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KRISLAI
VIETNAMO NEAPLEIS 
TRUMANO “ NUOPELNAI”
NEKLAUSO“VADUOTOJŲ”
PIETŲ AFRIKOJE
PAS MUS DISKRIMINACIJA

- J. GASIUNAS -
Armijos kapitonas A. Her

bert, prieš kiek laiko pasi
traukęs iš JAV armijos žiau
rumu Vietname tyrinėjimo 
komisijos ir parašęs anti
karinę knygą “Soldier”, pa
stebi, kad Jungtinės Valsti
jos nesitrauks iš Pietų Viet
namo.

Amerikos uniformuoti ka
reiviai bus ištraukti iš Pietų 
Vietnamo, bet ten pasiliks 
Centralinės Žvalgybos 
Agentūra (ČIA) ir techniški 
patarėjai, rašo Herbert. Jie 
ten apsaugos amerikiečių in- 
vestmentus.
- Nixonas pasiryžęs visais 
galimais būdais išlaikyti 
valdžioje -diktatorių Thieu, 
kuris ištikimai tarnauja 
Amerikos Imperializmui.

■ • X
S. L. A. prezidentas P. P. 

Dargis garbiha “Tėvynėje” 
mirusį Harry Trumaną, kurį 
“prisimins visas civilizuo
tasis pasaulis, daugiausiai 
už jo nuopelnus. . . ”

Kokie gi jo “didieji nuo
pelnai”? Atominėmis bom
bomis sunaikinimas Hirosi
mos ir Nagasakio, šaltojo 
karo paskelbimas socialisti
nėms šalims, išprovokavi- 
mas karo Korėjoje, kurį 
prez. Eisenhoweris turėjo 
baigti.

Trumano prezidentavimo 
metu Jungt. Valstijose įsi
galėjo biauri makartinė 
reakcija, nuo kurios labai 
daug visuomenės veikėjų nu
kentėjo.

“Vienybės” bendradarbis 
E. Sulaitis turėjo pasikal
bėjimą su šv. Kazimiero 
bažnyčios klebonu Amster
dam, N. Y.

Kun. Balčys pasakojo, kad 
jis pirmą kartą vyko į Lie
tuvą 1971 m. ir jam ten la
bai patiko. 1972 metais jis 
jau vežėsi 50 savo parapijo- 
nių ir porą kunigų. Grįžęs 
namo, Balčys pastebėjo, kad 
labai svarbu jaunimui vykti Į 
Lietuvą. “Vien Lietuvoje 
yra sąlygos išsitobulinti lie
tuvių kalboje”, kun. Balčys 
pasakė.

Bet daugelis “vaduotojų” 
ir dabar tebešaukia: “Ne
siųskite savo vaikų j Lietu
vą”. Dar kiti prisiekia: 
“Geriau mirti, negu Lietuvą 
lankyti”. Bet mažai kas to
kių Lietuvos priešų balso be
klauso. Kasmet šimtai lie
tuvių lankosi Lietuvoje.

Pietų Afrikos respublikoje 
yra šešios medicininės mo
kyklos ir tik viena priima 
juodus afrikiečius studentus 
mokytis. Kitos tik baltus 
tepriima.

Todėl toje baltųjų rasistų 
valdomoje šalyje tėra tik tu
zinas juodųjų daktarų arba 
vienas daktaras tarp pusan
tro milijono afrikiečių.

Tai nepakenčiamai žvė-

Tarptautinė konferencija 
Vietnamo taikos klausimu 

šaukiama vasario 26 d.

Pirmieji karo belaisviai 
paleisti iš Š. Vietnamo 

ir Pietų Vietnamo
Paryžius. - Washingto- 

nas ir Hanojus informavo, 
kad Vietnamo taikos sutar
čiai vykdyti šaukiama tarp
tautinė konferencija vasario 
26 d. Paryžiuje.

Dalyvaus joje sutartį pa- 
sirašiusiusios šalys - Jung
tinės Valstijąs, Vietnamo 
Demokratinė Respublika, 
Pietų Vietnamo laikinoji re
voliucinė valdžia, Pietų 
Vietnamo (Saigono) valdžia.

Dalyvaus Tarptautinės 
Kontrolės Komisijos narės - 
Kanada, Indonezija, Vengrija 
ir Lenkija, kurių militariniai 
daliniai jau veikia Pietų 
Vietname, prižiūri ten tvar- 
kę.

Taipgi dalyvaus Anglija, 
Kinija, Prancūzija ir Tarybų 
Sąjunga, kurios yra pasira
šiusios 1954 metų Indokl- 
nijos sutartį Genevoje.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Kurt Wald
heim taipgi pakviestas kon
ferencijoje dalyvauti. Viso 
dalyvaus 12 šalių atstovai.

Vietnamo taikos sutartyje 
nusakyta, kad tarptautinė 
konferencija turi būt su
šaukta į 30 dienų po taikos 
sutarties pasirašymo. Tai
kos sutartis buvo pasirašyta 
sausio 27 d. >

Civilinis karas 
gresia S. Airijai

Anglijos tankų Siaurės Ai
rijos miestų gatvėse, kaip 
ir automobilių. Atrodo, kaip 
karo lauke. Anglijos karei
viai ir protestantai tęsia ka
talikų puldinėjimus. Kasdien 
užmušama nemažai žmonių. 
Civilinis karas gresia visai 
Siaurės Airijai.

Nepasiduoda 
senatvei

New Yorkas. -Apdraudos 
Institutas skelbia, kad dar
bininkai, sulaukę 65 metų ar 
daugiau, bendrai imant, at
lieka darbą lygiai su jaunes
niais darbininkais, o kartais 
ir dar geriau.

Taipgi jie turi mažiau su
žeidimų darbavietėse ir dėl 
ligos mažiau dienų iš darbo 
išlieka.

rlška rasistinė diskrimina
cija. Bet Jungt. Valstijos 
vistiek palaiko su Pietų Af
rika prekybą.

Jungt. Valstijose 40% dir
bančiųjų vyrų uždirba į me
tus po $10,000 ar daugiau, o 
tik 7% moterų apie tiek teuž
dirba.

1970 m. baltųjų vyrų vidu
tinė alga siekė į metus $9,- 
373, nebaltųjų - $6,598, bal
tųjų moterų - $5,590, nebal
tųjų moterų - $4,674.

Tai parodo, kad jokios ra
sinės ir lytinės lygybės pas 
mus nėra darbuose.

SAIGON AS. - Tarptautinė 
Kontrolės Komisija kaltina 
Saigono valdžią, papildžiusią 
daugiau kaip šimtą prasižen
gimų prieš karo paliaubas.

Sveikino taikos 
sutartį

New Yorkas. - Hotel Di
plomat salėje skaitlinga pu
blika džiaugsmingai pasitiko 
pasirašytą taikos sutartį, 
kaip didžiulįlaimėjimąprieš 
imperializmą.

Komunistų partijos pirmi
ninkas Winston ir generali
nis sekretorius Gus Hali 
buvo vyriausi kalbėtojai. Jie 
nurodė svarbą dabar būti tai
kos sargyboje, kad karas 
Vietname neatsinaujintų, kad 
imperializmas būtų sulaiky
tas.

Ragina baigti 
algų įšaldymą

Washingtonas. - Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos prezidentas Woodstock 
ragino Kongresą nieko ne
laukiant baigti algų įšal
dymą.

Woodstock nurodė, kad 
algų įšaldymas yra naudingas 
automobilių korporacijoms, 
bet žalingas automobilių 
darbininkams. Todėl jis turi 
būt panaikintas.

Automobilių darbininkai 
ruošiasi kovoms už didesnes 
algas.

Didesnių algų 
reikalauja

Washingtonas. - 450,000 
geležinkeliečių pridavė ge
ležinkelių kompanijoms savo 
reikalavimus pakelti algas 
ir pagerinti benefitus seka
miems dviem metam.

Tarp kompanijų ir unijų 
sutartis baigiasi birželio 30 
d. Nauja sutartis turi būt 
priimta nevėliau liepos 1 d. 
Jeigu reikalavimai nebus iki 
to laiko patenkinti, gali kilti 
generalinis geležinkelių 
darbininkų streikas.

Geležinkeliečiai 
paskelbė streiką

New Yorkas. - Penn Cen
tral geležinkelio darbininkai 
vasario 8 d. paskelbė strei
ką, kai tarp kompanijos ir 
unijų pasitarimai buvo nu
traukti.

Streikieriai kaltina kom
paniją nutarimu paleisti iš 
darbo apie 5,000 traukinių 
tarnautojų, taipgi pabloginti 
darbo sąlygas. Streikas pa
liečia daugiau kaip 300,000 
kasdieninių keleivių.

Švietimo Tarybą, kuri atsisako patenkinti mokytojų reika
lavimus. Streike dalyvauja daugiau kaip 4,000 mokytojų.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
KAS MOKO AUSTI
BALTŲ DROBELIŲ

Jau keleri metai Alytuje 
veikia didžiausias Pabaltijy
je medvilnės kombinatas, 
įmonei reikia šimtų labai 
kvalifikuotų darbininkių - 
verpėjų, audėjų, siūlų metė
jų. Šių specialybių mergi
nos, atvykusios iš įvairių 
Lietuvos vietų, mokosi čia 
pat Alytuje, profesinėje 
technikos mokykloje.

Mokykla jau pasiuntė į 
kombinatą daugiau kaip tūks
tantį buvusių savo auklėtinių, 
kurių nemaža dalis ne tik 
sėkmingai darbuojasi prie 
įvairių sudėtingų staklių, bet 
ir mokosi toliau.

PAGERBTAS 
MOKSLININKO 
ATMINIMAS

Sausio 12 d. Lietuvoje pa
minėtos prieš trejetą metų 
mirusio įžymaus literatūros 
mokslininko ir pedagogo 
Jurgio Lebedžio60-osios gi
mimo metinės.

Beveik visus pokario me
tus Jurgis Lebedys dirbo 
Vilniaus universitete. Čia 
jis tapo filologijos mokslų 
daktaru, profesoriumi, auto
ritetingu senosios lietuvių 
raštijos ir kultūros žinovu. 
Didžiulį įnašą į lietuvių li
teratūros lobyną sudaro jo 
monografijos apie Mikalojų 
Daukšą ir Simoną Stanevičių, 
studijos, straipsniai ir pu
blikacijos apie Mažvydą, 
Sirvydą, Bretkūną, Donelai

Tanko sprogime 
žuvo 43 žmonės

New Yorkas. - Staten 
Islande sprogus didžiuliam 
gazo tankui žuvo tanke dir
busieji 43 darbininkai. Nei 
vienas neišliko gyvas.

Tankas buvo tuščias. 43 
darbininkai jį taisė, remon
tavo. Nežinia, kaip atsira
do sprogimas, kuris sudau
žė tanką ir užmušė ten dir
busius darbininkus. Veda
mas tyrinėjimas.

Kongresui įsakius strei- 
kieriams grįžti į darbą ir 
dirbti mažiausia 90 dienų, 
streikas buvo atšauktas, 
susitarta, tai po 90 dienų vėl 
gali kilti streikas.

(U PI photo)

tį ir kitus feodalizmo epo
chos rašytojus.

Prieš keletą mėnesių 
“Vagos” leidykla išleido 
universiteto docento J. Gir
dzijausko parengtą Jurgio 
Lebedžio studijų bei straips
nių dvitomį “Lituanistikos 
baruose”.

VERTINGAS
LEIDINYS

Išėjo iš spaudos puošnus 
leidinys “Chorai iš lietuviš
kų operų”. Jo sudarytojas- 
Lietuvos TSR Akademinio 
operos ir baleto teatro diri
gentas R. Geniušas surinko 
įvairių ankstyvesnių lietu
viškų operų - M. Petrausko 
“Birutės”, “Eglės žalčių 
karalienės”, J. Karnavi- 
čiaus “Gražinos”, “Radvi
los Perkūno”, S. Šimkaus 
“Pagirėnų”, A. Račiūno 
“Trijų talismanų”, - cho
rus.

Naujasis leidinys - savo
tiška lietuviškų operų chorų 
antologija, apimanti laiko
tarpį nuo 1906-ųjų iki tary
binių metų. Siam periodui 
priskiriama ir Jungtinėse 
Valstijose mirusio kompo
zitoriaus K. V. Banaičio ope
ra “Jūratė ir Kastytis”, 
skelbiame Tarybų Lietuvoje 
pirmą kartą.

Daugelis Lietuvos profe
sinių ir saviveiklinių kolek
tyvų galės papildyti savo re
pertuarą liaudiškais skam
biais pirmųjų lietuviškų ope
rų chorais.

V. PETKEVIČIENE

Kaltina aliejaus 
kompanijas

Washingtonas. - Ed. Ken
nedy ir kai kurie kiti sena
toriai kaltina aliejaus kom
panijas dėl neva aliejaus sto
kos.

Sen. Kennedy nurodo, kad 
kompanijos dirbtinai sukelia 
aliejaus stokos krizę tikslu 
pakelti kainas. Jau dabaT 
aliejaus kainos pakeltos 8%. 
Kompanijos visai nesilaiko 
prez. Nixono patarimo sava
noriai kontroliuoti kainas.

WASHINGTONAS. - Jor
dano karalius Husseinas ta
rėsi su prez. Nixonu Vidu
rio Rytų krizės klausimu.

Washingtonas.- 134 ame
rikiečiai karo belaisviai 
buvo paleisti iš Siaurės Viet
namo ir Pietų Vietnamo va
sario 11 d. vakare NewYor- 
ko laiku. Visi jie tuoj iš
vežti į Clark aerodromą Fi
lipinuose, kur jiems buvo pa
ruoštas priėmimas. Ten jie 
visi turėjo pereiti per medi
cininę egzaminaciją, persi
vilkti naujomis uniformomis 
ir tada išvežti į San Fran
cisco miestą.

Daug jų artimųjų nuvyko į 
San Francisco miestą pasi
tikti. Tai buvo nepaprastas 
įvykis kai artimieji susitiko 
su saviškiais, po daugelio 
metų išbuvusiais nelaisvėje.

Kiti amerikiečiai karone- 
laisviai bus paleisti greito
je ateityje. Tuo pačiu metu 
Saigono valdžia paleidžia 
vietnamiečius liaudies ko
votojus. Ji turi paleisti iš 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų politinius kalinius, 
kurių skaičius gali siekti iki 
400,000.

Kissingeris buvo nuvykęs 
dėl taikos sutarties vykini- 
mo.

Skurdžių protesto 
demonstracija

Washingtonas. -Dešimtys 
tūkstančių skurdžių iš dau
gelio miestų vyksta į sosti
nę reikalauti, kad Kongresas 
nepriimtų Nixono biudžetą, 
kuris daugiausia nuskriaustų 
skurdžius.

Demonstracija įvyks va
sario 20 d. Ją ruošia prieš 
skurdą kovojanti taryba ir 
kitos panašios organizaci
jos. Iš New Yorko veš žmo
nes 1,200 autobusų.

Aborcijų kova 
Prancūzijoje

Paryžius. - 345 Prancū
zijos daktarai nusisprendė 
laužyti valdžios įstatymą, 
draudžiantį aborcijas. Jie 
nelegaliai padarė aborcijas 
ir pasirašė manifestą už 
“aborcijų laisvę”.

Įstatymas nusako, kad už 
nelegalias aborcijas baudžia 
iki 10 metų kalėjimo ir $14,- 
000. Taipgi daktarai gali 
netekti leidimų. Tai sunki 
bausmė.

Gaisras aukso 
kasyklose

Johannesburg, Pietų Af
rika. - Kilęs gaisras aukso 
kasyklose daug žalos padarė. 
Žuvo 26 žmonės, daugiausia 
juodieji afrikiečiai.

Pietų Afrikos respubliko
je afrikiečiai yra beteisiai. 
Aukso kasyklose irgi jie dir
ba kaip vergai už nedidelį 
atlyginimą.

NEW BEDFORD, Mass. - 
Leitenantas Purringtonas, 
grįžęs iš belaisvės Siaurės 
Vietname, ras abudu miru
sius tėvus. O jis dar neži
no, kad jie mirę.

Karo priešai 
laukia amnestijos

Toronto. - Apie 80,000 
Kanadoje pasislėpusių karo 
priešų jaunuolių, karui pasi
baigus Vietname, laukia am
nestijos, kada jie galės namo 
grįžti.

“Mes ne kriminalistai”, 
sako jie. Bet prez. Nixonas 
graso juos kalėjimu, o ne 
amnestija. Viso amerikiečių 
dezertyrų yra apie 100,000. 
Kanadoje ir Švedijoje jų dau
giausia. Kongresas turėtų 
jiems suteikti amnestiją.

Suėmė reporterį
Washingtonas. - FBI 

agentai areštavo reporterį 
Les Whitten ir 4 indėnus ko
votojus. Kaltina juos “išvo
gimu’ ’ valdžios dokumentų iš 
Indėnų Reikalų Biuro rašti
nės.

