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A. BIMBA
Jau geroka dalis ir mūsą 

komercinės spaudos yra su
sirūpinusi grūmojančiu mi- 
litarizmo pavojumi. Jį pa
didino prezidento Nixono 
naujas biudžetas. Ir karas 
Vietname pasibaigė, o jis 
reikalauja keturią bilijoną 
dolerią daugiau militari- 
niams reikalams!

Kadaise dar prezidentas 
Eisenhoweris persergėjo 
prieš Amerikos demokrati
jai militarizmo - industri
jos komplekso įsigalėjimo 
pavoją. Jis dabar labai 
rimtas. Valdžia nė nebekal
ba apie ginklavimosi maži
nimą. Nutilo ir migover- 
nlniai balsai, kurie per rin
kimus siūlė militarizmui iš
laidas nukirsti trimis 
dešimtimis bilijoną dole
rią. . . .

Pietą Amerikos respubli
koje Čilėje kovo 4 dieną 
įvyks naujo parlamento rin
kimai. Reakcinės jėgos suT 
susimobilizavusios liaudies 
valdžią nuversti.

Prezidentas Allende yra 
optimistas. Jis aną dieną 
pasakė: ‘"Niekas nebe su
laikys Čilės jos kelyje Į so
cializmą”. Tikėkime, kad 
liaudies jėgos rinkimus lai
mės, kad reakcijos kėsini
masis bus atmuštas.

Amerikos kataliką bažny
čios vyskupai išleido labai 
rustą pareiškimą, kuris pri
verstinai turi būti skaitomas 
visose bažnyčiose. Tai grū
mojimas prakeikimu ir eks- 
komunikaclja visiems kata
likams, kurie praktikuos 
aborcijas(neštumo nutrauki
mą) arba agituos už jas. To
kie žmonės, girdi, sulaužo 
“dievo “ įstatymą” (God's 
law).

Sunku net tikėti, kad šito
kią bigotą, kokiais pasirodo 
šie vyskupai, dar kur nors 
šioje “ašarą pakalnėje” 
rastąsi. Dar laimė, kad ne
turi valstybinės galios. Se
nais laikais tokius prakeik
tus ir ekskomunikuotus ka
talikus jie už to "dievo įs
tatymo” sulaužymą ant lau
žą sudegindavo.

Džiugu, kad Anglijoje ir 
Prancūzijoje sveikas protas 
laimėjo ir ją valdžios forma
liai ir oficialiai pripažino 
Demokratinę Vokiečią Res
publiką (Rytą Vokietiją). Vi
sos kapitalistinės Europos 
vadą viltys, kad vieną gra
žią dieną DVR subyrės, neiš
sipildė. Reikia skaitytis su 
gyvenimo realybe.

Kanadiečią klerikalą 
“T. 2.” (vas. 8 d.) skaičiau 
pranešimą, kad šią vasarą

(Nukelta į 6 psl.):

Nixonas sulaikė taikos
sutartį Laose; didina
jis bombardavimus

Taikos veiklos koalicija 
reikalauja pasitraukti 

iš Pietryčių Azijos
Washingtonas. -Naciona

linė Taikos Veiklos Koalici
ja, bendrai su Studentą Mo
bilizacijos Komitetu karui 
baigti Pietryčią Azijoje, šį 
šeštadienį, vasario 24, pi
ketuos Baltuosiuos Rūmus 
nuo 10 vai. iki 11:30 vai. 
ryto.

Nuo 12 iki 5 vai. popiet 
piketininkai turės konferen
ciją Metropolitan AME 
Church, 1518 M St. N. W. 
Jie aptars tolimesnę kovą 
už reikalavimą visai pasi
traukti iš Pietryčią Azijos.

Koalicijos vadovai aiški
na, kad Vietnamo Taikos su
tarties pasirašymas dar ne

Sidnty Peck

baigė karo Indokinijoje. Ka
ras tebesiautėja Laose ir 
Kambodijoje. Amerikiečią 
lėktuvai nuolat bombarduoja 
liaudies jėgą kontroliuoja
mas teritorijas.

Profesorius Sidney Pack, 
vienas Koalicijos vadą, ra

Amerika patrigubino 
prekybą su TSRS

Washingtonas. - Jungti
nes Valstijos 1972 metais 
patrigubino prekybą su Ta
rybą Sąjunga, kuri pirko 
grūdą ir kitokią produktą 
beveik už $547 milijonus.

Šiuo metu Jungt. Valsti
jos užima penktą vietą pre
kyboje su Tarybą Sąjunga. 
Pirmą vietą užima Japonija, 
parduodanti Tar. Sąjungai į 
metus apie milijoną dolerią 
vertės produktą. Toliau 
seka Vakarą Vokietija, Ang
lija, Suomija ir Jungt. Val
stijos.

Karininkai kontro
liuoja Urugvajų

Montevideo. -Urugvajaus 
prezidentas Bordaberry nu
sileido karininkams ir su 
jais susitarė, kad karininkai 
sudarys Nacionalinę saugu
mo tarybą ir armija turės 
daug daugiau galios šalies 
valdyme.

Dabar šalies prezidentas 
turės klausyti karininką, ku
rie perėmė šąli, savo kon
trolėm

gina amerikiečius nenuleisti 
ranką, iki visos JAV milita
rines jėgos bus ištrauktos iš 
Pietryčią Azijos ir visa pa
rama nutraukta Pietryčią 
Azijos salią diktatoriams, 
tarnaujantiems Amerikos 
imperializmui.

Egiptas nenusileis 
Izraeliui

Kairas. - Egipto valdžia 
pareiškė, kad Jungtinią Val
stiją pastangos sutaikyti 
arabus su Izraeliu nueis nie
kais, kol Izraelis nepasi
trauks iš okupuotą arabą 
žemią.

Susitaikymas galimas pa
siremiant Jungtinią Tautą 
rezoliucija, kuri reikalauja, 
kad Izraelis pasitrauktą iš 
okupuotą arabą žemią.

Studentai mušėsi 
su policija

Atėnai. - Universiteto 
studentai demonstravo prieš 
fašistinę Graikijos valdžią. 
Policija visomis jėgomis 
puolė studentus. Įvyko susi
kirtimas. Nemažai sužeistą. 
Areštavo keletą šimtą stu
dentą.

Studentai priešinasi mili- 
tarinei tarnybai ir naujam 
militariniam įstatymui.

Gandhi pasmerkė 
imperializmą

Indijos premjerė Gandhi, 
kalbėdama tarptautinėje
Azijos socialiniams, ekono
miniams ir kultūriniams 
reikalams konferencijoje, 
griežtai, pasmerkė imperia
listinius siekius Azijoje.

Konferencijoje dalyvavo 
daugiau kaip 20 Azijos val- 
stybią atstovą, tarp kurią 
buvo ir Tarybą Sąjungos at
stovai. Gandhi pasakė, kad 
Indija sveikina Vietnamo tai
kos sutartį ir pasižada rem
ti talkos išlaikymą Azijoje.

Įspėja Saigoną
Paryžius. - Pietą Viet

namo Laikinosios revoliuci
nės valdžios užsienio reika
lą ministrė Blnh čia pasakė, 
kad Salgono valdžia nenusto
ja puldlnėjusi Pietą Vietna
mo patrlotinią jėgą. Thleu 
turi savo komandoje tvirtas 
militarines jėgas ir vis ban
do Įsiveržti Į llaudiečlą te
ritoriją. Jis laužo taikos 
sutartį.

Liaudiečią jėgos privers
tos atremti kiekvieną Saigo- 
no režimo puolimą. Todėl 
paliaubą metu ištinka apsi
šaudymą.

DETROITAS. - Federali
nis teismas nubaudė Ford 
Motor kompaniją $7 milijo
nais už poliuciją.

Sis Vilniaus “Tiesoje” tilpes piešinys vaizduoja Vakarą 
Europos ir Japonijos kapitalistą kovą prieš Jungtiniu Vai- j 
stiją aukštus muitus.

NAUJIENOS IS LIETUVOS
NAUJA GYDYKLA

Druskininką kurorto “Ne
muno” sanatorijoje pradėjo 
veikti specializuotas 40 lovą 
skyrius sergantiems cukra
lige. _ Čia jaukios šviesios 
palatos, modernia aparatūra 
aprūpinti diagnostikos ir gy
domieji kabinetai. Ligo
niams gydyti bus plačiai tai
komi kurorto gamtiniai 
veiksniai.

