Rep.

Kairas. — Egipto prezi
dentas Sadatas grižo iš Ta
rybų Sąjungos. Jugoslavi
jos, Sirijos ir Libijos, pasi
taręs Izraelio-arabų kon
flikto klausimu.

Helsinkis. — 6,500 Suomi
jos gyventojų pasirašė pe
ticiją ir pridavė Amerikos 
ambasadai. Jie reikalauja 
išleisti iš kalėjimo Angelą 
Davis.

Paryžius. — Sausio mėn. 
apie 10,000 nauju narių ga
vo Prancūzijos Kompartija.

Hales Corners, Wis.—Na
mo gaisre žuvo penkios jau
nos sesutės Daniel Nivickio 
šeimos.

raštis “Leninui” savo su
telkta, kone aforistine min
timi, savo emociniu tobulu
mu gali prilygti geniau
siems pasaulinės poezijos, 
skirtos didžiajam Spalio re- 
voli u e i j o s vadui, pavyz
džiams.

Švęsdami poeto-kovotojo, 
revoliucionieriaus, liaudies 
didvyrio, atidavusio savo 
jauną gyvbę už socialistinę 
ir komunistinę rytdieną, 
70-ąsias gimimo metines, 
mes jaučiame jį savo tarpe 
— karštą, aistringą, visu 
balsu šlovinantį gyvenimą, 
darbą, kovą ir laisvę.

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimus Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

Įvyks 2 vai. p.p,, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

ketą su muzikale programa 
pagerbimui ilgamečio veikė
jo, Aido Choro nario Jono 
Juškos jo 85 metų gimta
dienio atžymėjimui, Laisvės 
salėje.

Balandžio 16 d.
Lietuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
ku suvažiavimas ir banke- 
tas.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietuvius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

Gegužes 7 d.
Aido choro 60 metu Ju

biliejus — koncertas,, banke
tas ir šokiai. Lietuviu Pi
liečių klube, 6961 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

INTERNATIONA!
SOLIDARITY DAY
Everyone is invited to 

attend the Solidarity Day 
which will be February 
19th, at 1 PM, Town Hall, 
43rd St. (6th & 7th Aves.), 
New York, N. Y. Admiss? 
ion $2.00.

Greetings will be present
ed by Fraternal delegates, 
Taped Mes sage s, cabled 
communications.

Speakers: GUS HALL, 
Presidential Candidate, 
CPUSA; JARVIS TYNER, 
Vice-Pres i d e n t i a 1 Candi
date, CPUSA. /

Co-Chairman and Chair
woman James E. Jackson, 
Secretary, International Af
fairs, CPUSA, and Judy 
Edelman. Industrial Secre
tary, Young Workers Lib
eration League.

Sponsored by: Interna
tional Affairs Commission, 
CPUSA, 23 W. 26th Street, 
New York City. (13-14)

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
rastinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė” 

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