Les Whitten paskelbė 
spaudoje, kaip federalinė 
valdžia laužo sutartis su in
dėnais ir persekioja už savo 
teises kovojančius indėnus.

TSRS laimėjimai
Maskva. - Tarybų Sąjun

gos pramoninė gamyba 1972 
m. pakilo 6.5%, gyventojų 
pajamos - 3.7%, algos paki
lo 3.5%; nacionalinės paja
mos siekia $315 bilijonų.

Gyventojams reikalingų 
prekių gamyba pakilo 10^ 
palyginus su 1971 m. Pasta
tyta 2,200,000 naujų apart- 
mentų, 11 milijonų apart- 
mentų pagrindiniai remon
tuota.

Nors agrikultūra dėl dide
lės sausros nukentėjo, bet 
vis tiek gauta 168 milijonai 
tonų grūdų. Tai truputįdau- 
giau nei 1966-70 penkmečio 
metinėje apimtyje. Ukrai
nos nuostolius padengė geras 
derlius Sibire.
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Nixono biudžetas- 
atsilygi n imas už pas it ikė j imą

Baisiai gaila, kad milijonai Amerikos žmonių, kurie 
balsavo už Nixonu, pamiršo labai išmintingų ir gražių pa
tarlę - “Kaip pasiklosite, taip išmiegosite”. Daugelis, be 
abejo, dabar mato savo klaidų ir kremtasi, bet jau per vėlu. 
Ponas prezidentas jau pradėjo jiems atsilyginti už tų jam 
duotų pasitikėjimų. Pradėjo su paskelbimu savo naujo biu
džeto tuoj po inauguracijos. Atsilyginimas labai skaudus. 
Skaudesnį sunku beįsivaizduoti.

Savo Diuazete prezidentas gynybos (mllitarizmo) reika
lams skiria $79,000,000,000 arba $4,200,000,000 daugiau 
negu buvo skiriama senajame praėjusių metų biudžete. 
Bet už tai jis be jokio pasigailėjimo nukerta paskyrimus 
socialiniams žmonių reikalams, nukerta net $6,000,000,- 
000! Pavyzdžiui, paimkime sveikatos apsaugos reikalus. 
Jis siūlo sumažinti - Medicare - išmokėjimus ant $1,600,- 
000,000! Tai paliečia visus senesnio amžiaus amerikie
čius, visus pensininkus. Taip pat begailestingai sumaži
namos lėšos apšvietos reikalams. Visiškai nušluojama 
naujų ligoninių statymo programa, nors dabartinėse ligoni
nėse susikimšimas neapsakomas. Tai yra patyręs kiek
vienas, kuris nors vienų dienų yra pagulėjęs ligoninėje. 
Net 113 socialiniams reikalams programų panaikinama 
arba žymiai susiaurinama.

Kų darys Kongresas? Biudžetas jam nepatinka. Pa
naikinama daug programų, kurias Kongresas yra užgyręs. 
Ar jis pasipriešins šiam prezidento savavaliavimui? Pa
matysime.

Žmonės irgi turėtų netylėti.

Laukan! Laukan!
Dabar jau kiekvienam sveikai galvojančiam amerikiečiui 

aišku, arba turėtų būti aišku, kad mūsų prezidentai prieš 
trylika metų pradėjo į tolimųjų Indoklnljų siųsti milžiniš
kas, moderniškais pabūklais ginkluotas armijas be jokio 
reikalo, be jokio pateisinimo, nelegallškai, sulaužydami 
Konstitucijų, negaudami Kongreso užgyrimo. Visos jos 
turi būti atšauktos, sugrąžintos namo, išgabentos ne tik iš 
Vietnamo, bet iš visos Indokinijos, su visais įrengimais. 
Prezidento Nixono žadėjimas Tailande nelikviduoti Ameri
kos militarinės bazes su 45,000 kareivių ir ginklais turi 
būti atmestas. Tai gali padaryti Kongresas ir žmonės.

O kų kam reikalinga yra Europoje laikyti daugiau kaip 
300,000 vyrų net atominiais ginklais ginkluotų armijų? 
Jos ten laikymas kasmet mums suėda po kelis bilijonus 
dolerių. Juk turi būti galas. Karas Europoje baigėsi prieš 
beveik trisdešimt metų, o mūsų karo jėgos ten tebelaiko
mos. Tai didžiausia beprotybė. Nejaugi Europos žmonės 
negali patys savo reikalų susitvarkyti ir juos vesti, kad 
mūsų Amerikos militarinės jėgos turėtų jiems diktuoti, 
kaip jie turi gyventi ir tvarkytis!? Tai įžeidimas Europos 
žmonėms!

O kaip su 1,200 Amerikos militarinių bazių užsieniuose? 
Koks baisus parazitizmas! Koks baisus Amerikos žmonių 
išnaudojimas! Prezidentas Nixonas savo biudžete mllita
rizmo reikalams skiria net 79 bilijonų dolerių. Ir kasmet 
tos militarizmui išlaidos auga. Šiemet bus išleista net 
keturiais bilijonais dolerių daugiau, negu buvo išleista 
praėjusiais metais. O jie taip reikalingi mūsų šalies 
liaudies socialiniams poreikiams patenkinti.

Tos militarinės bazės, tos milžiniškos armijos užsie
niuose nuodija tarptautinius santykius ir kenkia pastovios 
pasaulinės taikos reikalui.

"Civilinis karas” unijoje
Sunkvežimių vairuotojų (tymsterių) unija yra skaitlin

giausia šios šalies darbo unija. Ji turi apie du milijonus 
narių. Bet jų unijoje šiuo tarpu pradeda kunkuliuoti aštrus 
vidinis kadras už vadovybę. Karas vystosi tarpe dviejų 
vadų, kurie abudu yra republikonai ir prezidento Nixono 
karšti šalininkai.

Kaip žinia, buvęs ilgametis unijos prezidentas James 
Hoffa buvo atsidūręs kalėjime už kokas ten suktybes. Jis 
ten ištupėjo keletu metų. Kad laimėtų skaitlingos unijos 
simpatijas ir balsus, prieš praėjusius prezidentinius rin
kimus Nixonas atidarė kalėjimo duris ir savo draugų Hof- 
fų paleido.

Hoffai atsidūrus kalėjime, J unijos prezidento sostų at
sisėdo unijos viceprezidentas Frank Fitzsimmons ir iki 
šiol jame tebesėdi. Bet kaip su ateitimi? Kuo dabar už
siims ekskalinys James Hoffa? Jis tebėra pilnas aukštų 
ambicijų. Jis, sakoma, yra griežtai pasimojęs sugrįžti į 
unijos- prezidento sostų. Bet argi brolis Fitzsimmons 
geruoju jį jam užleis? Ir vienas, ir kitas turi apsčiai pa
sekėjų. Juos telkia karui.

Kuo tai visa pasibaigs?
Tik vienas dalykas tikrai aiškus, būtent, kad eiliniai 

unijos nariai nuo šio vadų karo skaudžiai nukentės.

“KAS ČIA DABAR
DAROSI?"

Taip klausia ir šaukia pir
mų kartų mums pastebimas 
koks ten Jonas A. Sarkus, 
PH. D. Chicagos menševikų 
laikraštyje (sausio 26 d.). 
Prašome:

Šiomis dienomis visa tai 
vaizdžiai pasitvirtino. Vie
nas iš naujausių pabėgėlių 
iš pavergtos Lietuvos adv. 
Z. Butkus nesenai buvo pa
kviestas į tarptautinę žmo
gaus teisių konferencijų 
Briuselyje liudyti apie tų 
teisių visiškų paneigiamų 
okupuotos Lietuvos gyvento
jams. Bet gi po jo praneši
mo prieš konferencijos da
lyvius atsistojo iš okupuotos 
Lietuvos atsiųstas kunigas 
ir visus teigimus apie prie- 
spaudų ir religijos persekio
jimų paneigė. To kunigo pa
vardės Butkus nepasakė. 
Romos ir kai kurių kunigų 
bei aktyvo laikysena jau se
nai baugina tikinčiuosius ir 
netikinčius nuo pat pop. Jono 
XXIII laikų, katalikų spaudai 
suokalbius vadinant dialo
gais ir imant agltpropo ma
salus už auksines žuveles.

O mums gi atrodo, kad ta 
kunigų reikia karštai pasvei
kinti ir pagirti, kad jis ap
gynė Lietuvų ir supliekė But
kaus melus.

“ AMERIKIEČIŲ DABAR 
LAUKIA NAUJAKOVA . .

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas Jungtinėse Tauto-, 
se Apolinaras Sinkevičius, 
rašydamas apie mūsų prezi
dento Nixono inauguracijų ir 
jo pasakytų kalbų, savo pa
stabas baigia:

“Jungtinėse Valstijose 
jaučiamas pesimizmas dėl 
inauguracijos kalboje pa
reikštų minčių apie vidaus 
politikų, nors jai preziden
tas pasiryžęs skirti daugiau 
dėmesio. Apžvalgininkai 
primena, kad buvęs prezi
dentas D. Eizenhaueris savo 
inauguracijos kalboje irgi 
ragino vyriausybę paimti iš 
tautos mažiau, kad ji daugiau 
galėtų rūpintis savimi. Pre
zidentas D. Kenedis yra kal
bėjęs, jog amerikiečiams 
nėra ko laukti iš valstybės, 
verčiau patiems paklausti 
savęs, kų jie gali duoti ša
liai. R. Niksonas dabar pa
sakė, kad “užuot laukus, kad 
mums kų padarytų, bandy
kime patys padaryti”. . .

“Niujork taims” mano, 
kad tai yra prezidento įspė
jimas, jog bus sumažinta fe
deralinės vyriausybės para
ma socialinėms šalies pro
gramoms. Žodžiu, inaugu
racija parodė, kad amerikie
čių dabar laukia nauja kova- 
kova su vidaus problemomis, 
kurias pagimdė ir paaštrino 
paskutinis dešimtmetis”.

“TIESA”, SAUSIO 27 D.

BREŽNEVAS JUOS 
LABAI IŠGYRĖ

Clevelando smetonininkų 
organas sausio 26 d. savo ve
damajam uždėjo antraštę 
“Brežnevas suniekino pa- 
baltiečius”. Kaip ir kada jis 
taip negražiai pasielgė? Ogi, 
girdi, gruodžio 21 d. Krem
liuje, minint Tarybų Sųjun
gos susikūrimo 50-mėtį, 
Brežnevas pasakė:

“Akivaizdus pavyzdys - 
Pabaltijo respublikos: Lie
tuva, Latvija ir Estija. Kaip 
žinoma, prieš pat įstojimų į 
Sąjungų jų negalima buvo 
priskirti prie atsilikusių na
cionalinių pakraščių. Bet, 
stojusios į socializmo kelių,
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jos įgavo pačius sparčiau
sius Sųjungoje vystymosi 
tempus. Pramonės produk
cijos apimtis, palyginus su 
1940 metais, Latvijoje padi
dėjo 31, Estijoje - 32, Lie
tuvoje - 37 kartus. Pakilo 
jų žemės ūkis, į suklestėjo 
kultūra, išsivadavusi iš pro
vincializmo varžtų beivege- 
tavimo kapitalistinės Euro
pos užkampyje. Toks stebė
tinas augimas įmanomas tik 
žengiant šių respublikų susi
vienijimo su kitomis Sųjun- 
gos respublikomis keliu”.

Kur čia suniekinimas? 
Kaip tik priešingai: tos trys 
respublikos labai išgiriamos 
už pasiektus laimėjimus. 
Jeigu smetonininkams Lie
tuva būtų arti prie širdies, 
jie turėtų Brežnevų nuošir
džiai, karštai pasveikinti už 
Pabaltijo respublikų ėmimų 
pavyzdžiu pavaizdavimui 
puikiausių pasiekimų, gra
žiausio iškilimo.

UŽ AMNESTIJĄ 
VISIEMS!

Pažangiųjų amerikiečių 
laikraštis “Daily World” 
reikalauja amnestijos nuo 
karo bei drafto pabėgusiems 
į užsienius jauniems ameri
kiečiams. Laikraštis pata
ria daugiau nebevartoti fra
zės “visi turime užmokėti 
už mūsų padarytas klaidas”. 
Šia frazę prez. Nixonas pa
vartojo vėliausiame savo su
sitikime su spaudos kores
pondentais.

“Daily World” primena 
’prezidentui, kad jau jeigu 
visi turime būti baudžiami 
už savo padarytas klaidas, 
tai jis pats, prezidentas, už 
savo padarytas “klaidas” 
turėtų būti pirmutinis nubau
stas kaip karo kriminalistas. 
Jam prezidentaujant juk tapo 
paklota daugiau kaip dvide
šimt tūkstančių jaunų ame
rikiečių.

“Daily World” savoveda- 
jame “Amnesty for all war 
victims” (vas. 2 d.) kriti
kuoja tuos, kurie siekia pa
daryti skirtumų tarpe tų, 
kurie karo rezistentai, ir tų, 
kurie pabėgo iš militarinės 
tarnybos. Jie reikalauja, kad 
pirmieji būtų amnestuoti, o 
pastarieji atitinkamai nu
bausti. Jokios išimties, lai
kraščio nuomone, neturėtų 
būti.

Pažangiečių laikraštis 
tvirtai užgiria Kongreso na
rės Bella Abzug pasiūlytų 
bilių už amnestijų visiems 
karo priešams. Bilius ži
nomas “HR 14175”. Mrs. 
Bella Abzug pasiūlyta bilių 
už amnestijų visiems karo 
priešams. Bilius žinomas 
“HR 141751’. Mrs. Bella 
Abuzug pastangas turėtų 
nedelsiamai paremti visi ge
ros valios amerikiečiai.

DARBAS IR KOVA
NETURI SUSTOTI

Jaunųjų Darbininkų Išsi
laisvinimo Lygos pirminin
kas ir Amerikos Komunistų 
Partijos politinio komiteto 
narys Jarvis Tyner sako: 
“Griežčiausiai mes turime 
atmesti tuos, kurie sako 
mums, kad dabar mes turi
me pavirsti pasyviais, ne
veikliais ir viskų palikti Ni- 
xonui. Kaip tik dabar mes 
turime kuo energingiausiai 
darbuotis. Kiekvienas pa
darytas spaudimas į valdžių 
dabar yra dešimt kartų ga
lingesnis už padarytų vakar. 
Jeigu mes neveiksime da
bar, taikoj pebus”.

Pilnai sutinkame su šio 
jauno veikėjo nusistatymu.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Didelės permainos 
penktajame žemyne

Pranešimai iš Australijos 
ir Naujosios Zelandijos pa
staraisiais metais ne taip jau 
dažnai pasirodydavo pasau
lio spaudos puslapiuose. 
Mat, tarptautinės .politikos 
požiūriu abi šios šalys buvo 
mažai įdomios: jos tenki
nosi Britanijos tautų san
draugos beveidžių “domini
jų” vaidmeniu ir klusniai 
vykdė Amerikos diktuojamų 
politikų.

Tačiau žengiant iš 1972 į 
1973 metus, padėtis smar
kiai pasikeitė. Praėjusių 
metų pabaigoje Australijoje 
ir Naujojoje Zelandijoje įvy
ko parlamentų rinkimai, ku
riuose laimėjo leiboristų 
statovai.

Net 23 metus Australijų 
valdė liberalinės ir agrari
nės partijų koalicinė vyriau
sybė, kurios politinis kursas 
vedė kraštų į karinius pak
tus, leido suklestėti užsie
nio kapitalui. Dabar kas 
trečia Australijos įmonė yra 
kontroliuojama užsienio ša
lių - JAV, Anglijos, Japo
nijos - kapitalo. Drauge su 
ekonomine ekspansija ėmė 
reikštis daugeliui kapitalis
tinių kraštų būdingi sunku
mai - kainų kilimas, nedar
bas ir pan. Bedarbių skai
čius Australijoje pastaruoju 
metu pasiekė rekordinįlygį- 
100 tūkstančių žmonių.

Rinkimų metu opozicijoje 
buvusi leiboristų partija 
savo programoje pažadėjo 
nutraukti šalies dalyvavimų 
kariniuose blokuose, siekti 
nepriklausomybės ekonomi
koje ir politikoje. Ir lei
boristai laimėjo rinkimus. 
Dabar belieka imtis priemo
nių įgyvendinti savo paža
dus. Tai daryti naujųjų vy
riausybę įpareigoja rinkėjų 
pasitikėjimas.

Panaši padėtis buvo-ir 
Naujojoje Zelandijoje, kur 12 
metų valdžios vairų savo 
rankose laikė vadinamoji 
“nacionalinė” partija. Nau- 
jazelandiečiai turėjo nema
ža priežasčių būti nepaten
kintais ilgo dešiniųjų jėgų 
šeimininkavimo rezultatais. 
Čia, kaip ir Australijoje,

Kritusių šlovė
Šlovė! Šlovė! Šlovė herojams, kurie krito!
Šlovė! Šlovė! - fanfaros skelbia.
Šlovė! Šlovė! - visur ant sienų išrašyta.
Šlovė! - oratoriai byloja, šaukia, kalba.
Šlovėį - mes girdim iš tribūnų, iš ekranų.
Šlovė revoliucingai gvardijai titanų!