Šioje specializuotoje sa
natorijoje, glaudžiai bendra
darbiaujant su respublikos 
mokslinio tyrimo institutais, 
įvedama naujovė - kurortinė 
diabetiką reabilitacija. Čia 
toliau taisys savo sveikatą 
žmonės, baigę gydymo kursą 
ligoninėje. ELTA

RAJONU FOTOMEGEJŲ
DARBAI

SAKIAI. “Jaunystės” kino 
teatre surengta antroji rajo
no fotomėgėją paroda. Dar
bus jai pateikė buitinio ap
tarnavimo kombinato meno 
dirbtuvią darbuotojas A.Zo- 
kas, autotransporto įmonės 
dailininkas V. Duoba, peda
gogai P. Deltuva, P. Piešina,

> •

Užsienio dokefių 
padėka JAV dokeriam

San Francisco, Calif. - 
Keleto šalią jūreivią ir do- 
kerią unijos, boikotavusios 
Jungt. Valstiją prekybinius 
laivus Vietnamo karo metu, 
prisiuntė San Francisco do- 
keriams padėką už protestą 
prieš barbarišką karą Indo
kinijoje.

Amerikos ir užsienio do- 
kerią solidarumas , kovoje 
prieš karą žymiai prisidėjo 
prie karo baigimo Vietname.

5,000 mokytoj ų ' 
demonstravo

Philadelphia, Pa. - Dau
giau kaip 5,000 streikuojan
čią mokytoją demonstravo 
prie kalėjimo, kuriame ran
dasi uždaryti mokytoją uni
jos vadai.

Demonstrantai reikalavo 
areštuotus mokytojus pa
leisti iš kalėjimo. Už poros 
dieną tūkstančiai mokytoją 
šturmavo miesto rotušę.

A. Kybartas ir kiti. Iš viso 
parodoje devyniasdešimt fo
tonuotrauką. A. MTKONIS

DAILININKŲ PLENUMAS

VILNIUS (ELTA). Įvyko 
naujai išrinktos Lietuvos 
TSR Dailininką sąjungos val
dybos pirmasis plenumas. 
Kūrybinės organizacijos 
pirmininku išrinktas J. Kuz- 
minskis, pirmininko pava
duotojais - K. Bogdanas, S. 
Jusionis ir K. Morkūnas, at
sakinguoju sekretoriumi - 
P. Gudynas.

BIBLIOTEKAI - 
PUSE AMŽIAUS

MA2EIKIAI. Prieš pen
kiasdešimt metą, atidarius 
mieste biblioteką, ji vadinta 
centraliniu knygynu. Biblio
tekos fondą sudarė 361 kny
ga. Dabar knygą biblioteko
je šimtą kartą daugiau. Skai
tytoją - keturi tūkstančiai.

Sukakčiai skirtame vaka
re dalyvavo buvę mažeikie
čiai - rašytojas A. Pocius ir 
poetas A. Bukontas.

Rajoninė biblioteka apdo
vanota LTSR Kultūros mi
nisterijos Garbės raštu*

Z. GRICIUS

Unijos ragina 
takšnoti turčius

Washingtonas. - Daugelis 
uniją pasisakė, kad būtinai kalauti iš Jungtinią Valstiją įstaigas, kurios dabar yra 
reikia daugiau takšnoti tur- Kongreso. Anglijos valdžios kontrolėje.
člus ir panaikinti taksus ne
turtingiems. Unijos remia 
tam tikslui susikūrusį judė
jimą, kuriam vadovauja se
natorius Harris.

Kovos už taksą sistemos 
reforriią organizatoriai 
skelbia “Taksą veiklos die
ną” balandžio 16, kai bus 
paskutinė taksą mokėjimo 
diena. Tuomet bus ruošiami 
piketai prie taksą mokėjimo 
įstaigą.

Didelė medaus 
gamyba Lenkijoj

Varšuva. - Medaus gamy
boje Lenkija stovi pasaulyje 
pirmoję vietoje. Ji turi 1,- 
400,000 bičią avilią, iŠ kurią 
kasmet išgatma apie 13,000 
toną medaus.

Nemažai Lenkijos medaus 
išvežama užsienin.

Vientiane. - Laoso prem
jeras princas Phouma pa
reiškė, kad Laoso valdžia 
buvo susitarlusi su liaudie
čią Pathet La o vadovybe pa
skelbti paliaubas vasario 15 
d. ir tada baigti karą Laose. 
Bet Nixono instruktuoti ame
rikiečiai pareikalavo dau
giau koncesiją iš liaudiečią.

Tada liaudiečią vadovybė 
irgi padidino reikalavimus, 
tarp kurią buvo reikalavi- 

I mas, kad amerikiečiai iš
trauktą militarines jėgas iš 
Tailando, iš kurio dabar 
amerikiečią lėktuvai bom
barduoja Laosą ir Kambo- 
diją.

Jeigu Nixonas nebūtą su
traukęs taikos vykdymą 
Laose, tai ten karas būtą 
baigtas vasario 15 d. “Tai 
visa kaltė jūsą”, pasakė 
amerikiečiams premjeras 
Phouma. Laoso valdžia ir 
liaudies vadai susitarė, o 
amerikiečiai suardė. Po to 
amerikiečią lėktuvai žymiai 
padidino bombardavimą 
Laoso liaudies jėgą Įsitvir
tinimus.

Pathet Lao vadovybė pa
reiškė, kad tik Laose taikos 
sutartį pasirašius bus gali-

Doleris sumažintas
Washingtonas. - Nixono 

administracija, kilus dole
rio krizei užsienyje, suma
žino dolerio vertę 10%.

Amerikiečiai turistai už
sieniuose dabar turi daugiau 
dolerią praleisti, kad galėtą 
padengti išlaidas. Taipgi iš 
užsienio atvežtą prekią kai
na pakilo 10%, tuo pačiu 
metu Amerikos prekią kai
nos užsienyje sumažėjo.

Konferencijai 
amnestijai

Paryžius. - Vasario pa
baigoje čia įvyks tarptautinė 
konferencija amerikiečią 
karo priešą amnestijos rei-

Konferencijon siunčia at
stovus iš Jungt. Valstiją 
Vietnamo Karo Veteranai, 
kovojantieji prieš karą, Mo
terys Kovotojos už Taiką, 
Amerikinė Civilią Lalsvią 
Sąjunga ir Pietinė Švietimo 
Fondo konferencija.

GE darbininkai 
už algų pakėlimą

Washingtonas. - General 
Electric ir Westinghouse 
darbininkai reikalauja 
Nixono administracijos pa
naikinti algą įšaldymą. Jie 
kovoja už algą pakėlimą.

Kovo 10 d. Tarptautinė 
Elektros, Radijo ir Mašiną 
Darbininką unija šaukia ma
sinius šios unijos harią su
sirinkimus 17 miestą kovai 
už didesnes algas.

ma paleisti amerikiečius 
karo belaisvius.

Pietą Vietname veikianti 4 
šalią militarinė taikos ko
misija įsakė Saigono ir Viet- 
kongo komandoms tuoj su
laikyti apsišaudymus Pietą 
Vietname.

710 žmonių žuvo 
Šiaurės Airijoj

Belfastas. - Nuo 1969 
metą Siaurės Airijoje kovo
se jau žuvo 710 žmonią, dau
giausia apsišaudymuose ir 
nuo bombą.

Protestantai palaiko savo 
judėjimą prieš katalikus ir 
Anglijos armiją. Jie vieną 
dieną buvo paskelbę gene
ralinį streiką, kuris visai 
suparaJyžavo Belfastą.

Vieną dieną jie paleido šū
vius į užmuštą kataliką lai- 
dotuvią procesiją.
žmonią sužeidė.

Keletą

Anglijos kareiviai terori
zuoja vietos gyventojus. 
Nuotraukoje matosi, kaip ap- 
simaskavę kareiviai užplau
ką tfaukia jaunuolį airį.

Protestantai ir katalikai 
vienu klausimu sutinka. 
Abeji reikalauja Anglijos iš
braukti iš Siaurės Airijos 
armiją ir leisti atsteigti vie- 
tlnią gyventoją valdžią, par
lamentą ir kitas valdiškas

TSRS Lunochodas 
tiria Mėnulį

Maskva. - (TASS-ELTA). 
Giedros jūros rajone, kur 
yra automatinis savaeigis 
aparatas “Lunochod-2”, 
prasidėjo Mėnulio diena.

Telemetrlnės informaci
jos duomenimis, visos sa
vaeigio aparato sistemos ge
rai ištvėrė atšiauriomis Mė
nulio nakties sąlygomis. 
Temperatūra ir slėgimas 
mėnuleigyje buvo palaikomi 
numatytose ribose.

Vasario 9 d. “Lunochod- 
2” pradėjo tirti' stovėjimo 
rajoną, kuris parinktas an
truoju baru kompleksiniams 
Mėnulio paviršiaus tyri
mams.
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Su naujais siekimais ir 
laimėjimais įdar šviesesne ateiti

Gavome iš Vilniaus šių metų pirmąjį žurnalo “Tarybi
nė Mokykla” numerį. Labai įdomus Žurnalo vyriausio 
redaktoriaus A. Stundžio straipsnis “Naujaisiais, 1973- 
aisiais”. Pabrėžęs, kad 1972 metai buvo Tarybų Sąjungos 
žmonėms “gerovės kilimo, naujų pasiekimų metai mokslo, 
kultūros, švietimo srityse”, redaktorius sako: “Naujieji 
metai dalykiškai perėmė darbo estafetę iš savo šauniųjų 
pirmtakų. O juk 1973 turėjo išties nuostabius pirmtakus, 
kurie visiems laikams įrašė savo vardą į žmonijos isto
riją: 1972-ieji - TSRS įkūrimo 50-čio metai, jie labai 
svarbūs mokyklos gyvenime”.