Kų reiškia šauksmas tas fanfarų ir trimitų?
Juk kaulai didvyrių seniai jau dūla 
Po tolimas vietas kautynių išbarstyti, 
Ramiai ilsėtis kapuose atgulę!
Nemato jie saliutų, nei spalvingų filmų, 
Kurie vaizduoja žygdarbį jų kilnų.

Fanfaros ir trimitai, skelbiantieji šlovę,
Gyviesiems mena pareigų uždėtų 
Vertiems būt jų didingų siekių, tęst jų kova,

' Siekt pažangos, nešt ainiams estafetę, 
įvykdyt žuvusiųjų karštųjų svajonę, 
Gyvendint valių kritusiųjų milijonų!

Šaukt: “Kritusioms šlovė!” tai reiškia sau kartoti
Švenčiausių priesakų - daryti viskų,
Kas kančių jų įprasmintų, paguostų protų,
Nuo ko nušviestų jų veidai išblyškę,
Kad šiandien jie, galėdami tave regėti, 
Ištartų tau: “Ne veltui mūsų tiek kentėta!”

Šaukt: “Kritusioms šlovė!” tai reiškia reikalauti 
Iš tų, kas smaguriaudami sau mano,
Jog milijonai vien jų laimei atnašauta,
Kad jie, atmetę smaginimosi menų,
Verti aukos skausmingos kritusiųjų būtų, - 
Tokie, dėlei kurių aniems derėjo žūti! . .

J. ALOTA
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pagrindines pozicijas ekono
mikoje vis įžūliau užsigrob
davo užsienio, visų pirma 
Amerikos, monopolijos. 
Vien tik kainos pernai šieme 
krašte pakilo net 10 procen
tų.

Naujosios abiejų šalių vy
riausybės pradėjo nuo to, jog 
paskelbė atsisakančios ver
giškai paklusti įsakymams 
iš užsienio. “Mes daugiau 
nebūsime JAV satelitu”,pa
sakė vienoje pirmųjų savo 
kalbų Australijos ministras 
pirmininkas G. Vitlemas., 
Maždaug tokie pat išsireiš
kimai buvo ir pirmajame

Margas skiltis pasklaidžius
VLADAS MIKŠYS

Čikagos marijonų “Drau
gas” ėmė ir gnybtelėjo 
Vlikų. Gnybtelėjo pagal vi
sas “veiksnių” kiaulysčių 
krėtimo taisykles: iš pra
džių pagyrė už “didžius nuo
pelnus”, o paskui nedvipras
miškai pasakė, kad Vlikas 
yra iš esmės nukaršęs, be
jėgis, muilo burbulų pū- 
tėjas.

Si šventa teisybė taip su
jaudino vlikininkus, kad vie
nas jų išpylė didelę serijų 
tuščiažodžiaujančių straips
nių, gi “Naujienos” klykte 
klykia:

“Magišku plunksnos pa
braukimu marijonai ims ir 
panaikins politinių Lietuvos 
grupių susitarimus, vietoj 
patyrusių žmonių pasodins 
jokios patirties ir suprati
mo apie atkaklia kovų netu
rinčius jaunuolius (...). 
Kitaip sakant, panaikins vi
sus lietuvius jungiančių vie
ningų kovos organizacijų”.

Tik visiškai susilaisvi- 
nus, įmanoma išrasti, kad 
Vlikas jungiųs “visus*' lie
tuvius, kad tai esanti “vie
ninga” organizacija. Na, o 
jei jos stiprumui rimtų pa
vojų sudaro vienintelis ma
rijonų laikraščio straips
nis - ko tas stiprumas ver
tas?

Naujosios Zelandijos minis
tro pirmininko N. Kirko vy
riausybiniame pareiškime. 
Jis pranešė apie savo šalies 
ketinimų pasitraukti iš agre
syvaus SEATO karinio blo
ko, iš kurio neseniai išėjc 
Pakistanas.

Greitu laiku Australijos ir 
Naujosios Zelandijos vy
riausybių vadovai žada susi
tikti ir numatyti tolesnes 
priemones . tarptautiniam 
Įtempimui mažinti.

Pasaulio visuomenė susi
domėjusi pritardama seka 
penktojo žemyno šalių ini
ciatyvų, tikėdamasi, jog ne
priklausoma Australijos ir 
Naujosios Zelandijos politi
ka svariu indėliu prisidės 
prie taikos ir saugumo vi
same pasaulyje.

V. PETKEVIČIENE

. . . Visa ši tradicinė 
“politinė” diskusija įdomi 
tik tuo, kad ji parodo visiš
kų jos autorių nusilaisvini- 
mų.

Iš Alt’os jau seniai pele
nai byra, bet jos polėkiai 
tokie, lyg ten senovės mil
žinai sėdėtų. Jie planuoja 
“tvirtai imtis” visų “lais
vinimo” darbų, ir pradeda 
nuo pamatų - įsako visiems 
priešininkams užsičiaupti.

“Pozityvi kritika laukia
ma (t. y. - Altų gali girti, 
kiek tik lenda - red.), bet 
kritika su bloga valia ar 
priešo inspiruota turi būti 
eliminuota iš mūsų tarpo”.

Pirmiausia, aišku, tie nie- 
kadėjai iš Lietuvių bendruo
menės, kurie trukdo kleben
ti amerikietiškųjų įstaigų 
slenkstį ir pirmieji nori 
įeiti pro duris, o paskui - ir 
visi kiti. Juk Alt’a, nei dau
giau, nei mažiau, bet labai 
kukliai sakosi:

“Mes esame atsakingi už 
Lietuvos ateitį, nes tik mes 
galime laisvai kalbėti ir 
veikti”.

Taigi, štai kieno rankose 
Lietuvos ateitis! Ne joje 
gyvenančių žmonių, bet sau
jelės suvaikėjusių veikė
jų. . . Viskas būtų lyg ir 
aišku, lyg ir tradicinės 
“veiksnių logikos” rėmuo
se, bet negi kitos “vaduoto
jų” grupelės ims ir sutiks, 
kad jos, nelaisvos, kad jos 
neturi teisės “vaduoti” ir. 
pretenduoti į Lietuvos atei
tį? Kur ten!

“Veiksnių” spauda la
biausiai bijosi tiesos, faktų, 
kurių realumu gali akivaiz
džiai įsitikinti kiekvienas 
tautietis. Tad tarybinių dai
nininkų koncertai, tarybinės 
knygos, tarybiniai filmai 
reakcinę spaudų varo į be
viltiškų pasiutimų. Štai Či
kagos “Draugas” prieš kiek 
laiko dejavo:

“. . . Reikia pripažinti, 
kad visa, kas iš Sovietų Ru
sijos išeina į užsienį ir ski
riama vakariečiams, yra ge
rai atlikta ir sukelia žiūrovų 
ir klausovų entuziazmų”.

Kų gi, jeigu “Draugas”, 
pavyzdžiui, mano, kad No
reika, Daunoras ar Kaukaitė 
specialiai amerikiečiams 
gali dainuoti dar geriau, negu 
pasaulinio masto konkursuo
se, tai - privatus “Draugo” 
reikalas.

Bet kur surasi tokį nai
vuolį, kuris imtų ir patikė
tų, kad dainininkus galima 
paruošti specialiai užsie
niui?
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Kitataučių įspūdžiai mūsų Lietuvoje

jog

JOS PASTATYMAS KAINAVO 3,320,700 RUBLIŲ

labiausiai 
liaudies 
darbus:

3-čias puslapisLAISVĖ
eni-

Tymsteriai padedaAtsimenu Vytautą Glovacką mo-

Užsienio svečiai apie 
Tarybų Lietuvą

Plečiasi Tarybą Lietuvos 
kultūriniai ryšiai su užsie
nio šalimis. I respubliką 
kas metai atvyksta vis dau
giau turistą, ją tarpe - žy
mūs visuomenės veikėjai, 
mokslininkai ir kultūros 
darbuotojai. Ypač gausiai 
užsieniečiai respubliką lan
kė šiais jubiliejiniais (1972) 
metais. Spausdiname kelis 
užsleniečią, apsilankiusią 
Tarybą Lietuvoje, pasisaky
mus.

DANIJOS istorikas, meno
tyrininkas R. Brobis-Johan- 
senas:

“Man pasisekė. Per de
šimtį mano viešnagės dieną 
Tarybą Lietuvoje aš aplan
kiau stambiausius Vilniaus 
ir Kauno muziejus. Man 
teko godžiai ryti tą neįkai
nuojamą jūsą muzieją turtą, 
kuriuo galėtą didžiuotis ne 
kiekviena šalis.

Nufotografavau 
man patikusius 
meno meistrą
skulptūras, audinius, - juos 
manau panaudoti savo knygo
je ir paskaitose apie jūsą 
3alį.'\.r;;L-

Tai, ką pamačiau Tarybą 
Lietuvoje, dar kartą patvir
tina mano kredo, jog menas 
ne privilegijuotą klasią nuo
savybė, kad jo ištakos, šak
nys glūdi liaudies istorijoje, 
jos kūryboje. Malonu, kad 
Tarybą Lietuvoje liaudies 
menas su didžia meile puo
selėjamas”. . .

BULGARIJOS - Tarybą 
Sąjungos draugystės draugi
jos pirmininko pavaduotojas, 
docentas Michailas Mane- 
vas:

“Tarybą Lietuvoje esu 
pirmą kartą. Mane suža
vėjo jūsą statybą užmojai. 
Su kuo galima lyginti Šian
dieninę Lietuvą. Galiu tik 
tiek pasakyti, jog darbščią

lietuvią ranką ir ją skvar
baus proto dėka rytdienos 
Lietuva bus dar puikesnė”.

KIPRO respublikos ko
mersantas Takis Fillpu:

“Vilnius pranoko visus 
mano lūkesčius. Jame tiek 
puikią kampelią, tiek istori
jos, jog .sunku patikėti, kad 
skaitai ne knygą, o tik vaikš
tai švariais senamiesčio 
skersgatviais ir grožiesi. 
Grožiesi jūsą žmonią rūpes
čiu ir darbu saugant ir res
tauruojant šį miestą-muzie- 
ją. - »

Suprantu, kad jūs puoselė
jate naujas tradicijas, todėl 
taip šventai gerbiate istori
nį palikimą, pritaikydami jį 
saviems tikslams.

Šiuo atveju mūsą interesai 
skiriasi. Bet patikėkite, aš 
nuoširdžiai sužavėtas palie
ku jūsą sostinę; į kurią ti
kiuosi dar kartą atvykti tu
ristu”.

INDIJOS visuomenės vei
kėjas S. K. Sahu:

“Negaliu savo krašto ly
ginti su jūsiškiu. Manau, 
kiekvienas, kas apsilanko 
Lietuvoje, lieka sužavėtas 
jūsą statybą užmojais.

Jūs tiek daug statote!
Atkreipiau dėmesį

kiekvienoje statyboje jūs tu
rite bendrą bruožą: mylite 
ir saugojate gamtą, kuri, ta
rytum papuošalas, puošia 
jūsą penkmečią statybas.

O kad tokiais tempais būtą 
statomi gyvenamieji namai 
mano Tėvynėje! Bet tikiu, 
kad ateis laikas ir jūsą šau
nūs statybininkai išmokys 
mano tautiečius šios taikin
giausios profesijos”.

VENGRIJOS liaudies ar
tistė, Budapešto operos teat
ro solistė Marija Mat j as:

Esu buvusi daug kur. Su 
daugeliu žmonią teko ben
drauti, ’bet kiekvieną kartą

Nauja didžiulė moderniška 
Kaune klinka

Nukeliaukime prie Neries krantų. 
Ten, kur dunkso modernūs kor
pusai ii stiklo ir betono. Tai Kauno 
akuierijos k ginekologijos klinika, 
neseniai ativentusi įkurtuves, čia 
dabar nuolatos nešami rožių ir gvaz
dikų žiedai. Čia filtrą mėlynakių 
karalystė. Pasirodo, kūdikių akys 
vienos spalvos, vienu pigmentu nu
dažytos — mėlynos. Tokios mėlynos 
lyg lino žiedai vasarvidyje. Kli
nikoje mus pasitinka senovės romė
nų posakis, bronzos raidėmis žė
rintis vestibiulio sienoje: „Valetudo 
mulierum et neonatarum—lex supre- 
ma". tai relikto:

Kuo ypatinga naujoji klinika Kau
no! Tokį klausimą pateikėme žino
mam šalyje akušeriui-ginekoiogui, 
medicinos mokslų daktarui, profeso- 

. rhil Vaciui Sadauskui.

Kol kas šalyje Ir respublikoje tai 
pirmoji tokio tipo klinika. Jos ar
chitektūrinis sprendimas, patalpų 
išdėstymas, naujausia technika ir 
aparatūra operacinėse, kabinetuose, 
laboratorijote, gimdyklose atitinka 

/ šiandieninės medicinos mokslo rei
kalavimus. Didžiuliuose rūmuose — 
vienuolika stacionarinių ir poliklini- 
kinių skyrių. Su įvairiomis komplika
cijomis kovojama serologinio kon
flikto ir nolšnešiotumo skyriuje. Eks- 
tragenttalinės ir nėštumo patologijos 
skyriuje pereina gydymo ciklą mote
rys, negaluojančios širdies, kepenų, 
inkstų ligomis. Observacinlame sky
riuje veikia ir tuberkuliozinis posky
ris. Tarsi atskira ligoninė su puikiai 
įrengtomis operacinėmis — gineko
loginiai skyriai. Klinikos pastate —

didžiulis poliklinikinis skyrius —- 
moterų konsultacija. Joje įrengti 
analogiški specializuoti kabinetai.

Diagnostikai jau tarnauja ultra
garsas. Juo nustatomas įvairių aug
lių dydis. Tai žymiai palengvina be
siruošiančio operacijai chirurgo 
darbą. Ultragarsas „išmatuoja" ir 
būsimo kūdikio galvutę. Tuomet aiš
ku: sunkus ar lengvas bus gimdymas.

Naujovė klinikoje — radijo izo
topinė diagnostika. Gimdyvei 
įtvirktčiamas specialus preparatas. 
Jis tarsi miniatiūrinė radijo stotis 
pradeda „siųsti" signalus, nurodyda
ma, kur yra vaisiaus gyvybę palai
kantis organas — placenta.

žiba klinikoje ir žydri televizorių 
ekranai. Jie nuolatos vaizdais in
formuoja apie padėtį gimdyklose, 
operacinėse, naujagimių kambariuo
se. Televizinė sistema klinikoje pa
jungta ne tik mokymo, kontrolės 
tikslams. Yra kambarys, kuriame 
įvyksta daug džiaugsmingų susiti
kimų. Televizoriaus ekrane laimin
gas tėvas, giminės gali matyti mo
tiną su naujagimiu rankose.

Klinikos didžiojoje auditorijoje 
klauso paskaitų studentai. Kauno 
akušeriai-ginekologai palaiko ryšius 
su Talino, Tartu, Maskvos, Tbilisio, 
Baku, Taškento, Samarkando, Jereva
no, kitų šalių miestų mokymo ir gy
dymo įstaigomis.

Svėlnios, baltos rankos laiko aukš
tyn į saulę iškalusios kūdikį. 
Tokia naujųjų klinikų emblema. Emb
lema, simbolizuojanti didžiulę pa
garbų motinai gimdytojai, naujai 
atėjusiam į pasaulį žmogui.

susitikimai su tarybiniais 
žmonėmis mane jaudina. Jie 
puikiai supranta meną, myli 
ir žavisi geriausiais pasau
lio dainininkais, teisėtai di
džiuojasi saviškią pasieki
mais.

Lietuviai man .palieka patį 
geriausią įspūdį. Jie vei
klūs, nepakenčia falšo mene, 
pokalbiuose, principialūs, 
susižavėję gali diskutuoti 
apie mėgiamus herojus išti
sas valandas.

Malonu, kad meilė menui, 
o kartu ir pagarba žmogui, 
jo kūrybai Tarybą Sąjungo
je skiepijama iš mažens, 
mokyklos suole.

Todėl ir stebinate Euro
pą, kaip tie mažieji smui
kininkai iš Čiurlionio vardo 
vidurinės meno mokyklos”.

JAPONIJOS baleto trupės 
vadovas Masahide Komaki:

“Vaikščiojau Vilniaus 
gatvėmis ir stebėjausi žmo
nių nuoširdumu, paslaugu
mu. Čia sunku paklysti. Ir 
jeigu jau užklydai senamies
čio labirintuose, vilniečio 
maloni šypsena tau visuomet 
pasiruošusi padėti. Jauni 
žmonės Vilniaus gatvėse 
elegantiškai apsirengę, ne
teko niekur matyti be tikslo 
tūnančią ar slampinėjančią 
ilgaplaukią, kurią taip daug 
mano “viskam skrupulingo
je” šalyje”.

Erika Godova, vertėja iš 
LENKIJOS LR:

“Niekaip nepajėgiu su
prasti: kaip jūs sugebėjote 
per tokį trumpą laiką atres- 
tauruoti Vilniaus senamiestį 
ir pastatyti naująjį Vilnią.

Pamenu, neseniai aplink 
Vilnią buvo tiek dykviėčią, 
o senamiestyje net apšvieti
mo kaip reikiant nebuvo, da
bar gi, tik dvidešimčiai metą 
praėjus, čia stovi ryto sau
lės nutviekstas gražus, šva
rus ir didelis miestas - Ta
rybą Lietuvos sostinė.

Man malonu dar ir todėl, 
jog mano gimtasis miestas, 
miestas, kuriame prabėgo 
mano vaikystė, apdovanotas 
aukščiausiu Tarybą Sąjungos 
apdovanojimu - Lenino or
dinu. Po tiek nebuvimo 
metą, tai, ką pamačiau Vil
niuje, norėjau išsakyti eilė
mis, deja, ne poetė esu, bet 
vis vien širdyje gera, jog 
Tarybą Lietuvos sostinė - 
šiandien viepas gražiausią 
Europos miestą”.

JONAS MACKEVIČIUS 
Lietuvos kultūrinią ryšlą su‘ 
užsienio šalimis draugijos 
atsakingas sekretorius.

KADA ATSIRADO 
GYVYBEI

Galimas dalykas, jog mokslinin
kai, tyrinėdami uolienas viename 
Pietų Afrikos rajone netoli Sva- 
zilendo, atrado gyvybės atsiradi
mo Žemėje istorinį taškę. Šių uo
lienų amžius yra apie 3,4 mlrd. 
metų.

Tyrimai parodė, kad suakmenė
jimai susidarė maždaug per 300— 
400 mln. metų, kai šis rajonas bu
vo vandenyno dugnas ir kai čia 
veikė vulkanai. Uolienose rasta 
pačios pirmosios gyvybės užuo
mazgos pėdsakų, kjurie byloje 
apie fotosintezės reakcijas. O uo
lienose surasta senovinė anglis, 
kaip manoma, atsirado anksčiau 
už fotosintezės reakcijas. Si ang
lis yra analogiška organinei ang
liai, randamai meteorituose, at
skridusiuose iš asteroidų juostos.

Jeigu rastoji anglis yra tikrai 
nebiologlnės kilmės, vadinasi, 
mokslininkams pavyks atrasti pa
čius seniausius Organizmus, kurie 
gyveno dar prieš atsirandant fo
tosintezės reakcijoms.

HITAS PER LAMANŠĄ
Anglų įnž. U. Fričmenas yra 

aukštų įrenginių statybos specia
listas. Jis pasiūlė pastatyti tiltą 
tarp Didžiosios Britanijos ir Pran
cūzijos. Jo nuomone, tai būtų ge
riausia susisiekimo priemonė.

Tiltą laikytų maždaug 800 m 
aukščio atramos. Jos būtų beveik 
pustrečio karto aukštesnės už Ei
felio bokštą. Per tiltą numatoma 
nutiesti 2—3 autostradas, geležin
kelį ir dujotiekį bei naftotiekį. 
Tiltu per valandą galėtų prava
žiuoti 10 toksi, automobilių.

nori išsiliuosuoti iš 
mo vargą . . .

Vytautas ranka man,

Kai perskaičiau “Laisvė
je” žinią, kad Lietuvoje mirė 
Vytautas Glovackas, ta žinia 
smygtelėjo man tiesiai Į šir
dį, kaip durtuvu. Vytautas 
buvo už mane dešimtmečiu 
ar daugiau jaunesnis. O kita, 
jis buvo toks nuostabiai ma
lonus socialistinės Lietuvos 
žmogus, didele širdžla drau
gas, pasiryžęs padėti bile 
vienam, kuris aplankė Lie
tuvą. Jam joks tau patarna
vimas nebuvo nei per mažas, 
nei per didelis. Todėl man 
atrodė, išgirdus tą žinią, 
kad tokie geri žmonės netu
rėtą mirti. . .

Vytautui Lietuva, jos vie
tos ir jos miestai buvo taip 
žinomi, kaip jo paties del
nas. Išvedžiojo jis mane po 
Vilnią, kur tik man reikėjo - 
valgyti, gerti, reikmeną nu
sipirkti, Įdomią, istorinią 
vietą pažiūrėti. Jo vadovy
bėje pamačiau daug, daug 
Lietuvos nuo vieno jos kraš
to iki kito, nuo Anykščlą ši
lelio iki Joniškio - Latvijos 
pasienio.

v Tos kelionės vienas mo
mentas neišeina iš mano at
minties.

Vykome dviejomis auto
mašinomis iš Vilniaus, per 
Kauną link žiemią, Į Joniš
kį, polatvijį, Į mano gimimo 
vietą. Kelias ėjo link Kel
mės, Siaulią. Visą kelią- 
panorama puikiausia! Gė
rėjaus, gėrė jaus Lietuva per 
pora šimtą kilometrą.

Nors gražu ir malonu buvo 
važiuoti, tačiau man laikas 
buvo aprubežluotas. Turė
jau nuvykti Į gimimo vietą, 
ją aplankyti, aplankyti ir 
tuos, kurie ten tebegyvena - 
mano žmonės, giminės, vai
kystės bičiuliai. Bet sekan
čios dienos gale privalėjome 
būti vėl Vilniuje, nes turis
tai pradėjo į Lietuvą plauk
ti iš svetur, birželio mėn. 
Ją priėmėją, kaip Vytautas, 
reikėjo daugiau, negu ją 
buvo. Vienas turistas pasi
mirė net nepasiekęs Vil
niaus, tik Minską. Vytauto 
darbas buvo sekančią dieną 
jo kūną atgabenti Į Vilnią. 
Tai ir skubėjome.

Tačiau po kelią valandą 
Vytautas riktelėjo man, kad 
mes negalime toliau važiuoti 
nesustoję. “Tuojau čia bus 
Raseiniai”, sako jis. “Čia 
sustokime pasidairyti. . . ”

Sustojome prie gražaus 
parko, geriau sakyti, prie 
gėlyno. Didelis plotas, ap
sodintas gėlią gėlėmis - ežią 
ežės ją, lovą lovos ją - kraš
tais, padabintais raudonomis 
bigonijomis. Didelią me
džią parke nesimato, tačiau 
žydinčią krūmokšnią daug ir 
visokią*

Viduryje gėlyno stovėjo 
milžiniška Žemaičio stovy
la. Ji atrodė tokia didelė 
todėl, kad didelią pastatą, 
arba medžią čia prie jos ne-

buvo. Rodosi, ją gali lyginti 
prie mūsą nlujorkiškės 
Laisvės stovy los. Aš pra
dėjau apžlūrlnėt stovylą, 
kaip Žemaitis, naginėmis 
apsiavęs, žengia Į gyvenimą 
pirmyn, primindamas man tą 
žemaitišką posakį: “Kas 
bus, kas nebus, bet žemai
tis nepražus”.

Priėjęs Vytautas man 
sako, kad toje vietoje per 
laiką laikus būdavo Rasei- 
nią šiukšlėse ir purve pa
skendusi turgavietė. O dabar 
ji majestotiškai graži vieta 
pasidžiaugti gamta ir žmo
nią triūso grožiu. . . Vy
tautas sako, kad per amžius 
Raseiniai nematė tokio gam
tos grožio, kokį, dabartie 
mato prie socialistinės sant
varkos.

Prie Žemaičio stovylos 
man bežiūrlnėjant, Vytautas 
priėjo ir sako: “Adolfai, ši 
stovyla daug surišta su mano 
praeities veikla. Kai ėjo at- 
steigimas Tarybinės sant
varkos Lietuvoje, aš čia vei
kiau”. Sako, kad jis nuo 
šitos stovylos pastolio kal
bėjo į minią, ragindamas vi
sus stoti ir sykiu kovoti už 
Tarybinę santvarką, jei jie

jo sekti jį link ilgos eilės mokytojams kovoti 
medžią. Priėjome prie pla
taus kelio, kurio antroje pu
sėje buvo eilė liepą vienoje 
ir kitoje pusėje kelio.

Peržengėme kelią. Gi už 
liepą antkapėliai, antkape- 
llai, kaip mano akys mato, 
balti, gal marmuriniai, iki 
kelią aukštumo. “Tai Ta
rybinės armijos kapinės”, 
sako Vytautas. Jis ir eina 
pakraščiu, žiūrėdamas už 
liepą, kaip ko ieškodamas. 
Staiga sustoja ir žiūri Į 
vieną antkapelĮ.

Priėjau ir aš ten žiūrėti. 
Gi antkapelyje iškaltos 
raidės - GLAVACKAS.

“Brolis?” - sakau.
“Taip, tai mano brolelis”, 

sako Vytautas. “Jis kovojo 
už šią santvarką, kovoje kri
to, ir čia palaidotas sykiu 
su kitais tojo pat kovoje 
kritusiais”.

Stovėjome, kaip du pilio
riai, nekrutėdami, kokią mi
nutę. Vytautas brūkštelėjo 
ranka sau per veidą, kaip 
prakaitą šluostydamas - 
veikiausia - ašarą. Greit 
jis, kareivišku būdu, atsisu
ko Į kitą pusę ir sako: 
“Adolfai, dabar galime vėl 
važiuoti!” A. GILMAN

St. Louis, Mo. - Daugiau 
kaip 3,000 mokytoją tebe- 
streikuoja. Mokyklos užda
rytos. 313,000 mokinią na
muose sėdi.

Tymsterią unijos lokalas 
420 nutarė visais galimais 
būdais padėti streikuojan
tiems mokytojams kovą lai
mėti.

Dviem studentam 
mirties bausmė

Ankara. - Turkijos mili- 
tarinis teismas nuteisė du 
’studentus F. Bal ir S. A. 
Yildiz pakart, o mergina G. 
Ozde gavo viso gyvenimo 
kalėjimą.

Jie apkaltinti suokalbiu 
“nuversti valdžią”. Jie yra 
nariai Turkijos Išsilaisvini
mo armijos, kurios trys na
riai 1972 m. buvo pakarti.

TEL AVIVAS. - Izraelis 
statosi raketinius laivelius 
karui su arabais. Pirmas 
toks laivelis bus nuleistas Į 
vandenį vasario 19 d.

< APSAKYMAS

ATOMINĖ 
METALURGUOS 
GAMYKLA

Kaip praneša užsienio spauda, 
Japonijoje sekančiais metais bus 
pradėta vykdyti programa, sie
kiant sukurti pirmąją pasaulyje 
bandomąjį atominį metalurgijos 
kompleksą, kurį varys atominis ku
ras. Si gamykla neturės nei aukš
takrosnės, nei marteno. Todėįjai 
nereikės nei anglies, nei naftos.

Atominės metalurgijos gamyk
los branduolinis reaktorius gamins 
labai karštas (net 1000°) dujas, ku
rios ir lydys ketų ir plieną. Iki 
šiol aukščiausia temperatūra bran
duoliniuose reaktoriuose siekė 
850°

ALMEDA, Calf.- Millta- 
rinis lėktuvas nukrito ant 
apartmentinio namo. Už
mušė 7 žmofies ir daugelį 
sužeidė.

Sis apsakymas ne apie grakščią, aukš- 
taliemenę palmę, kokios puikuojasi Kali
fornijos pakrantėse, besiklausydamos di
dingai ošiančio Ramiojo vandenyno. Sis 
apsakymas ir ne apie tas vėjuje linguo
jančias vešlias palmes, kokią pilna žemę 
juosiančioje tropiką zonoje. Ne, šis ap
sakymas yra apie paprastą kambarinę 
palmę, augančią toli šiaurėje vieno pen
kiaaukščio namo laiptą aikštelėje.

Kaip kambarinė palmė, ji buvo graži, 
ilgomis plačiomis šakomis, - už jos galė
jo pasislėpti net keli žmonės.

Užaugo ji Vasariu bute per eilę metą. 
Motina Vasarienė ją laistė, prižiūrėjo, 
jai šakas nukarpydavo.

Bet štai gripo, atitarnavęs armijoje 
sūnus Justas.

- Mama, aš palmės vietoje pasistaty
siu savo rašomąjįstalą, - pareiškė jis mo
tinai. - Palmė galės sau žaliuoti laiptą 
aikštelėje.

- Laiptą aikštelėje! - pasibaisėjo Va
sarienė. - Tame šiukšlyne! Kad tie ne
praustaburniai Ridikai ją nulaužytą! Juk 
jie per porą metą nė karto laiptą nevalė! 
Iki gyvo kaulo man jie įgriso.

- Jei taip, aš valysiu laiptus, - pasakė 
linksmai Justas. - Kariuomenėje Įpratau. 
- Ir jis išgabeno palmę ant laiptą, Čia pat 
juos nušveitė, nurinko voratinklius.

Nors palmė buvo augalas ir neturėjo 
ausą, bet savo gyvybės galia prisiklausy
davo visokiausią kalbą, kuriomis persi-J 
mesdavo praeinantys gyventojai ir ją sve
čiai.

- Užgriozdino praėjimą! - Susiraukė
kartą pikta Ridikienė, tempdama girtą 
vyrą. 7 - \ 7.

- Greit nusibos tam švarelvai! - tarė 
ji kitą kartą, tyčia ant laiptą iškratydama 
iš kišenaitės sunaudotus autobuso bilietus 
ir kitus nereikalingus popiergalius.

Kas šeštadienis palmė klausydavosi 
gražios muzikos, kai Justas, pasistatęs 
tarp jos lapą radijo tranzlstorią, plaudar 
vo laiptus.

Palme mate, kaip kartą į Ridiką butą 
atvažiavo gydytojas su baltu chalatu. Va
kare Justas užėjo pas Ridikus pasiteirau
ti, kas atsitiko kaimynei, atnešė šviežią 
uogą. Pasisiūlė užeiti į vaistinę, nes vy
ras juk vėlai grįžtąs iš darbo.

Slinko savaitės ir mėnesiai. Palmė iš
leido naujas šakas, kurios buvo gaiyios, 
daug žalesnės už senąsias.

Sykį palmė kone apstulbo, pamačiusi, 
kaip vėlai vakare Ridikienė, kad niekas 
nepastebėtą, pirmą kartą kuo švariausiai 
nuplovė laiptus. Justas, tat pastebėjęs 
ryte, patenkintas pats sau nusišypsojo:

- Vadinas, pradėjo tirpti neapykantos 
ledas!

Atėjo žiema, ir vakarais, užsiglaudusi 
už palmės, čia Įsišnekdavo Įsimylėjėlią 
porelė. Mergaitė, matyt, nedrįso kvies
tis vaikiną Į butą. Susėdę jie čia spręs
davo uždavinius, ginčydavosi, diskutuo
davo.

Palmė gerai Įsiminė, kaip jie vartė 
vieną knygutę apie meilę ir balsu skaitė 
atskiras jos vietas.

O iš anapus durą atsklisdavo girto Ri
diko rėkavimas:

- Negi aš neuždirbu stikliukui prie va
karienės. Savo skudurams taupai. Vel
niop tie skudiifal. Man svarbu, kad tu 
minkšta, prĮsirpus, lyg uoga, ugnis, o ne 
moteris. Iš grožio košės nevirsi.

Pagaliau atėjo lemtingasis vakaras.
- Kas čia? - paklausė Ridikienė, nea

tidarydama durą, kai vyras paskambino 
prie savo buto.

- Įleisk! - sušvokštė Ridikas. - Jei 
ne, sulaužysiu tavo palmę. Neturėsi kur 
akių dėti prieš savo kaimyną.

- Neliesk palmės. Ji tau nekliūva, - 
tyliai pasakė per duris išsigandusi Ridi
kienė.

- Kaip tik ji kliūva. Tau patinka, kaip 
pas tave užeina tas pašlemėkas Justas. 
Dantis jam rodai, šypsaisi. “Koks doras 
vaikinas! Imk iš jo pavyzdį! Negeria, 
nerūko!” Štai ką aš padarysiu su ta jo 
palme.

Ir Ridikas ėmė laužyti palmės šakas. 
Jos garsiai traškėjo. Jis tai darė tyčia, 
kad žmona girdėtą už durų. Po to jis 
apvertė vazoną su žemėmis ir paleido jį 
bildėti žemyn laiptais.

Netikėdama savo ausimis, Ridikienė 
pravėrė kiek duris. Pasirodė putnus jos 
veidas. Tai pastebėjęs, Ridikas puolė 
prie jos Įstūmė ją su durimis atgal Į ko
ridorių ir, išsitraukęs peilį, ėmė ją nir
tingai badyti.

- Gelbėkit! Gelbėkit! - suriko mirties 
siaubo apimta Ridikienė.

Išgirdę klyksmą, mindydami ant laip
tų išmėtytus palmės lapus ir padriektas 
jos šaknis, subėgo kaimynai. Bet Ridi
kas, juos išvydęs, spėjo pasprukti.

Kaimynai rado Ridikienę susmukusią 
koridoriuje. Šviesus jos chalatas buvo 
visas paplūdęs krauju.