Praėjusiais metais, sako Stundys, “nemaža laimėjimų, 
didesnių ir mažesnių, savo kasdieniniame darbe pasiekė 
ir visi mūsų respublikos (Lietuvos) švietimiečiai. Visos jų 
pastangos, visos jėgos ir sugebėjimai buvo skiriami jau
nosios kartos mokymui ir auklėjimui, komunistinės visuo
menės asmenybės formavimui. Praėjusiais metais spartus 
žingsnis žengtas į priekį, įgyvendinant visuotinį vidurinį 
mokymą.

1973 metai - tai Komunistų partijos ir Tarybinės vy
riausybės iškeltų uždavinių tolesnio įgyvendinimo metai. 
Liaudies švietimo darbuotojams reikės toliau tobulinti 
švietimo sistemą sutinkamai su ekonomikos, mokslo ir 
ir technikos pažanga, ieškoti efektyvesnių darbo formų, 
įgyvendinant visuotinį vidurinį mokymą, tobulinant moky
mo ir auklėjimo procesą, keliant mokytojų pedagoginį 
meistriškumą, gerinant profesinio orientavimo kokybę, 
jaunimo ruošimą visuomenei naudingam darbui, formuo
jant jaunosios kartos komunistinę pasaulėžiūrą, auklėjant 
moksleivius marksizmo-leninizmo idėjų dvasia”.

Redaktorius praneša, kad žurnale įvedamas naujas sky
rius. Jis sako:

“Suprasdami, kad svarbūs komunizmo statybos uždavi
niai, sudėtinga ideologinė kova pasaulyje, audringi moksli
nės techninės pažangos tempai šiuo laikotarpiu reikalauja į 
dar aukštesnę pakopą pakelti komunistinį moksleivių auk
lėjimą, žurnale Įvedame Komunistinio auklėjimo skyrių.

Šio naujojo skyriaus straipsniai bus skirti dau
giau klasių, pionierių Vadovams, užklasinio ir užmokykli
nio auklėjimo darbo organizatoriams, partinių ir komjau
nimo organizacijų sekretoriams. Jiems sudaromos gali
mybės pasidalyti mintimis, kokiomis formomis ir meto
dais siekiama, kad mokyklinis jaunimas turėtų aiškius 
klasinius orientyrus, būtų tvirtų idėjinių įsitikinimų, po
litiškai įžvalgus, kad mokėtų atskirti tikras vertybes nuo 
tariamų, kaip formuojama jaunosios kartos marksistinė- 
lenininė pasaulėžiūra, ugdomi kilnūs tarybinio patriotiz
mo jausmai - meilė - Tėvynei, savo liaudžiai, Komunistų 
partijai”.

Geležinkelininkų streiko pertrauka
Didžioji Penn Central Railroad linija samdo 81,000 dar

bininkų. Jos bėglų ilgis 20,000 mylių. Ji veikia net 16 
rytinių valstijų. Ji sakosi esanti subankrutavusi. Reika
lauja, kad federalinė valdžia ją šelptų iš savo iždo.

Prieš kelias dienas buvo kilęs jos darbininkų streikas. 
Kongresas skubiai išleido, o prezidentas Nixonas dar sku
biau pasirašė įsakymą, kad jie tuoj grįžtų į darbą ir per 
šešiasdešimt dienų “atvėstų”. Darbininkai įsakymo pa
kluso ir streiką nutraukė. Dabar turime paliaubas.

Bet pagrindinis darbininkų skundas prieš kompaniją pa
siliko nepajudintas. O jis labai svarbus. Jo nepašalinus, 
streiko atsinaujinimas bus neišvengiamas.

Tai koks tas skundas? Pasirodo, kad geležinkelio kom
panija nusprendė panaikinti net 5,800 darbų, tai yra tiek 
darbininkų išmesti iš darbo. Ji sako, kad tie darbai nebe
reikalingi.

Bet darbininkai nesutinka. Jie protestuoja, jie streikuo
ja. Gerai, kad jie parodė didelį solidarumą, vieningai pa
skelbdami streiką. Nors laikinai jie užpuolimą atmušė.

Ir vėl dolerio krizė
Dar nepamiršome taip vadinamos “dolerio krizės” 1971 

metais, o dabar, vos įžengus į 1973 m., turime kitą. Tada 
dolerį smarkiai nupiginus (nuvertinus), buvo tikrinama, kad 
panašios krizės nebeturėsime per daugybę metų. Bet jos 
susilaukėme tik po keturiolikos mėnesių. Dabar dolerio 
vertė nukirsta net 10 procentų. Ir vėl užtikrinama, kad 
mūsų bėdos su doleriu pasibaigė visiems laikams. . .

Didesniam mūsų nuraminimui arba užmigdymui, garsiai 
triūbijama, kad padaryta tiktai pagerinimui mūsų preky
bos su užsieniais, kad pašalinus arba bent gerai sumaži
nus mūsų prekyboje deficitą ir t. t. Bet, girdi, šis dolerio 
nuvertinimas nė per nago juodymą nepalies mūsų gerovės. 
Tiktai nubaudžiami visokie spekuliantai Anglijoje, Švedijo
je bei Japonijoje.

Bet tai aklų muilinimas. Su doleriu jokių stebuklų nebu
vo ir negali būti. Pigesnis bus doleris, mažiau už jį bus 
galima nusipirkti reikmenų. Kainos pakils ant visko. Pa
regėsite. • •

KODĖL TIEK DAUG 
KRIMINALISTŲ?

Kanadiečių “Liaudies 
Balse” (vas. 2 d.) drg. Z. 
Janauskas diskutuoja Kana
dos parlamente keliamą 
klausimą atsteigti mirties 
bausmę žmogžudžiams.. Jis 
rašo:

w Žinoma, kriminalistų ir 
žmogžudžių baudimas yra ne 
maža problema, gilus klausi
mas.

Jeigu visuomeninė san
tvarka išauklėja kriminalis
tus, tai kaip ir nelogiška pas
kui juos už papildytas krimi- 
nalystes bausti.

Reikėtų ieškoti ir bausti 
tikruosius kaltininkus. Bet 
mūsų politikieriai tikrųjų 
priežasčių neieško ir mažai 
kas kalba už jų pašalinimą.

Socialistinėse šalyse yra 
kitaip. Tenai iš mažens vai
kams yra skiepijami kilnieji 
žmoniškumo jausmai. Auk
lėjami būti dorais žmonėmis/ 
naudingais sau ir visuome
nei.

Pas mus Kanadoje, kaip ir 
visame Vakarų pasaulyje, iš 
mažens įdiegiama kitokia 
mintis. Mintis “to be on a 

. top”.
Kaip tą viršenybę atsieksi, 

— nesvarbu. Svarbu, jog bū
si “on the top”.

Iš tokio požiūrio paeinan
čio auklėjimo, plus neteisin
gos visuomeninės santvar
kos, daugelis lieka pastumti 
į kriminalistinį kelią.

Per tai Vakarų pasaulis 
pilnas visokių kriminalistų, 
raketierių, gengsterių, žmog 
žudžių.

Visi jie nori švelnesnių į- 
statymų, tokius įstatymus 
jie ir gauna.*

JIE SUSIRŪPINĘ
IR IŠSIGANDĘ DĖL
PADĖTIES PRANCŪZIJOJE

William J. Pomeroj, 
“Daily World” korespon
dentas Londone savo prane
šimą vasario 7 d. pradeda 
šiuo sakiniu: “Labai reali 
galimybė liaudies jėgoms 
laimėti Prancūzijoje kovo4r 
11 dd. rinkimuose, baisiai 
gąsdina dešiniąsias monopo
linio kapitalo grupes Vakarų 
Europoje”.

Kaip žinia, šiuose rinki
muose Prancūzijoje yra su
darytas liaudies jėgų ben
dras frontas, į kurį įeina 
komunistai, socialistai ir 
kairieji radikalai. Šiomis 
dienomis buvo pravesta visa 
eilė žmonėse apklausinėji
mų, kaip jie žiūri į busi
muosius rinkimus. Antai, 
“Le Figaro” jau gruodžio 
mėnesį paskelbė savo pra
vestų apklausinėjimų rezul
tatus. Net 46 procentai bal
suotojų pasakė, kad jie bal
suos už liaudies fronto kan
didatus, o tik 38 procentai, 
parems degaulistus. Tokie 
pat rezultatai ir “France- 
Soir” pravestų apklausinėji
mų. O stambusis dienraštis 
“Le Monde” atidengė re
zultatus pačios valdžios Vi
daus reikalų ministerijos 
pravestų apklausinėjimų. 
Tie rezultatai parodo, kad 
liaudies frontas gali laimėti 
255 vietų. Viso parlamentas 
turi 490 narių. Užtektų 246 
vietų turėjimui daugumos ir 
sudarymui valdžios.

Galima pridėti dar ir laik
raščio “L’Aurore” apklau
sinėjimo atradimus. Jiepa- 
parodo, kad 47 procentai bal
suotojų sakosi balsuosią už 
liaudies fronto kandidatus.

Vadinasi, labai galimas 
daiktas, kad rinkimuose lai
mės liaudies frontas ir 
neužilgo Paryžiuje susida

rys valdžia, labai panaši į 
Čilės valdžią. Joje vadovau
jami žmonės bus komunistai 
ir socialistai. Aišku, kad 
visi dešinieji elementai ne 
tik Vakarų Europoje, bet ir 
čia Amerikoje, ir visame pa
saulyje turi kuo susirūpinti.

JIE BAISIAI KENKIA 
JUODIESIEMS ŽMONĖMS

Senas juodųjų žmonių (ne
grų) veikėjas ir spaudos ko- 
lumnistas Roy Wilkins 
griežčiausiai atmeta ir pa
smerkia chuliganus, kurie 
užpuldinėja ir žudo polici
ninkus. Prieš kelias dienas 
pasikėsinimas ant dviejų po
licininkų New Yorko mieste, 
o dar anksčiau užpuolimas ir 
pašovimas senatoriaus John 
C. Stennis Washingtone, ne
turi jokio pateisinimo.

Roy Wilkins labai prisibi
jo, kad pasikėsinimas ant se
natoriaus Stennis “gali 
įžiebti mintį, kad visi juo
dieji yra potencialūs krimi
nalistai”. Tai, žinoma, būtų 
daroma baisi klaida.

Labai teisingai Wilkins 
pabrėžia, kad šitokie darbai 
labai kenkia negrų kovai už 
teisingą reikalą. Jis ragina 
negrus ir puertorikiečius vi
sur griežtai pasmerkti vi
sus tokius kriminališkus 
veiksmus iš kai kurių negrų 
ir puertorikiečių pusės. 
“Duokite aiškiai suprasti”, 
jis sako, “kad užpuolimai ant 
senatoriaus, ar ant Mrs. 
Hugo Black, ar ant polici
ninko John Smith nebus to
leruojami. Neigi bus tole
ruojami per policininkus žu
dymai juodųjų žmonių tiktai 
todėl, kad jie yra juodi.

Mes turime grieti prie pa
kenčiamų santykių tarp ra
sių. Mes turime, nes kitaip 
mūs visus, tiek juddūs; tiek 
baltus amerikiečius, laukia 
pražūtis. . .

Wilkinso persergėjimas 
labai teisingas. Tai perser
gėjimas rimtai galvojančio 
seno kovotojo.

IR " THE N. Y. TIMES” UZ 
VISUOTINĘ AMNESTIJĄ .

j
Net sunku tikėti, bet fak

tas yra, kad net ir toks 
stambus komercinis dien
raštis kaip “The N. Y. 
Times” aiškiai pasisako už 
amnestiją visiems Vietnamo 
karo priešams, kurie atsi
sakė tarnauti milltarinėse 
jėgose. Savo vedamajame 
“Amnesty Under Lincoln” 
(vas. 12 d.) dienraštis krei
pia visų dėmesį į preziden
to Lincolno nusistatymą po 
Civilinio Karo. Redakcija 
nurodo, kad Lincolnas griež
čiausiai ir aiškiausiai kovo
jo už visuotinę amnestiją. 
Laikraštis siūlo Nixonui pa
sekti Lincolno pavyzdį.

LAIMĖJO TIE, KURIE 
KOVOJO PRIEŠ KARĄ

Vilniaus “Tiesos” ir 
“Moscow News” korespon
dentas Jungtinėse Tautose 
Apolinaras Sinkevičius savo 
pranešime “Tiesai” (vas. 6 
d.) ryšium su sausio 27 d. 
pasirašymu Vietnamo karui 
baigti sutarties, sako:

“Taip, prieš karą Vietna
me kovojusiai kartai tai di
delė pergalė ir šventė! 
Šiandien Amerikoje dažnas 
supranta, kad karą laimėjo 
ne tie, kurių pastangomis 
per 12 metų Vietname buvo 
numesta 7 milijonai tonų 
bombų, arba 160 kilogramų 
kiekvienam vietnamiečiui. 
Laimėjo ne tie, kurių Įsaky
mu dideliuose Vietnamo plo
tuose išdeginta viskas, kas 

gyva šios žemės paviršiuje. 
Pergalę iškovojo paaukojusi 
vieną milijoną karių ir be
veik tiek pat civilių Vietna
mo liaudis, viso pasaulio 
taikingosios jėgos!'7

Trumpai atkreipęs dėmesį 
į baisius ir Amerikos šiame 
kare apturėtuos nuostolius, 
žurnalistas Sinkevičius savo 
korespondenciją baigia:

“Mičigano profesorius, 
psichologas Elton McLain 
kalbėjo:

- Randai išvagojo visą 
mūsų kūną, ir mes dar, ma
tyt, skaičiuosim juos visą 
sekantį dešimtmetį.

■ Daugumos Amerikos ap
žvalgininkų nuomone, “žaiz
dos gilios, ir gydymas gali 
būti ilgas bei skausmipgas”. 
Iš tikrųjų, Jungtinės Ameri
kos Valstijos dar nežino, 
kaip išsigydyti nuo šių gilių 
žaizdų”.

JIE NUSIVYLĘ
KARO PASIBAIGIMU

Cleveland© smetonininkai, 
matyt, norėjo ir tikėjosi, kad 
Vietnamo barbariškoji sker- 
dynė dar gerokai ilgiau už
sitęs. Per mažai jiems buvo 
dar ten galvų paguldyta ir 
kraujo pralieta.

Antai kaip jų “Dirvoje” 
(vas. 7 d.) dejuojama:

“Ir mums nesuprantamos 
tos demokratinės Europos 
valstybės, kurios varė pro
pagandą, kad tai buvo ‘ne
švarus karas’. Tuo tarpu, 
kai JAV gynė pasaulio 
laisvę nuo komunizmo, 
Europos demokratai kaišiojo 
pagalius į šio karo pasė
kas. . . ”

SMERKIA NIXONĄ 
IR JO BIUDŽETĄ 

V
Mr. Norman Cousins yra 

vienas iš pačių populiariau
sių komercinės spaudos ko- 
lumnistų. Jo koiumną pasi
rodo visos eilės stambiausių 
dienraščių sekmadieninėse 
laidose.

Savo kolumnoje “Nixon’s 
military spending inconsis
tent with economies” vasa
rio 11 d. dienraštyje “Long 
Island Press” jis labai aš
triai ir kritiškai pasisako 
apie Nixono politiką ir siū
lomą biudžetą. Jis sako, kad 
jokiu būdu negalima pasiti
kėti Nixonu, kai jis kalba 
apie taupymą valdžioje, o tuo 
tarpu jis dargi padidina mi- 
litariniams reikalams pa
skyrimus. Ir tai, girdi, jis 
daro, nežiūrint to, kad Viet
namo karas baigėsi, kad san
tykiai su Tarybų Sąjunga ir 
Kinija yra pasitaisę, kad ne
seniai Maskvoje pasiekta su
sitarimo dėl ginklavimosi 
apribojimo.

Mr. Cousins sako:
“Prezidentas negali turė

ti abiejų. Jis negali sakyti, 
kad jis naujus pamatus deda 
pasaulinei taikai, ir tuo pa
čiu sykiu pateisina aukščiau
sią militariniams reikalams 
biudžetą. Jis negali reika
lauti ekonomijos viršuje ir 
apačioje, ir tuo pačiu sykiu 
ignoruoti didžiausias val
džios išlaidas militariz- 
mui”.

Toliau:
“Prieš keletą mėnesių 

buvo sakoma, kad preziden
tas Amerikos žmones paly
ginęs prie vaikų. Ar ta pa
staba buvo paduota teisingai, 
ar neteisingai, nesvarbu. 
Atrodo, kad dabar aišku, jog 
prezidentas į Amerikos 
žmones iš tikrųjų žiūri ne
kaip, jeigu jis tiki, kad jis 
gali juos įtikinti, jog reika
linga per vienerius metus 
išleisti militariniams reika
lams 80 bilijonų dolerių, ne
žiūrint to, kad situacija yra 
žymiai pasikeitusi”.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Sunkios karinių blokų dienos
1953-1959 metais imperia
listinės valstybės sudarė iš
tisą virtinę karinių blokų, 
nukreiptų prieš socialisti
nes šalis ir nacionalinį išsi
vadavimo judėjimą. Tačiau 
pastarojo meto socialistinių 
šalių, pirmiausia Tarybų Są
jungos, taikios politikos lai
mėjimai, didėjantis pažan
giosios pasaulio visuomenės 
siekimas mažinti įtempimą 
sudaro vis nepalankesnes 
sąlygas karinėms grupuo
tėms egzistuoti.