Atvykęs greitosios pagalbos gydytojas 
pareiškė:

- Beveik nėra vilties išgelbėti!
Labiausiai pasibaisėjo Justas. Tik jam 

vienam buvo aišku, kad, jei ne palmė, jei 
ne instinktyvus nelaimingosios noras už
stoti, Išgelbėti niokojamą, žudomą kai
mynų palmę, kurią ji jau buvo spėjusi pa
milti, mirtis būtų buvusi atitolinta, gal 
būt, visam tos moters gyvenimui.

Štai ir visas pasakojimas apie tą gražią, 
plačiašakę palmę, kuri augo ne šiltoje 
Kalifornijos pakrantėje, klausydamasi 
amžinai ošiančio Ramiojo vandenyno, o 
toli šiaurėje vieno penkiaaukščio namo 
laiptą aikštelėje. JURGITA LEONAITĖ



4-tas puslapis

APIE GARSIĄJĄ MENO MOKYKLĄ

I MfelU) Mim© riŽMYKIM
Vasario 3 d. sukanka 25 metai, kai pradėjo veikti Vii- 

i niaus M. K. Čiurlionio vidurinė meno mokykla. Ji šian-
q dien plačiai žinoma toli už respublikos ribų ir kelia nema-

I žą specialistu susidomėjimą. Tai bene vienintelė ne tik 
-Lietuvoje, bet ir visoje Tarybą šalyje mokykla, kur menui 
gabūs vaikai, mokydamiesi pagal pilną vidurinės mokyklos 
programą, lygiagrečiai ruošiasi tapti aukštos kvalifikaci
jos menininkais - muzikais, šokėjais, dailininkais. Artė
jant mokyklos sukakčiai, paprašėme jos direktorių Vytau
tą SEREIKĄ atsakyti į vieną kitą klausimą.

KORESPONDENTAS: Mo
kyklos vadovo akimis žiū
rint, 25 metai - tai daug?

DIREKTORIUS: Mūsą mo
kyklos istorija dar labai 
trumpa. 1948 m. konserva
torijos priestate buvo Įs
teigta dešimtmetė vaiką mu
zikos mokykla, kurioje veikė 
vienas skyrius su 63 moki
niais. Dabar turime didžiu
lius rūmus ir daugiau kaip 
200 vietą internatą; mokyk
loje veikia muzikos, baleto 
ir dailės skyriai, kuriuose 
mokosi daugiau kaip 700 vai- 
kV-

KORESPONDENTAS: Gal 
primintumėte, kas buvo pir
mieji mokyklos abiturientai 
ir kuo jie tapo?

DIREKTORIUS; Pirmąją 
laidą sudarė tik 4 vaikinai. 
Visi jie dabar - žinomi mu
zikos veikėjai. Tai - peda
gogas, meno mokslą kandi
datas Algirdas Gricius, 
kompozitorius Feliksas Ba
joras, pianistas bei dirigen
tas Aloyzas Končius ir nusi
pelnąs artistas, pagarsėjęs 
vargonininkas virtuozas 
Leopoldas Digrys.

KORESPONDENTAS: Ką 
dar paminėtumėte iš pasižy
mėjusią mene mokyklos 
auklėtinių ?

DIREKTORIUS: Didžiuo
jamės nemažu būriu muzi
kos skyrių baigusią jaunuo- 
liy, kurie gražiai atstovavo 
Lietuvai ir Tarybą Sąjungai 
tarptautiniuose konkursuo
se. Violončelistas D. Ge
ringas užėmė pirmąją vietą 
tarptautiniame Čaikovskio 
konkurse Maskvoje, smuiki
ninkai R. Katilius ir M. Smi
tas tapo Helsinkio ir Pary
žiaus konkursą laureatais, 
pianistė E. Elinaitė buvo ge
rai Įvertinta Varšuvos kon-

Kauno ąžuolynas
Dailius takus ąžuolyno 
Kas tik nori, tas juos mina. 
Jie nepyksta, neburnoja, 
Praeivius gražiai vilioja - 
Grynu oru pakvėpuoti, 
Ant suoliuką pasėdėti, 
Su draugais pasikalbėti 
Ir gamta pasigėrėti. 
Ąžuolynas - miesto turtas. 
Jis ir auga lyg užburtas. 
Ne šimtai čia ąžuolą - 
Šimtamečių milžiną. 
Jie kasmet sėklas augina. 
Ir apseja ąžuolyną. 
Daug jaunučių ąžuolą 
Auga, klesti tarp seną. 
O po visa ąžuolyną 
Žalia pieva lyg gėlynas. 
Takais vaikščiok ir gėrėkis, 
Gamtos turtais tik grožėkis. 
Ir takai visi apjuosti - 
Gražiom gėlėmis išpuošti: 
Vienos^rausvos, kitos baltos, 
Tai geltonos, tai raudonos, 
Visos kvapnios ir malonios. 
Bet ir paukščių čia nestinga, 
Kai pavasaris išaušta - 
Čiulbesys, net ausys kurstai 
Čiulba rytais, vakarais, 
Per dienas ir naktimis 
Pilka lakštutė nerimsta 
Suokia medžiuos.kol pailsta. 
Voverytės liuoksi dailiai 
Per viršūnes ir šakas 
Uodegėlėm skraido jos.
Gamtos grožis - tau žmogau, 
Džiaukis ir lankyk dažniau.

K. ^AKAVICKIENE 

kurse, o smuikininkė A. Vai- 
niūnaitė ir violončelistas A. 
Vasiliauskas (su dar dviem 
vilniečiais) tapo Liežo (Bel
gija) kvartetą konkurso nu
galėtojais. Tarprespubliki
nio C i ur lionio konkur s o la u- 
reatą tarpe - mūsą auklėti
niai B. Vasiliauskas, G. Luk
šaitė ir A, Juozapėnaitė. 
Gerą vardą meno pasaulyje 
išsikovojo dar vienas mūsą 
mokyklos auklėtinis - nusi
pelnęs artistas, operos di
rigentas J. Aleksa.

Turi kuo pasigirti ir kiti 
du skyriai. Operos ir baleto 
teatre bei “Lietuvos” an
samblyje šoka daugelis bu
vusią čiurlioniečią (pvz., ge
rai žinomi visiems nusipel
nę artistai L. Aškelovičiūtė 
ir R. Minderls), o dailės 
skyriaus mokiniai yra iško
voję dešimtis diplomą ir pri
zą tarptautiniuose konkur
suose ir parodose. Antai už
pernai Čekoslovakijoje Įvy
kusiame konkurse “Fanta
zijos bienalė*’ didysis pri
zas buvo paskirtas buvusiai 
mūsą mokinei D. Steponavi
čiūtei, o Čiurlionio mokykla 
buvo apdovanota už geriausią 
kolekciją.

Bet svarbu ne vien 
“žvaigždės”. Dešimtys me
nininką, kurie savo profesi
jos pagrindus Įgijo Čiurlio
nio mokykloje, netapo garse
nybėmis, bet kiekvienas ją 
aktyviai prisideda prie mūsą 
socialistinės kultūros ugdy
mo.

KORESPONDENTAS: Ar 
pasiteisino bandymas su
jungti po vienu stogu triją 
meno šaką mokyklas?

DIREKTORIUS: Patyri
mas, sukauptas per pustre
čio dešimtmečio, Įgalina 
tvirtai atsakyti: tokio tipo 
“kombinatas” turi pranašu
mą prieš specialiąsias mo
kyklas, kuriose mokosi vie
nos kurios meno šakos at
stovai.

Mes stengiamės, kad aug
tų ne vien, pajėgūs siauro 
profilio specialistai, bet vi
sapusiškai išsilavinę, kultū
ringi, plataus akiračio ir di
delio polėkio menininkai.

Tai nelengvas uždavinys, 
todėl pedagogams tenka 
dirbti labai kūrybiškai, ieš
koti naują pedagogikos ir 
metodikos principą, mokėti 
tiesiog sudominti vaikus 
gretimos meno šakos speci
fika. Prieš kelerius metus 
kęmpozitorius A. Klenickis 
mokyklos užsakymu sukūrė 
baletą “Veširdis”. Pasta
tyme dalyvavo beveik visa 
mokykla; šokėjai šoko soli
nes ir masines scenas, mu
zikantai grojo orkestre, dai
lininkai ruošė kostiumą ir 
dekoraciją eskizus. O per
nai suruošėme televizijos 
laidą, kurioje orkestras ir 
solistai grojo K. Sen-Sanso 
“Žvėrlą karnavalą**, obūsi- 
mleji dailininkai rodė savo 
iliustracijas kiekvienam 
epizodui. Tokią pavyzdžių 
yra ir daugiau.

Būtent už šios krypties 
veiklą - estetinį vaiką auk
lėjimą - Čiurlionio mokykla 
pernai buvo apdovanota gar-
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S. m. sausio 19 d. Alytuje 
įvyko Lietuvos žurnalistą 
sąjungos “Dainavos” susi
vienijimo konferencija, 
skirta neetatinią korespon
dentą darbui ir jo proble
moms apsvarstyti.

Konferencijoje dalyvavo 
“Valstiečią laikraščio” re
daktorius drg. Karosas, 
“Tiesos” redaktoriaus pa
vaduotojas drg. Sniukas, 
LKPCK atstovas drg. Čap
likas, devynių rajonų, prik- 
lausančių susivienijimui 
atstovai ir kt.

Drg. Čaplikas savo kalbo
je daugiau apsistojo ties kai
mo korespondentų darbu tre
čiaisiais penkmečio metais, 
nurodydamas pagrindinius 
uždavinius spaudos darbuo
tojams, kad reikalinga kovoti 
su pletkals, plačiau vystyti 
kontrpropagandą prieš 
sklindančias apkalbas prieš 
Tarybų Sąjungą.

“Dainavos*' susivienijimo 
pirmininkas drg. Pleškys iš
nagrinėjo rajoninių laikraš
čių darbą. Kalbėdamas apie 

binga visasąjungine Lenino 
Komjaunimo premija.

KORESPONDENTAS: Ko
kius uždavinius ketinate 
spręsti ateityje?

DIREKTORIUS: Svarbiau
sia - kelti visą triją skyrių 
meninį lygį, kad visi moki
niai Įgytų kuo tvirtesnį pro
fesinį pagrindą. Lygiagre
čiai stengsimės gilinti ir 
plėsti estetinį auklėjimą. 
Manyčiau, kad būtent tuo ge
riausiai pateisinsime tą gar
bę, kuri mokyklai buvo su
telkta, pavadinant ją Mika
lojaus Konstantino Čiurlio
nio vardu. KALBĖJOSI 

K. NAINYS■ . I 

Apie tarybinių respublikų laimėjimus
TADŽIKIJOS TSR

1929 m. visos respublikos elektrinės pagamino 
tik 100 tūkstančių kilovatvalandžių elektros ener
gijos. Pernai Tadžikiją jau davė 3 nqiilijardus 367 
tūkstančius kilovatvalandžių. Pasiekusi projektini 
galingumą, dabąr statoma Nureko HES kasmet 
gamins po 12 milijardų kilovatvalandžių elektroj 
energijos. O tai — šešis karius daugiau, negu 
jos gamindavo visa Ikirevoliucinė Rusija.

^tafant Baibazino b dromazgą, pirmą kartą pa
saulyje sprogdinimu buvo supilta daugiau kaip 
50 metrų aukščio užtvanka.

ARMĖNUOS TSR
Pokario metais respublika smarkiai pasuko 

chemiją ir elektrotechniką. Plačiai šalyje žino
ma jos gaminamos kilnojamosios elektros stotys, 
Įvairios elektromašinos elektros varikliai, trans
formatoriai, elektros lemputės, kabeliai, dirbtinis 
pluoštas, metalo pjovimo staklės, kalvystės-presą- 
vimo mašinos, automobilių padanges, kompreso
riai.

Šiuo metu miestuose gyvena 61 procentas res> 
publikos gyventojų.

TURKMĖNUOS TSR
Greta naftos gavybos ir Jos perdirbimo Turk

mėnijoje vis plačiau vystoma chemijos, statybi
nių medžiagų Jr tekstilės pramonė.

1971 m. pagaminta J12 tūkstančių tonų sieroj 
rūgšties, beveik 400 tūkstančių tonų minerąlipjją 
trąšų, 43.6 tūkstančiai tonų cemento, 9.300 tūks
tančių kvadratinių metrų Langų stiklo.

ESTIJOS TSR
Kitų tarybinių respublikų tarpe Estija ypač 

išsiskiria skalūnų pramone (anksčiau skalūnai bu
vo tik kaip kųrasj, kuri sudaro plačias galimybes 

• vystyti chemiją. Štai keletas skaičių: pernai res
publikoje buvo Iškasta 20,8 mln tonų skalūnų 
(1940 m. — 1,9 mln t), pagaminta 593 mln ku
binių metrų dirbtinių dujų, 175 tūkstančiai tonų 
sieros rūgšties, 1.361 tūkstantis tonų mineralinių 
trąšų.

AZERBAIDŽANO TSR
Naujai sukurta eilė juodosios Ir spalvotosios 

metalurgijos šakų: pastatytos dvi aliuminio ga
myklos, Įsisavinta plieninių vamzdžių gąmyba, 
plačiai vystoma mešjnų gamybos pramonė. Sum- 
gaite Išaugo sintetinio kaučiuko įmonė, Baku 
mieste — guolių, Mlngečąųre — gumos dirbinių 
gamyklos.

1971 j m. respublikoje veikė 142 mokslo Įstaigos 
(1913 m. — dvi), kūmose d|rbo daugiau kaip 
18 tūkstančių mokslinių darbuotojų.

LIETUVOS TSR
Respublikos aukštosiose mokyklose galima įsi

gyti apie 130 specialybių. Jų tarpe — elektro
ninės technikos, biofizikos, kibernetikos, valdy
mo sistemų automatizavimo, automatinių elektros 
ryšių ir kt.

Per trisdešimt pastarųjų metų išleista 45.663 
knygos 313 mln egzempliorių tiražu. Tai kur 
kas daugiau, negu buvo išleista nuo ML Mažvydo 
„Katekizmo" (1547 m.) iki 1940 m.

• I

MOLDAVIJOS TSR
Be plačiai žinomos vyno pramonės, respubli

koje sparčiai vystoma lengvoji ir maisto pramo
nė. Benderuose pastatytas šilko kombinatas, Ki- 
šiniove — avalynės ir trikotažo, Kybnlce —bal
tinių trikotažo, Dubosaruose — siuvimo fabrikai. 
Cukraus gamybos pramonė pastaraisiais pjetijl.s 
pasipildė šešiais naujais kombinatais. 1971 m. 
Moldavija pagamino ir pirmuosius savo trakto
rius.

LATVIJOS TSR
Mūsų kaimynai garsėja keleivinių ir tramvajų 

vagonų, dujinių generatorių ir dizellų. autobusų 
4r statybinių medžiagų gamyba, išvystyta leng
vąja ir maisto pramone. Turi Latvija ir savo 
sunkiąją pramonę: pernai respublikoje Išlydyta 
445 tūkstančiai tonų plieno, pagaminta 366 tūks
tančiai tonų valcuotų juodųjų metalų.

Latvija savo pramonės produkcija eksportuoją 
daugiau kaip į , šimtą pasaulio šalių.

KIRGIZIJOS TSR
Iki Spalio revoliucijos Kirgizijoje tik šeši žmo

nės Iš tųksjančjo mokėjo skaityti. Dabąr ši rę$r 
publiką — visuotinio raštingumo kraštas. Vie# 
aukštosiose mokyklose ir technikumuose mokosi 
apie šimtas tūkstančių žmonių.

Iki Tarybų valdžios susikūrimo šiame kalnų 
krašte nebuvo nė vienos mokslo Įstaigos Ir nė 
vieno mokslinio darbuotojo. 1971 m. Kirgizijoje 
veikė 65 mokslo įstaigos, kuriose dirbo 6,3 tūks
tančio mokslinių darbuotojų.

' < - • ©-. ' •

GRUZIJOS TSR
Svarbiausios respublikos žemės ūkio Šakos — 

vynupglnlnkystė ar arbatžolių auginimas. J 971 
metais vynuogynams tekę 119,4 tūkstančio hek
tarų. Iš jų derliaus pačioje respublikoje buvo 
pagaminta 6,1 mln dekalitrų vyno, o kaimyni
nėse — dar 9,3 mln dekalitrų.

Gruzija — pagriųdinė arbatžolių gamintoja ga
lyje. Iš kiekvieno hektaro pernai buvo surinkta 

Į po 48,3 cpt arbajžolių. ..,

Kapsuko rajono laikraštį 
“Naująjį kelią”, pirminin
kas pabrėžė, kad laikraštis 
turi didžiausią tiražą (18,- 
000), išsiverčia be valst. do
tacijos. 1972 met. gavo 3,- 
217 laiškų, iš kurių 1853 buvo 
panaudoti spaudoje. “Nauja
sis kelias” turi virš 70 nee
tatinių aktyvią koresponden
tą. Geras laikraščio stovis 
leido premijuoti aktyvistus 
L. Vainlkonį, A. Stanaitį, J. 
Simeiką ir šią eilučių auto
rių.