Pažvelkime, pavyzdžiui, 
kas vyksta SEAT O bloke, 
kuris pagal jo kūrėjų užma
čias turėjo tarnauti JAV po
litinių karinių ir ekonominių 
pozicijų stiprinimui Pietry
čių Azijoje, 1954 metais su
sikūrusiam SEATO blokui 
priklausė JAV, Didžioji Bri
tanija, Prancūzija, Austra
lija, Naujoji Zelandija, Fili
pinai, Tailandas ir Pakis
tanas. Šiandien faktiškai 
šiame bloke jau nebedaly- 
vauja Prancūzija, lapkričio 
mėnesį Pakistanas pareiškė 
išstojus iš jo. Tai padaryti 
ruošiasi ir Australija su 
Naująja Zelandija. Jei šios 
dvi šalys įgyvendins savo 
ketinimą, SEATO karinei 
grupuotei ateis galas.

Kitas karinis blokas, į 
kurį įeina Australija, Nau
joji Zelandija ir Jungtinės 
Valstijos, žinomas ANZUS 
vardu. Dabar ir šiai gru

Tėvas didžiuojasi 
savo sūnumi

. . . “Vilties”. kolūkio 
Garbės kolūkietis septynias
dešimtmetis Vincas Cepu- 
lionis mėgsta pavartyti al
bumą. Bene daugiausia čia 
yra Adolio nuotraukų. Di
džiuojasi senukas savo sū
num. Štai nuotrauka, dary
ta 1960-aisiais, kada Adolfą 
priėmė į Komunistų partiją. 
Kitoje fotografijoje jis - Lie
tuvos KP XV suvažiavimo 
delegatų tarpe. O šitos par
sivežtos iš Maskvos, kai 
Adolfas dalyvavo TSKP 
XXIII suvažiavime. Yra nuo
braukų, primenančių sūnaus 
apdovanojimą medaliu ^‘Už 
šaunų darbą”, “Garbės žen
klo” ordinu, TSRS Liaudies 
ūkio pasiekimų parodos me
daliais. O neseniai Cepulio- 
nio albume atsirado pati 
šauniausia Adolfo nuotrauka: 
ant sūnaus krūtinės žėri 
auksinė Socialistinio Darbo 
Didvyrio Žvaigždė.

Susijaudinimo ašara nu
rieda Vinco Cepulionio 

Vincas Cepulionis

puotei iškyla grėsmė išnykti, 
jei iš jos išstotų pirmosios 
dvi šalys.

Prieš daugelį metų buvo 
sulipdytas SENTO karinis 
blokas, kuris pradžioje dar 
vadinosi “Bagdado paktu”. 
Jam priklausė Irakas, Ira
nas, Turkija, Pakistanas ir 
Didžioji Britanija. JAV for
maliai į šį bloką neįeina, 
tačiau yra pagrindinių jo ko-, 
misijų narys ir nuo pirmųjų 
veiklos dienų jam vadovau
ja. SENTO tarytum yra jun
giamoji grandis tarp NATO 
ir SEATO.

Dabar šiame bloke jau ne
bėra Irako, o Pakistano nu
tolimas nuo Vakarų valstybių 
ir Irano siekimas gerų san
tykių su TSRS smarkiai ken
kia SENTO sveikatai.

Praeitų metų pabaigoje 
Briuselyje posėdžiavo NATO 
Šalių gynybos ir užsienio 
reikalų ministrai. Posėdžių 
metu paaiškėjo, kad Danija 
ne tik kad nesutiko padidinti 
savo karinių išlaidų, bet dar
gi numato jas sumažinti, Is
landija ketina peržiūrėti 
savo susitarimus su JAV dėl 
karinių bazių.

Briuselio sesijos rezulta
tai dar kartą aiškiai parodė 
prieštaravimus NATO bloke, 
nepaisant to, kad imperialis
tiniai sluoksniai daro didžiu
lį spaudimą šiai organizaci
jai priklausančioms valsty
bėms. V. PETKEVIČIENE 

skruostu. Daug vargo ma
čiusiam, išnaudojimo netei
sybę ir skriaudas patyru
siam žemdirbiui be galo ma
lonu, kad jo sūnaus kitoks li
kimas. Ir f bene dar malo
niau, kad visus šiuos apdo
vanojimus Adolfas pelnė 
nuoširdžiu darbu, ištikimy
be savo nelengvai profesijai, 
komunisto pareigai ir gim
tajai žemei. V. MAI2IUS 
Pakruojo rajonas, 
“Vilties” kolūkis

IŠ LAIŠKŲ
Pirmiausia noriu pasvei

kinti Jus, brangūs draugai, 
“Laisvės” leidėjai ir palai
kytojai, ir palinkėti Jums 
visiems laimės Jūsų kilnia
me darbe.

Dabar apie save. Aš gau
nu Jūsų laikraštį jau kelio
lika metų. Jį man užprenu
meravo mano sesuo Alena 
Pozar. Bet ji ir jos vyras 
mirė. Dabar jų namuose 
gyvena jų dukra ir žentas. 
Prieš porą metų prašiau, kad 
jie man “Laisvę” atnaujintų. 
Bet jie to nepadarė.

Man “Laisvė” labai patin
ka. Aš ir mano kaimynai 
jos labai laukiame. Bet 
kiek blogiau su apsimokėji
mu. Aš gyvenu gerai ir ne
labai norėčiau prašinėti, kad 
kas nors pas Jus už ją už
mokėtų. Bet kol kas kito 
būdo “Laisvę” gauti neįma
noma. Gal kaip nors aš to
kiam geradariui atsilygin
čiau, pasitaikius jam apsi
lankyti Lietuvoje. Iš anksto 
didelis ačiū.

Su pagarba, 
PETRAS KANAPKA 
Kaunas 233000 
Pergalės Krantinė 

1973. vas. 2 d.

SALISBURY. - Rodezijos 
valdžia sunkiai baudžia tuos, 
kurie remia partizaninį af
rikiečių judėjimą prieš bal
tųjų rasistų režimą.



Penktadienis, Vasario (February) 23, 1973

Mirė prezidentas
Paskutinių dviejų mėnesių 

bėgyje Jungtinėse Valstijose 
mirė du buvę prezidentai, 
būtent - Harry S. Tiįiman ir 
Lyndon B. Johnson. Jie abu
du buvo Demokratų partijos 
nariai ir abudu užėmė pre
zidento vietų ne piliečių iš
rinkti, bet per prezidentų 
mirtį. Mirus Franklyn D. 
Roose veltui, prezidentu tapo 
H. S. Trumanas, nužudžius 
John F. Kennedy - L. B. 
Johnsonas.

Kuo jie atsižymėjo?
Prez. H. S. Trumanas at

sižymėjo daugiausia tuo, kad 
jis, baigiantis Antrajam pa
sauliniam karui, davė įsa
kymų mesti dvi atomines 
bombas ant dviejų Japonijos 
miestų - Hirosima ir Naga
saki, kada Japonija jau buvo 
perblokSta ir prašė taikos. 
Nebuvo reikalo mesti tas dvi 
pragariškas bombas ant ne
kaltų gyventojų ir juos nai
kinti.

Prezidentui John šonui 
priskaitoma nepaprastai 
daug žygdarbių, bet jis bu
vusių prezidentų keliu eida
mas, taip toli nuėjo - įbri
do j Vietnamo karų, jog pa
skui pats “gailėjosi". Jis 
sakė, kad jis labai trokšta 
taikos, bet viskų darė karui 
plėsti. Vėliau atsisakė kan
didatuoti | šalies preziden
tus, nes jautė, kad nebebus 
išrinktas.

nusprendė karų plėsti ir ves
ti iki “laimėjimo“. Pasiun
tė ten patį didžiausių laivy
nų bombarduoti iŠ vandens, 
daugiau pusės milijono 
(548,000) geriausiai {reng
tos kariuomenės ir ne ma
žiau 50,000 civilių, kurie 
visame gelbės kariuomenei. 
Pasiuntė tūkstančius kariš
kų lėktuvų, taip vadinamų 
bomberių, o tarp jų ir kelis 
šimtus B52, kurie vadinami 
skrendančiais fortais, ir 
tūkstančius ellkopterių.

Tiesioginiai Jungtinių 
Valstijų nuostoliai Vietname 
yra tokie:

Užmuštų amerikiečių - 
45,933,.mirusių nuo įvairių 
priežasčių - 10,298, sužeis
tų 303,616 (lengvai sužeis
tieji, kuriems nereikėjo li
goninėje būti, čia neprlskai- 
tomi).