Kalbėję kiti oratoriai pa
brėžė, kad reikalinga skirti 
daugiau dėmesio ne tik že
mės ūkiui, pramonei, bet taip 
pat kraštotyrai, kultūros 
reikalams, kaip išmokyti 
darbo žmogų poilsiauti, o 
svarbiausia, kaip pabrėžė 
drg. Sniukas, koresponden
tams reikalinga matyti mąs
tantį, dirbantį tarybinį žmo
gų.

Po konferencijos įvyko 
Alytaus statybininką estra
dinio ansamblio koncertas.

Noriu šiek tiek papasakoti 
ir apie patį Alytų, seną Dzū
kijos sostinę.

Tai labai sparčiai augan
tis, turįs geras perspektyvas 
miestas, geležinkelis, Ne
munas, pušynai. Sparčiu 
tempu vyksta statybos. La
bai gražus Putiną mikrora
jonas. Kas buvo Alytuje 
prieš keletą metą, jo tikrai 
nepažins, o su prieškariniu 
nėra ko nė lyginti. Alytų 
numatoma išauginti iki 80,- 
000 gyventoją.

Tiek tad. šiuo metu Įspū
džių iš konferencijos. Gai
la, kad laiko stoka neleido 
daugiau susipažinti su šiuo 
tikrai perspektyviu ir gra
žiu miestu. ,V. GULMANAS

Kapsuko miestui pernai suėjo Į80 metų. Šioje vietoje buvo 
didelė bala, stovėjo menki vieno aukšto namukai. Dabar 
modernus miesto kvartalas. V. GULMANO nuotr.

Muziką ne tik girdėsime, 
bet ir matysime!

Panašu į stebuklą. Bet 
buvo panašu į stebuklą prieš 
kokias ' šešiasdešimt metą 
“gandai”, kad ruošiamas 
aparatas, per kurį galėsime 
matyti net už tūkstančio my
lią atstoję dainuojantį daini
ninką, ar ne? O šiandien 
jau vargiai berasi tokį namą, 
kuriame nesirastą televizo
riaus. Stebuklas virto ti
krove.

Taip ir dabar siTmuzika. 
Pasirodo, kad toks renginys 
arba aparatas jau yra išras
tas, tik bereikia jįserijiniai- 
masiniai pradėti gaminti.

Kur toks renginys jau buvo 
demonstruojamas? Ogi 
mūsą gimtojo krašto Tarybą 
Lietuvos šauniojoje sostinė
je Vilniuje. Sužinome iš Zo
nes Siulienės ! straipsnio 
“Kūrėjas gimsta moksle” 
sausio 12 dienos “Tiesoje”. 
Ji rašo, o mes skaitome:

• “įrenginys, kurį man pa
rodė parodos šeimininkai, 
buvo panašus į radiją, bet ne 
radijas, į televizorių, bet ne 
televizorius. Jis dar neturi 
skambaus pavadinimo. Ir 
vadinasi stereo šviesos ir 
muzikos įrenginiu. Jo dar 

niekas negamina, tačiau 
Liaudies ūkio pasiekimą pa
rodos? proftechninio mokymo 
paviljone jis gavo pirmojo 
laipsnio diplomą, apie jįbuvo 
įrašyta daug puikią atsiliepi
mą ir pageidavimą gaminti 
serijinei gamybai.

Įjungiam aparatą į elekt
ros tinklą. Uždedam ispaną 
dainininko Rafaelio plokštelę 
ir kambarį užlieja stiprus 
balsas, o tuo pačiu momentu 
dideliame įrenginio ekrane 
sužybsi spalvos. Jos keičia
si pagal dainininko balso 
tembrą. Ypač malonu akiai 
žiūrėti orkestro atliekamus 
kūrinius. Garsą daugybė čia 
surikiuoja spalvas į grąžą 
derinį, čia it jūros banga nu
plauna jas, ir akis užlieja 
švelnus mėlis. . . Tik neil
gam. Kas minutę šviesos 
spalvos, kaip ir muzikos 
garsai, vis kitokie - ją neiš
sakysi.

Visai suprantamas žmo- 
nią, kurie matė šį įrenginį 
ir klausėsi šviesos muzikos, 
noras jį turėti savo bute. O 
gal netolimos ateities muzi
ka bus skirta ne tik ausiai, 
bet ir akiai?”

RUSIJOS FEDERACIJA
Respublikoje pernai pagaminta: elektros ener

gijos — 503 milijardai kilovatvalandžių, išgauta 
naftos — 304 mln tonų, natūralių dujų — 
87,5 mljrd kubinių metrų, anglies — 353 mln 
tonų, išlydyta ketaus — 44 mln tonų, plieno — 
66,8 mln tonų, pagaminta valcuotų juodųjų me
talų — 45,6 mln tonų, plieninių vamzdžių — 
7,6 mln. tonų.

Vien pernai sukurta daugiau kaip trys tūks
tančiai naujų pavyzdžių mašinų, Įrengimų, apa
ratų ir Įrankių.

UKRAINOS TSR
382 tūkstančius naujų butų gavo pernai res

publikos darbo žmonės. Be to, pagerintos gyve
nimo sąlygos daugiau kaip 1,7 mln žmonių.

Respublikos laukuose dirba 329 tūkstančiai 
traktorių, 83,6 tūkstančio grūdų kombainų.

Pernai iš kiekvieno hektaro vidutiniškai pri
kulta po 25,4 cnt grūdų, prikasta po 279 cnt 
cukrinių runkelių, po 123 cnt bulvių.

BALTARUSIJOS TSR
Praėjusiais metais nuo gąmyMų konvejerių nu

ėjo 81 tūkstantis traktorių, 30 tūkstančių trakto- 
rinių priekabų, 39 tūkstančiai siloso kombainų, 
31 tūkstantis sunkvežimių, šias mašinas galima 
pamatyti ne tik daugelyje šalies kampelių — 
daug jų eksportuojama ir | užsienį.

Aštuntajame penkmetyje stojo rikiuotės tre
čiasis šoligorsko kalio kombinatas, sintetinio 
pluošto kombinatas Mogiliove. Cla taip pat pa
statyta U liftų gamykla.

UZBEKIJOS TSR
Didžiausias respublikos turtas — medvilnė. Jos 

plantacijos užima 1,7 mln ha 1972 metais Uz
bekistanas davė šaliai 4,7 mln tonų medvilnės 
žaliavos. Tai didžiausias derlius per visą šalies 
istoriją.

Pirmą vietą šalyje respublika užima ir au
ginant šilkaverpius. Pernai čia gauta 1.144 to
nos šilko žaliavos, iš kurios galima išausti de
šimtis milijonų metrų audinių.

KAZACHIJOS TSR
Kuriantis TSRS, Kazachstanas grudų tiekdavo 

nedaug. 1922 m. iš šio krašto valstybė gavo tik 
733 tūkstančius tonų grūdų. Plačiai Įsisavinus 
plėš’nines žemes, respublikos vaidmuo nepapras
tai išaugo. Pernai čia prikulia 21 milijonas tonų 
grūdų.

Smarkiai vystosi taip pat gyvulininkystė, kyla 
žemės ūkio mechaniząvimo lygis. Auginama 7,5 
mln galvijų, 2,7 mln ' — kiaulių, 32,6 min — 
avių ir ožkų.

įvairos žinos
BONN A. - Vakarų Vokie

tijos valdžia bando sulaikyti 
doleriais spekuliaciją. Ji 
supirko bilijoną tris šimtus 
milijoną dolerių.

•
WASHINGTONAS. - Gy

nybos departamentas pa
skelbė, kad visi belaisviai 
grįžę gaus mažiausia po $5 į 
dieną, kiek laiko jie išbuvo 
belaisvėje. Kai kuriems pa
sidarys iki $20,000. Kai kas 
gali gauti net iki $100,000.

PANAMOS užsienio rei
kalą ministras Tackjpareiš- 
kė, kad Panamos respublikos 
žmonės kovoja už Panamos 
Kanalo zoną, kurią kontro
liuoja Jungtinės Valstijos.

ATLANTA, Ga. - 1972 
metą rinkimuose 598 pieti
nių valstiją juodieji kandi
datai laimėjo. Tuo metu kan
didatavo 1,276 negrai.•

CAIRO, Ill. - Jungtinis 
Frontas atnaujino masinį 
piketavimą įvairią biznių, 
kurie dar vis palaiko rasinę 
diskriminaciją.•

MASKVA. - Argentinos 
rašytojas Alfredo Varela 
laimėjo Lenino Taikos pre
miją.

•
TEL AVIVAS. - 40 tarybi

nių žydų, apsigyvenusią Iz
raelyje, pareiškė spaudos 
konferencijai: “Mes paty
rėme Izraelyje, kad gimę 
Tarybų Sąjungoje žmonės 
negali prisitaikyti prie ka
pitalistinės sistemos”.•

MASKVA. - Tolimuose 
Rytuose tarybinė žuvies ga
myba kasmet pagamina 400 
milijoną žuvies dėžių, skel
bia spaudos agentūra Tass.
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Aplankius tėvų žemę
■ V f
Praėjusią vasarą Tarybą Lietuvoje 2 mėnesius viešėjo 

argentinietė Emilija L. Repšienė, gyvenanti Rosario mies
te, Argentinoje. Jinai yra Rosario mieste esančio Lletuvią 
klubo valdybos sekretorė ir Moterą klubo pirmininkė. Emi
lija gimė Argentinoje, džiaugiasi apsilankius tėvą gimti
nėje ir susižavėjusi socialistine santvarka Tarybą Lietu
voje, prisiuntė "Laisvei” savo įspūdžius iš savo apsi
lankymo.

Sugrįžusi į Rosario, ji sumanė surengti parodėlę iš 
parsivežtą iš Lietuvos dovaną, iš kurią susidarė net 200 
eksponatą.

Paroda buvo surengta "Club Social Lituano” patalpose 
ir tęsėsi nuo 1972 m. rugsėjo 23 dienos iki spalio 16 die
nos. -REDAKCIJA.

Mano svarbiausias kelio
nės tikslas į Tarybą Lietu
vą buvo susipažinti su tėvą 
žeme, ten esančiais giminė
mis ir susitikti su Argenti
nos reemigrantais, kurie 
manęs laukė ir priėmė labai 
šiltai.

BENDRAI APIE ŽMONES

Per 2 mėnesius susipaži
nau su Tarybą Lietuva gana 
artimai. Antroje viešnagės 
dienoje pastebėjau žmones 
vaikščiojant gatvėse links
mus, gerai apsirengusius, 
nemačiau vaiką, nė senelią 
elgetaujant, kas pas mus Ar
gentinoje yra paprastas da
lykas. Ten vaikai auklėja
mi gerai ir tinkamai prižiū
rimi vaiką darželiuose, kur 
motinos gali ramiai palikti 
savo vaikus eidamos į dar
bą. Matant tokią vaiką prie
žiūrą, prisiminiau savo liūd
ną kūdikystės laikotarpį, 
kuomet mano motina išeida
ma darban turėdavo palikti 
mane vieną uždarytą kam
baryje, ir tik kaiminka pro
tarpiais pažiūrėdavo pro 
langą, ką aš veikdavau.

Mane nustebino Tarybą 
Lietuvos žmonią meilumas 
ir sąžiningumas. Vieną rytą 
Vilniaus valgykloje po pus- 
ryčią pamiršau savo ranki
nuką su dokumentais ir pi
nigais. Už valandos sugrį
žau ir suradau taip, kaip 
buvau palikus! Pas mus 
Amerikoje taip nepasitaiko, 
dar reikia saugotis, kad kas 
nors neištrauktą iš ranką.

jame kurorte, tarp pušyną 
ir beržyną bei vėjo pustomą 
kopą, randasi Lietuvos dar
bo žmonią poilsio namai. 
Žmogus gali gėrėtis tuo ne
paprastu gamtos gražumu.

Taip pat teko pažinti Lie
tuvos gamtos '‘aukso gamy
klą” gintarinę Palangą, kur 
suvažiuoja daug turistą, su 
kuriais teko pasikalbėti, kur 
poilsiauja per savo atosto
gas eilinis Lietuvos pilietis.

SUSIPAŽĮSTU SU SOSTINE

Grįžus į Vilnią, draugė 
Renė Diktoraitė stengėsi kas 
dieną supažindinti mane su 
miesto svarbiomis vietovė
mis. Labai širdingai ir 
draugiškai priėmė mane 
Respublikinėje Bibliotekoje, 
aprodė visus skyrius.

Taip pat mielai tarpinin
kavo reemigrantė Stasė Kai
rienė. Su ja aplankiau kele
tą muzieją, žurnalą ir lai- 
kraščią redakciją. Visur 
buvau šiltai priimta. Iš tą 
.apsilankymą paliko manyje 
geriausi įspūdžiai.

Aplankiau keletą teatrą ir 
pamačiau puikią ansamblią. 
Stebėjausi, kad kiekvieną 
dieną teatrai pilni publikos, 
ir iš anksto išparduoti bi
lietai, 

o Taip pat aplankiau keletą 
įmonią, kur iš tikrąją mato
si didelis progresas, aukšta 
technika.

KELIONĖ į
KITAS VIETOVES

VARTAI

progą 
Tarybą

aplankyti 
Lietuvos 
Ten pa-

LIETUVOS
Į PASAULĮ

Turėjau 
Klaipėdą,
vartus į pasauli 
mačiau galingą žvejybos lai
vyną ir didžiulę laivą re
monto įmonę.

Iš ten persikėlėme į nuo
stabią, gražiąją Neringą.

Nuvažiavus į Elektrėnus, 
matėsi didelis Tarybą Lie
tuvos liaudies pasiryžimas, 
kad per taip trumpą laiką 
pastatė taip nuostabą ir pa
vyzdingą miestą.

Važiuojant pro Ukmergę, 
užsukome į Jasuliškią sene- 
lią namus, kur labai drau
giškai priėmė direktorius 
Rudis Andriejus. Su mumis 
dalyvavo ir Jokūbas Strelčo-

IETUVOS DAILĖS IR 
[END PARODA 
ISARIO- 1»TS - ARGENTINA

MENO 
ROSARIO

Gyvulią fermos apšil- 
prižiūrimos vete-

Lietuvos istorinis 
randasi gražioje 

Gamtos 
nuteikia,

Trakus

vas. Pamačiau puikiai suor
ganizuotus ir sutvarkytus 
senelią namus, kur visai ne
baisu senatvės amžią už
baigti.

Apsilankius kolūkiuose, 
pamačiau mechanizuotą že
mės ūkio darbą atlikimą. 
Žmonės gyvena patogiai, 
nauji namai apšviesti elek
tra
domos ir 
rinarą.

Trakai, 
miestas,
ežerą apylinkėje, 
grožis savotiškai 
glamonėja širdį, 
turėtą pamatyti kiekvienas 
turistas.

Kaunas, antras pagal di
dumą ir reikšmę Tarybą 
Lietuvos miestas, kur ran
dasi Devintas fortas, kur 
daug žmonią kentėjo del Lie
tuvos liaudies geresnės atei
ties.

vaikus ir maloniai priimanti 
svečius.

Šiauliuose jau laukė mano 
teta. Apsistojau pas pusse
serę Valeriją Norkienę, kuri 
gyvena naujame rajone, labai 
gražiai ir patogiai. Augina 3 
vaikus ir kartu gyvena jos 
vyro motina. Ji stengėsi 
mane supažindinti su Siaulią 
svarbiausiomis vietomis, 
įdomu buvo pamatyti dvira- 
čią gamyklą "Vairas” ir tri
kotažo gamyklą "Verpstas”. 
Labai dėkinga visiems už 
tarpininkavimą, už malonią 
viešnagę.

TĖVELIŲ GIMTINĖJE

PAS SAVO GIMINES

Išsileidau pavažinėti pas 
gimines. Pradėjau nuo Ute
nos, kur gyvena mano vyro 
giminės. Prie Alasą ežero 
teko būti kolukiečią vestuvė
se, kur susirinko apie 80 
svečią ir baliavojo per dvi 
dienas. Stebėtina, kad tiek 
daug svečią galėjo priimti. 
O tie stalai nukrauti įvai
riais valgiais ir gėrimais. 
Pas mus Amerikoje pavaiši
na porą valandą, jaunieji iš
važiuoja, ir vestuvės užbaig
tos.

Keliavau 6 valandas iki 
Siaulią. Negalėjau atsi
džiaugti gamtos gražumu. 
Visai skirtinga nuo Pietą 
Amerikos - Argentinos. 
Nauji miesteliai, gražūs na
mai, šaligatviai gėlėmis ap
sodinti. Vienu žodžiu, visa 
Lietuva pasipuošusi, kaip 
gera motina auklėjanti savo

Mielas ir brangus Radvi
liškis, mano tėvelią gimtinė. 
Ten manęs laukė su didžiau
siu nekantrumu tėvelio 3 se
sutės, 2 broliai ir mamytės 
brolis, daug pusseserią ir 
pusbrolią, ir mano motinos 
liūdnas kapas. Mano motina 
grįžo į tėvynę I960 metais 
ir mirė 1971 metais, nesu
laukus mano apsilankymo. 
Bet tie, kurie sulaukė, pri
ėmė su didžiausiu džiaugs
mu. Ir man buvo nepapras
tai malonu su visais susipa
žinti, pamatyti kaip jie gy
vena. Kokie jie meilūs ir 
širdingi, kaip mane apdova
nojo vertingomis dovano
mis! Radviliškyje palikau 
daug ašarą, bet parsivežiau 
maloniausius įspūdžius.

pasitikrinome sveikatą ir la
bai gerai praleidome laiką. 
Džiaugiausi gražiuoju Ne
munu, kvėpavau pušyną tyru 
oru ir gėrėjausi nuostabiu 
gamtos gražumu. Įsigijau 
daug naują pažinčią.

Druskininkuose randasi 
nemažai poilsio sanatoriją, 
balneologinės ir fįzioterapi- 
nės gydyklos, biblioteka, 
kino teatrai bei kavinės. Ten 
suteikiama greitoji medici
nos pagalba, ten kiekvienas 
Lietuvos darbininkas gali 
patikrinti sveikatą, reikalui 
esant gali gydytis veltui. Ten 
būnant, kiekvieną dieną man 
per mintis perbėgdavo, kad 
pas mus Argentinoje tokią 
kurortą aš nemačiau, nors, 
žinoma, jie yra, tik ne del 
eilinią žmonią. Išvažiuo
jant, mums buvo suruoštos 
išleistuvės, kur gydytojai ir 
draugai palydėjo su muzika 
ir gėlėmis. Nepamirštamas 
vaizdas. „ .

DRUSKININKUOSE

Iš Siaulią važiavome į 
Druskininkus, išilgai per 
visą Lietuvą. Kur tik važi
nėjau, visur matosi asfaltuo
ti keliai, geri, pukūs. Kiek
vienas rajonas arba miestas 
stebino su darbo liaudies 
atsiektais darbais.

Druskininkuose maloniai 
priėmė gydytoja E. Kriau- 
čiūnaitė. Išbuvome 15 dieną,

NAUJIENOS IR PAŠVINKIENOS, 
ARBA, KĄ PARODO IŠVADOS AVANSU

Gandonešiai, tur būt, visur ir visais laikais 
vienodi, nors tituluojami įvairiai: liežuvninkais, 
pletkininkais, turgaus bobomis... Pas mus, 
emigracijoje, krikštijama iškilmingiau: laisvoji 
spauda, turinti dar atskirus pavadinimus 
„Nepriklausoma Lietuva“ (nuo sovietinės Lie
tuvos tikrai nepriklauso), „Draugas“ (drau
gauja nors ir, su pačiu velniu, kad tik smalos 
papiltų), „Naujienos“ (atnaujina bet 
pašvinkienas) ir taip toliau.

Liūdna darosi, kai pamuštai, kas toji 
laisvoji spauda. Kuo jų pavertė mūsų
kaktiškieji veikėjai? Sena pana, besimeilinan
čia nukaršusiems ponams, saviems ir sveti
miems. Katras tik mosteli naftalinuotu pirštu, 
tam ir lekia iš paskos, šluodama sijonais 
šiukšles, gaudydama ir multiplikuodama pas
kalas.

kokias

mūsų 
kieta

Argi ne taip išėjo ir šį kartų? Atsitiko Kaune, 
Kalantų šeimoj, nelaimė. Atsirado suintere
suotų ta nelaime pasinaudoti. Ir to pilnai pa
kako, kad įsisiūbuotų mūsų laisvoji popierinė 
jūra:

Susidegino? Viešai? Viskas aišku! Tuoj mes 
pasakysime teisybę, tuoj mes apskelbsime, 
tuoj sukelsime ant kojų visų pasaulį. Mes dar 
nifekė nežinom, bet jau viskų žinom, jau ’tei
kiam pulkus, išvyniojame vėliavas, verdame 
liežuvienę. .

Kad nors vienam balsui toje laisvoje spaudoje 
būtų suteikta laisvė laisvai paklausti: ar žinote,

kas susidegino? Kas tai per žmogus? Gal li
gonis, gal pasimaišę žmogui galvoje, gal šiaip 
kas atsitiko? Kokie tikri, iki galo ištirti faktai? 
Nė vienas garbingais besidedančių mūsų lai
kraščių šituo nesidomi. Atvirai netgi rašo, kad 
remiasi vienos arba kitos agentūros pateiktu 
gandu. O išvadas daro tuoj pat, avansu ir be 
jokios apeliacijos.
Kur gi čia logika, kur gi čia etika? Svetimi 
lieka svetimais. Jiems kad tik sensacija. Buvo 
ar nebuvo, štaip buvo ar kitaip buvo, — dau
geliui nesvarbu, nerūpi. Kad tik nors dienai 
ažiotažas. Betgi mums, lietuviams, turi rūpėti, 
kas tikra, kas ne. Mūsų spauda turi pasirū
pinti, kad nors jau mūsų visuomenėje pas
klistų tikri, patikrinti faktai, pagrįstos išvados. 
Kaipgi mūsų maloningieji laikraščiai supranta 
žmogaus teisių gyvenimų, jei jo mirties prie-

I.
zastis sKtHuia n aibMiia, dar nieko konkretaus 
nežinodami?
Atrodo, niekas nieko ir nenori žinoti. Pasigavo 
pirmų iš nešvarių rankų paleistų antį, ir čirš
kina jų iš visų pusių. Paskui, kai išaiškėja 
daugiau, kai pasirodo dokumentuoti faktai, 
nebepatogu atgal sugrįžti. Varo toliau ir dar 
gražiau.
Amicus Plato, sėd magis arnica veritas... Pas 
mus išeina atvirkščiai. Teisybė mums nerūpi, 
mums visų pirma rūpi savi draugai, savi ben- 
braminčiai, savi tikslai. Kas parašė taip, kaip 
mums patiktų, — pasigausime ir dar pagra
žinsime. O jei kas skelbia kitaip, — netiesa

vien dėl to, kad mums taip netinka. Taip ir 
šiuo atveju: kai sovietinės Lietuvos spaudoje 
pasirodė žinių apie atsitikimų Kaune, bemaž 
visi mūsų laikraščiai ėmė jas pešioti po žodį, 
po pusę sakinio ir savaip išvertinėti. Netgi 
garbingų daktarų, kuriuos ne vienas žino as
meniškai, žodžiai nieko nereiškia. Dar dau
giau: susideginusio jaunuolio tėvai paskelbė

• , .. . _ pareiškimų, bet ar atkartojo jį visa musų 
spauda? Ne. Stengiasi arba visai nutylėti, arba 
savaip išversti. O kam to reikia! Tegu skaity
tojai patys pasiskaito ir patys pasveria. Kodėl 
vis dar gyva mada kalbėti už visus, visų išei- 

.vių vardu? Kodėl leidžiamės užtraukti gėdų 
mums visiems?
Tegu Lietuva juokiasi iš Vliko ir Altos — jie 
supranta, kad kitaip ir negali būti, kol kandys 
subaigs kapoti senus mundierius. Bet kodėl 
mes visi Lietuvos žmonių akyse turime apsi- 
šaukti 
liniais 
jei iš 
krauti
paprasčiausių žmoniškumų ir padorumų?... 
Pagaliau kodėl „Naujienų"; „Dirvos“, „Drau
go“ ir panašių pusgeltonių senių išvedžiojimai 
turi būti rodomi, kaip lietuvių išeivių bendra 
nuomonė, kai iš tikro taip nėra?

i
Jiems, kų gi, nebėra kų daugiau ir daryti, 
kaip su nauju padažu čirškinti pašvinkienų, 
„šventuosius“ a la Bražinskai vainikuoti erš
kėčiais, barškinti senais savo kaulais Ir įsi
vaizduoti, jog tai kovos kardų žvangėjimas...

R. STRIMAITIS

Ii žurnalo “Nemuno Krantas” (1972,Nr,4) 
leidžiamo Vakaru Vokietijoje,

neišmanėliais, paleistaliežuviais, mora- 
iškrypėliais? Kaipgi kitaip mus vadinti, 
tragiškos šeimos nelaimės nesigėdime 
sau politinio kapitalo, jei užmirštame

Bičių produktai domina mokslininkus
Praėjusių metų pabaigoje Slovakijos sostinėje Bratislavoje Įvy

ko pirmasis tarptautinis simpoziumas bičių pikio klausimais. JĮ su
rengė Slovakijos bitininkystės draugija bei Slovakijos Mokslų 
akademija. Simpoziume dalyvavo bevelk visų Europos šalių atsto
vai: medikų, chemikų, farmacijos ir veterinarijos darbuotojų, biti
ninkų iš Čekoslovakijos ir užsienio.

Simpoziume dalyvavo ir pranešimą skaitė taip pat kaunietis 
gydytojas Jonas Leipus. Mūsų respublikos atstovui buvo Įteik
tas Slovakijos bitininkystės draugijos aukso medalis už bičių pi
kio ir kitų bičių produktų gydymo tikslais propagavimą. Be to, 
gydytojui Jonui Leipui Prahoje bitininkystės šimto metų jubi
liejaus proga buvo įteikta speciali atminimo dovana.

Šiandien spausdiname gydytojo J. Leipaus Įspūdžius iŠ sim
poziumo.

nelygumams 
juo apsaugo 
įvairių prie- 
kitų parazi-

pabai-

paplitę 
Žemės 

kur

Mokslininkai pastaraisiais 
metais atliko daug jvairių 
pikio tyrimų. Pasirodė, kad 
žiedadulkes nėra pagrindinė 
jo sudedamoji dalis. Bitės pi
kį surenka iš klijingų me
džiagų turinčios augmenijos, 
daugiausia iš beržų ir topo
lių pumpurų vasaros 
goję ir rudenį.

Kadangi beržai 
daugiausia šiaurinėje
rutulio dalyje, tai ten, 
jų nėra arba yra nedaug, bi
tės lanko įvairiu rūšių topo
lius ir iš jų pumpurų renka 
pikiui reikalingas medžia
gas.

įvairių šalių mokslinėse la
boratorijose buvo aiškinami 
ir pikio cheminiai junginiai. 
Jų šiuo metu pripažinta sep
tyniolika. Vienuolika iš jų 
pirmą kartą išaiškinta ir ap
rašyta Tarybų Sąjungoje. Kad 
ir kurioje pasaulio dalyje bi
tės surinktų pikiui 
gas medžiagas —
junginiai visuose pikio 
vyzdžiuose yra vienodi.

Nemaža pranešimų buvo 
apie bandymus su gyvuliais 
ir gyvulėliais, kuriems pikis 
į organizmą buvo įvedamas 
įvairiai, net injekcijomis. 
Tačiau nepastebėta, kad pi
kis darytų jų organizmui di
desnį poveikį.

Pasirodo, kad pikis užmu
ša įvairius mikrobus. Čia 
svarbu pikio kiekis ir veiki
mo laikas. Pikį bitės avilyje 
naudoja ne vien kaip staty-

gal būt, svar- 
paskirtis — 
nuo užkrečia-

reikaiin- 
cheminiai 

pa-

bos ir remonto medžiagą už
taisyti įvairiems 
ir plyšiams, bet 
avilio vidų nuo 
šų — vabzdžių,
tų, kurie skverbiasi j avilį 
paragauti medaus.

Cheminė koreliacija paro
dė, kad narveliai, kuriuose 
auginami perai, taip pat pa
dengti plonu pikio sluoksniu. 
Tad viena ir, 
blausia pikio 
saugoti bites 
mųjų ligų.

Nemaža simpoziume buvo 
kalbėta apie pikį kaip vaistą.

Daugelyje šalių pikis nau
dojamas įvairioms ligoms gy
dyti. Juo gydo dantų pūli
nius, ausų, gerkles u- nosies, 
odos, ginekologinius, plaučių, 
žarnyno, skrandžio susirgi
mus. Naudojamas prie kitų 
vaistų, o kartais ir vienas 
plaučių tuberkuliozei, • lėti
niam plaučių uždegimui, lė
tiniam bronchitui bei lėtinei 
slogai gydyti.

Pradedant bet kurią ilgą 
gydyti pikiu, aišku, būtinai 
reikia pasitarti su gydytoju 
ir jj vartoti tik gydytojo prie
žiūroje. Pikis, kaip ir kiek
vienas vaistas, neteisingai 
naudojamas, gali būti žalin
gas.

Simpoziumo pabaigoje per
skaityta rezoliucija, kurioje 
paryškinta pikio gydomoji 
galia, jo veikimo ypatumai ir 
nurodyta, kad pikis plačiai 
naudotinas kaip vaistas įvai
rioms ligoms gydyti.

ATGAL į VILNIŲ

Grįžus į Vilnią, radau lau
kiant mano gimines ir drau
gus, kurie stengėsi mano pa
geidavimus išpildyti. Tačiau 
pasidarė liūdna, kad už ke- 
letos dieną reiks išsikirti ir 
visus palikti, jiems negalė
siu atsilyginti už toki,širdin
gą globojimą.

Ypatingai noriu padėkoti 
K. P. C. K. sekretoriui A. 
Sniečkui už maloną priėmi
mą ir už nuostabius gintari
nius karolius. Dėkoju drau
gui V. Kazakevičiui už su
teiktą galimybę susipažinti 
su visa Lietuva, su jos liau
dimi ir visą tarybinią respu
bliką sostine Maskva, kur 
draugė Renė Diktoraite ir 
Algis Vailionis stengėsi per 
trumpą laiką supažindinti su 
miestu. įdomu buvo pama
tyti Lenino mauzolieją ir1 
Kremlią. Visa tai pamačius, 
pajutau atsiekus kelionės 
tikslą.

Atsisveikinant Maskvos 
aerodrome su sesute ir 
draugais, supratau, kad lie
tuviai moka mylėti savo 
žemę kaip motiną, prižiūrėti 
savo gamtos groži, kaip savo 
tikrą vaiką, ir mylėti sve-> 
člus kaip tikrus brolius.

EMILIA L. REPŠIENE 
Rosario
Argentina

AR AUGALAI TURI 
NERVUS?

Manoma, kad augaluose nieko 
panašaus j nervus nėra. Gal tik 
jautrioji mimoza turi kažką pana
šaus. Tačiau galima manyti, jog 
nepaprastas mimozos jautrumas — 
tai tik ryškiausia savybė, kurią tu
ri visi 1 augalai. Žurnale ,,New 
Scientist" (1972 m. 782 nr.) rašo
ma, kad paprastų augalų audi
niuose pavyko surasti elektrinius 
impulsus, kurie trunka nuo 100 iki 
400 milisekundžių ir kartojasi kas 
dešimt sekundžių. Manoma, kad 
jie sinchronizuoja augaluose vyks
tančius procesus, pvz., gėlių pra- 
žydėjimą,

MASKVA. - Mirė 86 metu c 
amžiaus Fiodoras V. Lopu- 
hovas, pasižymėjęs Lenin
grado balete.

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite Savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės j:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

—New York Central Office:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway ikl 28th Street BMT, EE ir RR 
Rusais Num. 1, 2, 5 lr 15

Telephone (212) 725-2449
mūsų atstovybę bei skyrių :arba į bet kurią

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO. ILL. 60622

| 2242 W. Chicago Av®. 
BE 5—7788

CLEVELAND OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avehue 

365-6350
HARTFORD*. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So, Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 
2841 Sunset Blvd. 

882-1568
MIAMI, FLA. 83138
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829

90026

NEW YORK, N. Y. 10008 
101 First Avenue

OR 4-8980 , 
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd St.

781-8577
PARMA, OHIO 44184 
5432 State Road 

749-8083
PHILADELPHIA, PA. 19128 
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-8712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
688 Hudson Ave.

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2118 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08860 
Parish Hall 
West Landis Ave.

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8347

I
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Worcester, Mass.
IŠ LLD 11 KP. SUSIRINKIMO, 
ĮVYKUSIO V AS. 4 DIENĄ

Susirinkimą atidarė F. 
Perkūnas, Perskaitytas kuo
pos susirinkimą protokolas. 
Priimtas.' Kuopos valdyba 
išdavė trumpą r apor tą iš 
kuopos veiklos. Raportavo, 
kad buvo surengtas “Lais
vės” naudai piknikas, kuris 
davė $280 pelno. Pasirodė, 
kad tai pirmas toks spaudos 
pikniko mažas pelnas. Se
niau “Ėaisvės” piknikai, 
ypač Olympijos parke, bū
davo sėkmingi, kai visos ko
lonijos dirbo bendrai, kad 
piknikai būtą sėkmingi. 
Kiekviena kolonija atveždavo 
kokią nors dovaną, ypač bū
davo padaroma gražaus pel
no už tas dovanas. Praeita
me piknike to nebuvo. Laike 
pikniko ir po pikniko gauta 
dovaną pinigais, tai su įplau
komis nuo biznio pasidarė 
virš $600.