Kiti nuostoliai: Kariškų 
lėktuvų ir bomberių nušau- 
ta-sunaikinta iš oro - 5,838, 
ellkopterių - 4,854, B52-40. 
Apskaitoma, kad tik čia su
minėtų kariškų oro pabūklų 
vertė $12,336,500,000. Ap
skaitoma, kad finansavimas 
Pietų Vietnamo kariuome
nės ir pagalba Saigono reži
mui išsilaikyti lėšavo$150,- 
000,000,000. Vesti karų 
Vietname, Kambodijoje ir 
Laose lėšavo nemažiau 137,- 
000,000,000.

Kariauta 10,000 mylių nuo 
savo namų, kariauta nuo 1950 
metų iki 1973 metų, ir dar 
tebekariaujama. Iki šiol jau 
numesta 21,000,000,000 sva
rų dinamito (tai išeina po 497 
svarus ant kiekvieno akro 
žemės po 1,215 svarų ant 
kiekvieno gyventojo), pada
ryta 21,000,000 didžiulių 
skylių žemėje. O kiek namų - 
pastatų sudeginta, sunaikin
ta, tai jau nieks neapskai
čiuos. Nieks neapskaičiuos 
ir kiek kūdikių ir motinų 
žuvo nuo kulkų.

Kiek išprievartauta, mo
terų, kiek papildyta apiplė
šimų, kiek narkotikų sunau
dota, kiek JAV jaunų vyrų 
neteko žmogiškos lygsvaros 
ir peržengė civilizuoto žmo
gaus taisykles I

O kas iš tos priežasties 
įvyko ir kas dar vyksta čia 
JAV?

Karas Vietname sukrėtė 
Amerikų iš pat pamatų. 
Liaudis nerami ir turi pama
tų nepasitikėti savo valdžia, 
nes mato jų apgavingų, ne
teisingų, nepavyzdingų. Iš 
to susinervavęs jaunimas 
nepasitiki ateitimi, nepasi
tiki šalies santvarka. . .

Prezidentas mirė. Mirė 
jų ne vienas, palikdami ne
laimes žmonėms, per ku
riuos jie |sigavo į aukštas 
vietas. Jei Amerika nesu
grįš namo, tai ji pražus 
fašistinėse pelkėse.

DZŪKELIS

Kai kas apie Johnsonų turi 
gerų nuomonę, kad buk jis 
daug atlikęs dėl juodosios 
rasės. Jis buvo neblogas 
šalies vadas, bet mažo mas
to politikas ir strategas. 
Jam žemę iš po kojų ištrau
kė karas Vietname, nors tai 
ir nebuvo tikrai jo pradėtas 
karas, šį karų ne visai vie
šai pradėjo Trumanas, gel
bėdamas - prancūzams su 
Vietnamu kariauti.

1955 metais prancūzams 
iš Vietnamo išsikrausčius, 
prez. Dwight D. Eisenhower 
pasuko | kitų pusę ir pradė
jo gelbėti Vietnamuiatsisto-, 
ti ant kojų militariniai. 1957 
metais buvo siunčiama vi
sokių patarėjų, ypatingai no
rėta padėti Pietų Vietnamo 
diktatoriui Diem.

1959 metais Vietname 
prasidėjo civilinis karas. 
Jungtinės Valstijos pasiuntė 
karo laivus ir marinus ap
ginti diktatorių Diem.

1961 metais prezidentas 
Kennedy davė pažadų, kad 
“JAV dės pastangas apginti 
Vietnamu nuo komunistų“. 
Pasiuntė Saigonui daug ka
riškų lėktuvų ir didelius kie
kius bombų vesti karų prieš 
sukilusių liaudį.

1962 m. nuspręsta, kad 
karų Vietname laimėti bus 
sunku, o gali ir visos pa
stangos nueiti niekais, jei 
liaudis įsigalės. Prez. Ken
nedy nusprendė, kad reikia 
įsitvirtinti Thailande, ten 
sutelkti kariškų orlalvynų ir 
iš ten visada pulti Vietnamo 
kovotojus.

1963 m. lapkričio 1 d. suo
kalbininkai, prie kurių prisi
dėjo ir JAV ČIA, Pietų Viet
namo diktatorių Diem nužu
dė. Tų pačių metų to paties 
lapkričio 22 dienų buvo nu
žudytas prez. Kennedy. Ar 
čia buvo koks nors supuoli
mas? Gal ir ne. Nužudymo 
reikalas tyrinėtas, bet nieko 
aiškaus nesurasta. Istorija 
kada nors iškels aikštėn* 
priežastį, planus Ir žudi
kus. . . .

Trys prezidentai prieš 
Johnsonų vedę karų Vietna
me. Jam teko pasirinkti: 
karų vesti aštriau arba pa
sitraukti, daryti taikų. Jis

Stumbrų veisimas
Tarybų Lietuvoje

naujai gimę, pagal tarptau
tinę stumbrų nomenklatūrą 
(tokią nomenklatūrą pagal 
tradiciją veda Belovežo gi
rios rezervatas) gavo var
dus prasidedančius raidėmis 
“Lū“ (pirmoji raidė pažymi 
Lietuvos pavadinimą).

Tokiu būdu, mūsų tėvynės 
Lietuvos fauna, gamtininkų 
ir miškininkų pastangomis ir 
rūpesčiu, labai praturtėjo 
atkūrus čia kadaise gyvenu
sius “karališkus“ žvėris.

DOCENTAS S. 
KARČIAUSKAS

1972-XII-28

“Karališki“ žvėrys stum
brai ilgiausiai išsilaikė bu
vusioje Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės teritorijo
je - Belovežo, girioje. Ta
čiau ir čia per pirmąjį pa
saulinį karą jie buvo visi iš
naikinti. Grynakraujų, Be
lovežo kilmės, stumbrų at
kūrimas prasidėjo tik 1923 
metais iš zoologijos soduose 
išlikusių stumbrų. Po antro
jo pasaulinio karo platesniu 
mastu stumbrai buvo pradė
ti veistis keliuose Tarybų 
Sąjungos rezervatuose. Lie
tuvos Gamtos apsaugos Ko
mitetas 1969 metais pasiry
žo stumbrus vėl auginti Lie
tuvoje. Tam tikslui tų metų 
rugpiūčio mėnesį iš Prioks- 
ko Terasno rezervato (Pa- 
maskvėje) buvo atvežti du 
stumbrai (patinas ir patelė) 
ir apgyvendinti - paleisti į

PARYŽIUS. - Prancūzijos 
dešinieji baisiai susirūpinę, 
kad kovo 4 ir 11 dienomis 
nelaimėtų parlamento rinki
mų bendras liaudies frontas.

užtvertą miško sklypą Pane
vėžio rajone, Pašilių mišką 
(tarp Ramygalos ir Kreke
navos). Čia ir {kurtas pir
masis Lietuvos stumbrynas, 
kur stumbrai laukinėse są
lygose prižiūrimi, šeriami 
ir apsaugomi.

Tais pat metais, rudenį, į 
Ignalinos rajono miškus at
klydo, nežinia iš kur, dar 
vienas stumbras - patinas, 
kuris buvo sugautas ir at
vežtas ten pat f Pašilių miš
ką, tačiau laikomas atskirai 
aptvertas, kad nesumaišytų 
nežinomos kilmės “kraują“.

1970 m. gegužės mėnesįiš 
to paties rezervato atvežti 
dar šeši stumbrai (1 patinas 
ir 5 patelės).

Stumbrams parinkta vieta 
Ir sąlygos patiko ir jau 1971 
m. čia gimė pirmieji trys 
stumbriukai, o 1972 metais 
dar trys. Tais pat 1972 m. 
lapkričio men, iš to pat re
zervato atvežtos dar dvi pa
telės. Taigi dabartiniu metu 
Lietuvoje jau gyvena 16 gry
nakraujų stumbru (neskai
tant nežinomos kllJnčs atkly- 
dusiojo), iš kurių šeši jau 
savi “lietuviški“, kitų pa
dangių nematę. Visi šeši

Pirmą kartą pasaulinėje prak
tikoje Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Puslaidininkių fizikos in
stituto mokslininkams pavyko iš
matuoti termoelektrovaros jėgą 
puslaidininkio tūryje. Tai pada
ryta, nors moksle ir įsivyravusi 
nuomonė, kad tokių duomenų 
neįmanoma gauti eksperimenti
niu būdu. . {

Vyresniojo mokslinio bendra
darbio K. Rėpso, užsibrėžusio pa
ruošti tokių matavimų metodiką 
ir aparatūrą, penkerius metus 
trukę ieškojimai apsivainikavo 
pergale. Bendradarbiaujant su in

LAISVĖ

NEŽINOMAS MAIRONIO LAIŠKAS

Tiek maža šviesių poeto jaunystę žyminčių liudininkų. 
Eilėraščiai, skelbti rinkiniuose ar periodikoje. Viena kita 
nuotrauka. Tačiau ir eilėraščiai, ir nuotraukos yra tik 
veržlios tėkmės purslai, žėrį laiko knygoje. O kas už jų 
slypi? Kas buvo jų posmų {kvepėjai? Kas sukėlė graudulį 
ir meilės troškimų? Kas nenumaldomai šaukė prie Duby
sos krantų iš tolimų kelionių ir išvykų?