Šiuo tarpu tarp Worceste- 
rio pažangiąją lietuvių nėra 
jokio veikimo. Dėl to, kad 
mieste namas ir Olympia 
Parkas parduoti. Taipažan- 
giečiai nebeturi vietos, kur 
susirinkti ir ką nors veikti.

Dvi kuopos beliko - LDS ir 
LLD. Apdiskusavus veiklą, 
nutarta, kad abidvi kuopos 
surengtą bendrą padengimą - 
pietus Olympia Parke. Pa
likta kuopą valdyboms tai pa
daryti.

Aptartas tradicinis 
“Laisvės” piknikas ateinan
čią vasarą. Sis klausimas 
paliktas LLD 7-tos apskri
ties suvažiavimui, kuris 
bandomas sušaukti pradžioje 
balandžio mėnesio. Bus me
tinis suvažiavimas. Įvyks 
So. Bostone.

Aptarti “Laisvės” ir 
“Vilnies” šėrininką suva
žiavimai. Nutarta juos pa
sveikinti su $25 kiekvieną. 
Taipgi apdiskusuota ir Urug
vajaus “Darbo” sunki finan
sinė padėtis. Nutarta iš kuo
pos iždo pasiąsti $50. Be to, 
Jaskevlčius parinko auką ir 
surinko $40. Tai viso pasi
darė $90. Aukojo šie: J. 
Senkus $10, J. Laurušaitis, 
F. Petkūnas, K. Daugėla ir 
Jaskevlčius po $5. M. Su
kackienė $3, A. Vosillenė, 
J. Petkūnas, L. Auseius po 
$2, o B. Dudėnienė $1. Ačiū 
visiems už aukas.

J. JASKEVICIUS

CHICAGO, ILL.

Mirus

Vincui Andruliui
Užuojauta šeimos nariams ir visiems ar

timiesiems.

J. ir J. JORDAN
THREE BRIDGES, N. J.

WORCESTER, MASS.

Mirus

Mikolui Lapauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdėsyje liku

siai šeimai - dukrai Luizai, sūnui Albertui ir ją 
šeimoms, visiems artimiesiems ir draugams 
šioje šalyje ir Lietuvoje.

Per pastaruosius kelis metus velionis gyveno
Lynn, Mass. Paėjo iš 
apylinkės, Lietuvoje.

F. P. PETRAUSKAI
J. M. PETKŪNAI
J. H. RAULUSAICIAI
J. B. JAKAIČIAI
J. J. DEMIK'IAI
F. M. PETKŪNAI %

Baltimore, Md.
KELETAS ŽINUČIŲ IŠ A 
MUSŲ PADANGES \

Mūsą LLD 25 kp. ir LDS 
48 kp. savo susirinkime pa
rodė pilną norą ir toliau gy
vuoti ir veikti palei išgalę.

Mūsą laimei, LDS 48 kp., 
pakol kas, ligonią, kurie rei
kalautą finansinės pagalbos, 
neturi. Nors draugo J. Sta
nio sveikata nėra perdaug 
tvirta, bet,būdamas nuošir
džioje draugės J. Stanienės 
priežiūroje, jis apsiėmė ir 
1973 metais eiti kuopą pir
mininko pareigas.

LLD 25 kp. finansą sekre
toriaus pareigas jau ilgas 
laikas atlieka drg. P. Pa- 
serskis. .Tik gaila, kad ypač 
pastaruoju laiku jis turi bė
dos su regėjimu, ypač viena 
akis jam blogai betarnauja, 
tai jam yra nelengva sekre
toriaus pareigas atlikti. Bet 
jis jas atlieka. Dar tik ke
letas narių tebėra nepasimo- 
kėję narines duokles už šiuos 
metus. Reikia tikėtis, kad 
greitoje ateityje jau bus visi 
pasimokėję. Jis apsiėmę ir 
toliau tęsti tą garbingą dar
bą.

LDS 48 kuopoje puikiai fi
nansus veda drg. J. Stanienė. 
Pas ją finansinės knygos ir 
finansiniai raportai yra si- 
stematiškai ir laiku sutvar
komi. Ji taipgi apsiėmė šį 
labai atsakingą darbą tęsti 
toliau. Ji pažymėjo, kad visi 
nariai yra pasimokėję duo
kles.

Draugė Stanienė taipgi šie
met gerai pasidarbavo, at
naujindama “Laisvės” pre
numeratas. Šie metai vaji- 
ninkams buvo ypatingai sun
kūs. o .

O mūsą narys drg. J. S. 
Deltuva, kuris gausiai auko
ja savo dolerius visur, kur 
mato reikalą, puikiai atlieka 
LLD 25 kp. iždininko parei
gas. Mes juo pilnai pasiti
kime. Jis irgi apsiėmė to
liau tas pareigas tęsti.

Suprantama, protokolą - 
užrašą darbas, kaip visuo
met, taip šiais metais atite
ko drg. O. Kučiauskaitei - 
Būkles. •

Nors pilnai ir nenumatyta, 
kada |vyks sekantis susirin
kimas, bet j reikalui esant, 
bus greitai sušauktas.

Vasarinei veiklai plano 
dar neturime.

VINCO DUKTĖ

Svobiškių kaimo, Alovės

V. DRAUGAS
W. C. MANKAUSKAI,

Palmer, Mass.
L. KAZLUKAS, 

California
W. K. ŽITKUS

Kadangi kiekvienose Aldo 
pamokose aptariama choro 
einamieji reikalai, tad mė
nesinius susirinkimus nėra 
reikalo laikyti, tiktai meti
niuose susirinkimuose per
žvelgiama ištisą metą choro 
veikla ir išrenkama nauja 
valdyba.

Įvykusiame šią metą Aid6 
choro susirinkime, pirm. J. 
Grybas savo pranešime pa
reiškė, kad mūsą Aido cho
ras nors ir nedidelis, bet at
liko didelius darbus. Iškil
mingai buvo atšvęstas 60 
metą jubiliejus. Yra kuo pa
sidžiaugti. Gauta daug svei
kinimą nuo kultūros dar
buotoją iš Tarybą Lietuvos. 
Jis ragino aidiečius ir to
liau darbuotis.

Sekr. B. Keršullenė per
skaitė išsamų protokolą iš 
choro metinės veiklos. Apie 
tai buvo karts nuo karto ap
rašoma ir spaudoje* Išklau
sius protokolą, reikia pasa
kyti, kad Aido choras tikrai 
atlieka žymą vaidmenį New 
Yorko pažangiąją lietuvią 
veikloje, ir labai svarbu, kad 
ir ateityje jis taip pat veiktą 
ir ištvermingai laikytųsi.

Finsansų sekr. J. Lazaus
kienė ir iždininkas W. Ker- 
šulls raportavo Aido choro 
finansinį stovį. Praėjusiais 
metais chorą parėmė 47 gar
bės nariai, ir dar truputis 
atliko pelno nuo parengimą. 
Finansų ir iždo knygas su
tiko peržiūrėti M. Nevins-

Marlboro, Mass.
NUOŠIRDI PADĖKA

Vasario 5 d. mirė mano 
gyvenimo draugė Anna Yok- 
sas, 7 d. ją palaidojome Ru
ral Cemetery, Southboro, 
Mass.

Ačiū Jums, draugai ir 
drauges, už dėkingus jaus
mus ir prielankią sielą. 
Ačiū už puikius gėlių vaini
kus ir paukštes. Ačiū E. 
Repšienei už pasakytą atsi
sveikinimo kalbą koplyčioje 
ir kapinėse. Ačiū Richard 
P. Coldwell, už malonu pa
tarnavimą. Ačiū gyminėms 
ir draugams, kurie prisidė4 
jo ir pagelbėjo man pergyJ 
venti tas skaudžias >valan- t
das, ir visiems, kurie atėjc 
jos aplankyti ir palydėti j 
kapines.

Liūdintis vyras
CHARLES J. YOKSAS

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyks kovo 4 dieną. 2 
vai. po pietų, pas Ch. Ustu- 
pą, 27 Cleveland Ave.

Draugas A. Bimba rašė 
“Krisluose”, kad LLD na
riai greitai gaus knygą už 
1972 metus, parašytą Jono 
Ragausko. Todėl visi kuopos 
nariai, kurie dar nepaslmo- 
kėjote duoklių už 1972 metus, 
tuojau pasimokėklte. O gal 
šiame susirinkime jau turė
sime knygą “Žmogus ieško 
tiesos”.

SEKR. S. RAINARD

Elizabeth, N.J.
Vasario 27 dieną, sekma

dienį, Įvyks LLD 54 kuopos 
susirinkimas. Vieta: 460 
Brookside Place, Cranford, 
N. J., pas Lilian Novak.

Draugės ir draugai, sten
kitės būti visi, kurie jaučia
tės nariais. Bet jeigu tą 
dieną oras būtą negražus - 
lytų arba snigtų, tai susirin
kimas neįvyktų. Būtų per
keltas Į sekančią savaitę.

UŽRAŠŲ SEKR.
J. GREDAITIS 

kienė, J. Grybas ir H. Fei- 
ferienė.

Nauja Aido choro valdyba 
šiais metais susidaro iš šią 
aidiečių: pirmininkas - J. 
Grybas, vicepirmininkas 
J. Lazauskas, sekretorė-N. 
lešmantiene, iždininkas -W. 
Keršulis, finansų sekro J. 
Lazauskienė, koresp. - H. 
Feiferienė ir mūsų mieloji 
mokytoja M. Stensler.

<£* •£•*4* rX* *T*
*

P. Venta pranešė, kad ap
lankė ligoninėje buvusį 
aidietį A. Veličką. Gaila, 
kad mūsų mielasis aidietis 
Aleksandras pakirstas li
gos. Jis perduoda linkėji
mus visiems aidiečiams ir 
draugams, o mes linkime, 
kad jis greit susveiktų.

Regis, prieš porą savai
čių atšventėme V. Bekerio 
ir M. Nevinskienės gimta
dienius ir M. ir J. Nevinskų 
vedybinę sukaktį. Prie vai
šių, palinkėjome jiems ge
riausios sveikatos ir sėk
mių. 

*«■£» «X» »1a •£•*T* *T*

Mr. & Mrs. Goe. Stasiu- 
kaitis iš Elizabeth, N. J., 
paaukojo Aidui $10. Ačiū.

‘1**T* *T’ *r*

Aido choras dainuos Tarp
tautinės Moters Dienos mi
nėjime, kurį rengia Moterų 
klubas, kovo 4 dieną, “Lais
vės” salėje, 2 vai. p. p.

Tad iki pasimatymo minė
tame parengime, kuris žada 
būti labai1 šaunus. H. F.

OTTAWA. - Kanados val
džia formaliai pripažino 
Siaurės Vietnamo valdžią ly
giomis diplometinėmis tei
sėmis su Saigono valdžia 
Pietų Vietname.

Dar apiedrg. 
A. Veličką

Sužinojome, kad drg. A. 
Veličkai tapo padaryta kita 
operacija ant tos pačios ko
jos, kuri, kaip jau buvo aną 
dieną pranešta, tapo nuplau
ta. ‘ Pasirodė, kad ji negijo 
ir gydytojai, matyt, pabijo
jo, kad ji neužsinuodytų, to
dėl nupiovė kiek aukščiau. 
Dar anksti pasakyti, kaip ši 
operacija bus pavykusi.

Labai gaila to gero drau
go. Kiek daug jis turi ken
tėti! Nuoširdžiausiai linki
me, kad ši operacija būtą 
sėkminga ir kad mūsų Alek
sandro sveikata tuoj pa
kryptą j gerąją pusę. RE P.

Majoras Lindsay ir kai kurių kitų miestą majorai žvalgosi 
New Yorke. Jie protestuoja prieš Nixono biudžetą, kuris 
gali dar labiau nuskurdinti miestus.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Majoras Lindsay parodo 
New Yorką Maskvos majo
rui Vladimirui Promyslovui, 
kuris dabar čia lankosi.

•
Daugiau kaip 45 gatvių in

spektoriai surado tūkstan
čius duobių gatvėse ir reko
menduoja jas tuoj užtaisyti.

Ralf Garcia išbuvo kalėji
me daugiau kaip du metus, 
kaltinamas žmogžudystėje. 
Dabar prisiekusieji teisėjai 
(jury) rado jį nekaltu. Jam 
teko daug nukentėti. Teisme 
jis nualpo.

•
Nassau pavieto medikalis 

egzaminierius Lukash pa
skelbė, kad viename bute gy
venę ir kartu mirę trys bro
liai Whaley:vienas mirė nuo 
širdies priepuolio, kitas 
plaučių uždegimu, trečias 
taipgi širdies liga. Jauniau
sias buvo 62 metą amžiaus.

' •
400 svarą narkotiką, buvu

sių policijos departamento 
žinioje, nežinia kur dingo ir 
niekas ją nebesuranda. Da
bar kaltina ją išvogimu nu- 
sižudžiusį detektyvą Nunzia- 
tą, kurio žinioje tie narko
tikai buvę.

•
Iš New Yorko 1,200 auto

busų veš apie 5,000 žmonių 
vasario 20 d. į Washingtona, 
kur rengiama demonstracija 
prieš skurdą ir protestas 
prieš Nixono biudžetą, kuris 
skurdą gali padidinti. RE P.

NEW YORKAS. - Komer
cinėje spaudoje skelbiama, 
kad 36-asis prezidentas 
,L. B. Johnsonas mirdamas 
paliko turto apie 20 milijo
ną dolerių. 1937 metais jis 
buvo skaitomas neturtingu. 
Taipgi jis paliko neužbaigtą 
karą Indokinijoje.

Jam rūpi ir kitų 
draugų sveikata

Nors dr. A. Petriką toli 
gražu nėra pilnai susveikęs, 
bet jis nepamiršta ir kitą 
draugą laisviečią. Pirma
dienį jis mus pašaukė tele
fonu ir klausė, kaip “Lais
vės” Įstaigoje mes su svei
kata veržiamės. Ot, girdi, 
man vis rūpi. Klausė, kaip 
dabar reikalai stovi su drau
gą Lillian Kavaliauskaitės ir 
Prano Buknio sveikata.

Daktarui paaiškinome, kad 
abudu draugai tebeguli ligo
ninėse ir kad jokio suprati
mo neturime, kaip ilgai 
jiems dar teks jose pagy
venti. Ypač Lillian tebeken- 
čia didžiausius skausmus. 
Nė patys gydytojai, matyt, 
nesuranda, kol kas, būdą jai 
pagelbėti. RE P.

Paieškojimas
Paieškau mažos žalios pa

pūgos. Išskrido per langą 
Woodhavene. Gausiai ap- 
dovanuosiu tą kuris sugrą
žins. Esu giliai susijaudi
nusi.

Skambinkite: 296-7139
(6-

Moterys Kviečia
Prašome visus dalyvauti sykiu su Niujorko Lietuvią Mo

terą Klubo narėmis jąją MOTERS DIENOS minėjime, kuris 
įvyks kovo 4 d., 2 vai. po pietą, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Kaip visuomet, programa bus turininga. Arturas Petri
ką rodys savo susuktus filmus iš kelionės po Lietuvą. 
Aido Choras, su solistais Nele Ventiene ir Viktoru Beke
rtu, duos meninę programą, vadovybėje Mildred Stensler.

Po programos turėsime bufetinę vakarienę. Žinokite, 
kad niekur taip gerai nepavalgome,kaip moterų pobūviuo
se. Įėjimo auka tik $2.50. VALDYBA

’’LAISVĖS”
JUBILIEJINIO ALBUMO

Kaina nupiginta iki $1.
NORINTIEMS PASIŲSTI ALBUMĄ 

Į LIETUVĄ PER MUS, 
KAINA $1.50

Dabar jau paskutinė proga įsigyti Albumą bei 
pasiąsti jį j Lietuvą savo giminėms arba drau
gams. Skubinkite tai atlikti, kol dar turime kele
tą šimtų egzempliorių ant rankų.

Užsakydami Albumą, prisiąskite ir užmokestį.

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

Pramogų Kalendorius ’

KOVO 4 D.
Niujorko Lietuvią Moterą 

Klubas rengia MOTERS DIE
NOS minėjimą, 2 vai.popie- 
tą, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

Arturas Petriką rodys jo 
paties susuktus filmus iš 
kelionės po Lietuvą. Taipgi 
bus meninė programa.

Moterų Klubo 
narėms 

a

Trečiadienį, vasario 21 
d., 2 vai. po pietą Įvyks 
Niujorko Lietuvią Moterą 
Klubo susirinkimas,-Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Po susirinkimo turėsime 
kavutės ir dar kai ko.

PIRMININKE

Ozone Park, N.Y.
Lietuvią Namo Bendrovės 

direktorią susirinkimas 
įvyks pirmadienį, vasario 
26, kaip 3:30 vai. popiet. 
Svarbu visiems direkto
riams dalyvauti.

J. GRYBAS, sekr.