JONO MAČIULIO (MACULEVIČIAUS) - MAIRONIO 110- 
ųjų gimimo metinių išvakarėse pavyko surasti poeto neži
nomų laiškų. Rašytas tas laiškas lenkų kalba 1870 me
tais iš Peterburgo (tada jis jau buvo dvasinės akademijos 
profesorius) nežinomai moteriai. Tame {kvėptai parašy
tame dokumente atsiskleidžia tos žmogiškos poeto ypaty
bės, kurias slėpė dvasiškio pareigos ir luomas. Čia atsi
spindi kūrybinė poeto ekstazė, tas džiaugsmas ir kančia, 
kurie pagimdo geriausius posmus, gražiausias knygos eilu
tes. Laiškas mums padeda geriau pažinti kai kuriuos 
Maironio būdo bruožus ir pomėgius.

MARIJA MACIJAUSKIENE

“Peterburgas, 
1897 m. lapkričio 4 d.

Malonioji Ponia!
Monotoniškame, pilkame ir kasdieniniame žmogaus gy

venime pasitaiko valandėlių, deja, per trumpų, kai tau 
švysteli kažkoks naujas spindulys, atskrenda kažkoks 
šnibždesys iš nežinomos tolimos šviesios šalies. Valan
dėlei pabusi ir imsi ilgėtis kažko. . . ko nėra čia, pasau
lyje, geriau suprasi savo aukštesnį, kilnesnį, rfegušisže
miškasis, toks laikinas gyvenimas, pasijusi tarsi atgimęs, 
gavęs naujų jėgų. Ak, kad tai nebūtų apgaulingas sapnas 
arba gundantis regėjimas, kuris taip greitai išnyksta 
drauge su širdies skausmu, lyg nutrūkusios arfos stygos 
skambėjimas!

Laikas viskų nusineša ant savo sparnų kaip banga! 
Keičiasi žmonės, jų sapnai ir svajonės! . .
Tas, kas vakar dar juokėsi, šiandien drėkina ašara 

skruostus,
Ir pasilieka vien tik, ak, vien tik atsiminimai! . .

Perskaitęs Ponios laiškų, pagalvojau: “Dar esama pa
saulyje gerų ir tokių naiviai atvirų širdžių, kai aplinkui jas 
vis šaltesnės ir vis labiau sustingusios“. Atsisėdau prie 
rašomojo stalo dirbti kasdieninio paprasto darbo, tačiau 
protas šį kartų atkakliai atsisakinėjo man paklusti; mintis 
kaip paukštis skrido kažkur toli toli. . . į gimtųjų šalį, i 
Dubysos pakrantes, po pažįstamais stogais! . .

Kur banguoja Nemunėlis, kur Dubysa miela plaukia, 
Ten Lietuva mano miela, ten ir širdį mano traukia! • <

• .-.ūku..... ...... ... ... ..

(Sis dvieilis rašytas lietuvių kalba, kiti eiliuoti tekstai 
versti iš lenkų kalbos pažodžiui.)

Prisiminiau atostogų laikų, taip mielai praleistų tarp 
savųjų draugiškų ir malonių žmonių. PrisiminiauUgėnus, 
Pozvežynecų ir, žinot, kų dar prisiminiau? Ne tuos, gal 
būt, per linksmus žaidimus, juokus ir pokštus. . . bet ar 
atsimenat, Ponia, tų vakarų, sodų, upeliukų ir tų kūdrų, 
kurioje varlės kurkė? Jau gerai nebeprisimenu, kų ten 
dainavome, bet negaliu užmiršti tos vienos liūdnos dainos: 
“Iš tos vargšės žemės. . .“ Taip man tada pasidarė liūd
na ir graudu. Kodėl? Nežinau. Ot, pasitaiko ne kartų to
kių valandėlių, kai sieloje pajunti tuštumų ir vienatvę, 
sieloje, kuri skrenda iš šios vargšės žemės į kažkokių 
tolimų, nežinomų šalį! . .

Kadaise mėgau tylių gegužės naktį
Prie Nemuno klausytis lakštingalų trelių, 
Mėgau tų muzikų grojimų minorinį, 
Kur ilgesio kerais širdies gelmes pasiekia.

Gražus Lietuvos mokslininkų laimėjimas

žiniere V. Zavistanavičiūte, buvo 
nustatytas silicyje ir germanyje 
susidarančios termoelektrovaros 
jėgos dydis. Tolesni matavimai 
atskleis „paslaptis" ir eilės kitų 
puslaidininkių, kuriuose aukštos 
temperatūros gali virsti elektros 
energija.

Sis mokslo darbas padarys pra
džią patikslintai atskirų medžia
gų termoelektrinės eilutės lente
lei — savotiškai „Mendelejevo 
lentelei". i

— Mūsų instituto bendradarbių 
rastas būdasJbbsoliučiajai termo
elektrovaros j j jėgai tūriuose

matuoti leis tiksliau nusta
tyti tam tikras daugelio medžia
gų savybes. Tai saVo ruožtu įga
lins konstruktorius ateityje kur
ti efektyvesnius termoelektroge- 
neratorius, —- pasakė ELTOS ko
respondentui instituto direkto
rius, Lietuvos' TSR Mokslų aka
demijos viceprezidentas J. Po
žėla.

S. VATNTRAUBAS 
'ELTOS koresp.

NUOTRAUKOJE: Instituto vyr; 
mokslinis bendradarbis Kostas 
RepSas Ir Inžinierė Virginija Za- 
vlstanavifciūtė.

J. KACENBERGO nuotr.

3-čias puslapis

Maironis artimųjų tarpe Palangoje apie 1920 metus.

Bet daina, kuri veržias iš žmogaus krūtinės, 
Ilgesiu begaliniu nuo žemės kažkur pakilt kviečia! . . 
Ir norėtum kažkur pabėgti. . . i kalnus, prie jūros, 
Ir ten išsiverkti prieš Tave, o Dieve!

Ponia' tur būt, nustebsit, kad man daugiausia patinka 
liūdnos ir ilgesingos melodijos, nors aš dažnai atrodau 
linksmas ir gyvas, betgi ar maža pasaulyje ir kiekviename 
žmoguje mįslių? Pagaliau ar labai tai kam galvoj. Štai 
ir Ponia fotografijoje atrodot kiek nuliūdusi, o tuo tarpu 
Raseiniuose tai linksmai leidžiat laiką, kad juoką girdžiu 
Peterburge, o kai išgirstu, tai mano dvasia ir nuskrenda 
paukščio sparnais, kad galėčiau juoktis su besijuokiančiai
siais arba surankioti ašarėles perliukus, nors jos kažkaip 
greitai pakeliui išdžiūsta, ir mano pasiuntinys grįžta pas 
mane tuščiomis rankomis! Koks jis negeras! Ponia turė
tumėt jį nubausti, jei kartais netikėtai nutvertumėt. Jis ir 
dabar kažkur netoli žiūri { akis. Ar Ponia jo nematot? 
Bet jis Ponią mato ir paskui man apie viską papasakos. 
Aš jau net spėju, ką jis man parneš: “Kuriems galams 
čia, - sakot Ponia nekantraudama, - tas laiškas ne laiku!“ 
Tokia terlionė! Negali {skaityti, o laiko nėra: reikia 
ruoštis vestumėms, rūpintis dispensu, kviesti pabrolius ir 
pamerges, tvarkyti sukneles ir t. t. Jis atskris ir i v stu- 
ves su nuoširdžiausiais linkėjimais ilgiausių ir laimin
giausių metų Poniai ir Ponui Danieliui Edell’iui, nes aš 
pats, kad ir labiausiai norėčiau, negalėsiu išvažiuoti iš 
Peterburgo, tai priklauso ne nuo mano norų. įdomu, su 
kokiomis žiniomis grįš mano keliaujanti dvasia, kad jos 
bus linksmos, neabejoju, tačiau kas visus viršijo ir kaš 
smarkiausiai drožė polonezą? Kad ji man kartais nepri
meluotų, prašau pačią man tai aprašyti ir drauge atsiųsti 
žadėtąją kabinetinę nuotrauką, jei galima, su pono Danie
liaus fotografija, man tai bus dviguba laimė. Aš savosios 
dabar atsiųsti negaliu, nes neturiu: atidaviau paskutinę, ir 
toji nesuprantamu būdu išbluko; prašau už tai nubausti ir 
mesti { kampą. Labai gailėjausi, kad neatvažiavot manęs 
išleisti, maniau, kad pykstat. Tikėjaus, kad Ponia ilgesnį 
laiką pasiliksite Pozvežynece ir iš ten išvažiuosite. Ra
seiniuose atsitiktinai sužinojau, kad reikalai kitaip susiklo
jo, tačiau nemaniau, kad panelė Teklė ir Ponas Danielius 
sutiks važiuot į Bernotus, o dėl Ponios, buvau įsitikinęs, 
dar pagalvojau, kad jei užeisiu i vaistinę, tai dar ko gero 
atšauksite pažadą, o šiaip nenorėsit neišlaikyti žodžio, ta
čiau kaip paskui teko; nusivilti! Rašyčiau dar daug daug, 
nes neišsakiau nė pusės to, kas guli man ant širdies, bet 
jau nebėra vietos. Vis šaudo iš patrankų, nes jūra užlieja 
miestą, potvynis, po miestą plaukiosim valtimis. Sudiev! 
Sudiev! Prašau pasveikinti Panelę Teklę, Poną Danielių, 
visus Pozvežynece ir t. t., ir t. t., visus po šimtą kartų. 
Pasilieku su giliausia pagarba J. MACULEVlClA“.

ELEKTROLIZĖ
BURNOJE
Seniai žinoma, kad dėl fluoro 

trūkumo organizme atsiranda dan
tų kariesas. Daugelyje šalių jau 
fluoruojamas geriamasis vanduo. 
O dabar siūloma tiesiogiai fluo- 
ruoti dantų emalę. Bulgarų žur
nalas „Orbita“ praneša, kad šiam 
tikslui sukonstruotas specialus 
dantų šepetėlis. Jis jau užpaten
tuotas. Šepetėlyje įtaisyti du skir
tingų metalų elektrodai: vienas 
prispaudžiamas prie lūpų, kitas 
paslėptas po šerellais. Tarp elekt
rodų atsiranda elektrinių poten
cialų skirtumas, elektrolite (ištir
pusi seilėse pasta) ima tekėti silp
na, visai nejaučiama srovė, kuri 
padeda fluoro jonams įsiskverbti 
j emalę.

Kuba ir JAV susi
tarė dėl grobikų

Washingtonas. - Po ilgę 
derybų Jungtinės Valstijos 
ir Kuba, pagaliau, susitarė 
dėl lėktuvų ir laivų grobikų, 
kurie iki šiol nebuvo bau
džiami, skelbia Valstybės 
departamentas.

Dabar lėktuvų ir laivų gro
bikai, atvykę iš Amerikos { 
Kubą arba iš Kubos į Ame
riką, bus sunkiai baudžiami 
arba grąžinti, iš kur jie 
atvyko.

DIRBTINĖS AKIES 
BANDYMAI

Daugelio pasaulio šalių gydy
tojai ir elektronikos specialistai 
konstruoja elektroninius regos or
ganus. Kai kurie projektai jau 
laukia bandymų. Niujorko A. Ein
šteino koledžo mokslininkai su
kūrė miniatiūrinę telekamerą. 
Svarbiausia jos dalis — matrica, 
susidedanti iš 4 tūkst. platinos 
elektrodų. Iš minėtųjų elektrodų 
elektros potencialai pateks tiesiog 
į smegenis, kurios juos pavers 
matomu vaizdu. Bandymai su gy
vūnais bus pradėti jau šiais me
tais. --------- v

ALKOHOLIZMAS IR 
PAGUMBURIS

Laboratoriniai žinduoliai — pe
lės, < žiurkės, žiurkėnai, jūrinės 
kiaulytės, triušiai ir kt.— nepaken
čia alkoholio; ii aplinkybė labai 
apsunkina eksperimentinius alko
holizmo tyrinėjimus.

Neurofiziologai nustatė, kad 
žiurkės tarpinių smegenų pagum- 
burio (hipotalamus) šoninės dalies 
elektros stimuliacija sukelia alko
holio pomėgį; Priešingos pagum- 
burio dalle's stimuliavimas bandy
miniams gyvūnams sukeldavo ne
normaliai didelį apetitą. Tikimasi, 
kad pastebėtasis reiškinys padės 
sukurti kovos su alkoholizmu bū
dus. '

MIAMI, Florida - James 
Moorer prisipažino, kad jis 
yra nužudęs žmogų. Teisė
jas Sepe patvarkė, kad 
Moorer tūlą laiką pasiliktų 
namuose su savo 13 vaikų 
šeima, kadangi šiuo metu 
Floridos kalėjimai perpil
dyti ir naujiems kriminalis
tams nebėra vietos.

PEKINAS. - Kinija statosi 
čia 20 aukščių viešbutį, ku
ris turės 340 kambarių. Tai 
bus aukščiausias pastatas 
Kinijoje.

NEWARK, N. J. - Trys 
jauni plėšikai, viename name 
neradę pinigų, padegė ir 
gaisre žuvo 5 žmonės.

BONN A. - Prekių kainos 
smarkiai pakilo Vakarų Vo
kietijoje.
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MININT V. MYKOLAIČIO-PUTINO 80-ĄSIAS GIMIMO METINES

Šių metų pradžioje Tarybą 
Lietuvos visuomenė gana 
plaCiai minėjo liaudies rašy
tojo V. Mykolaičio-Putino 
80-ąsias gimimo metines. 
Vyko iškilmingi posėdžiai, 
literatūros vakarai, knygą 
parodos, buvo demonstruo
jamas dokumentinis filmas.

Vieną popietę Vilniuje, 
liepos 21 dienos gatvėje, prie 
namo, kuriame ilgą laiką gy
veno rašytojas, susirinko 
šimtai vilniečių dalyvauti 
paminklinės lentos atldengi- 
me,

Pasukau ir aš su viena ko
lege į buvusią Tauro gatvę, 
kuri dabar atrodo kaip tylus, 
ramus skersgatvis Tauro 
kalno papėdėje, kur retai te- 
pravažiuoja kokia transporto 
priemonė.

Prie pilko triaukščio namo 
pastatyti mikrofonai, išri
kiuotos eilės vazonų su gėlė- 
mis. Kalba rašytojai, litera
tūros dėstytojai, buvę arti
mieji, spraksi filmavimo 
aparatai.

- Keista, kad šias iškilmes 
gaubia kažkoks tragiškas 
jausmas, - sako mano kole
gė, buvusi profesoriaus V. 
Mykolaičio-Putino studen
tė. - Juk savo šlove jis pra
šoko daugelį kitų rašytojų. 
Per 74 savo gyvenimo metus 
jis nuveikė nepaprastai daug 
ne tik kaip poetas ir roma
nistas, bet ir kaip lietuvių 
literatūros puoselėtojas, 
jaunimo auklėtojas. Jo kny
gos, išverstos J dešimtis 
kalbų, tapo liaudies nuosavy
be ir bus skaitomos ilgus il
gus metus.

Mudu mąstome, klausyda- 
mies kalbėtojų.

NUO MIRTIES 
NEPABĖGSIME

Slenka mintys apie tragi- 
kos esmę literatūroje, prisi
mena tragikos apibrėžimai 
estetikos vadovėliuose. Ar 
socialistinėje tikrovėje liko 
vietos tragikai? Juk didžių 
tikslų siekiančiai asmenybei 
nebereikia tragiškai žūti, 
kliūtys, reikalavusios neiš
vengiamos herojaus mirties, 
pašalintos revoliucijos pro
ceso. Tragiką buvo būdinga 
tik klasinei, antagonistinei 
visuomenei.

Juk socialistinėje visuo
menėje didi asmenybė, visą 
savo gyvenimą paskyrusi 
liaudies gerovei siekti, pelno 
nemirtingumą, - po mirties 
jos darbai lieka gyventi tau
toje. Iki pat paskutinio atok
vėpio visos jėgos paskiria
mos tautos labui.

Iš kur tad tragikos jaus
mas, kurį pergyvena iškil
mių dalyviai? Kodėl kai kam 
net ašara nurieda?

JŲ NUSIPELNYTA 
ŠLOVĖS AUREOLĖ

Vaizduotė sugretina kitus 
poetus. Julius Janonis išgy-, 
veno, be abejo, daug didesnę 
tragiką, mirdamas pačioje 
jaunystėje. Bet mes jau se
niai Įpratome jį regėti už
keltą ant pjedestalo, apsuptą 
revoliucinės šlovės aureo
lės, ir jis -mums kažkoks 
nutolęs nuo dabarties atrodė. 
O V. Mykolaitis-Putinas 
toks artimas, toks žmogiš
kas i Mums gyvai supranta- 
mi tie eilėraščiai, kuriuose mirties tragikos supratimas 
poetas pasisakė už socialis- skatina ne Į rezignaciją ar 
,-inę Lietuvą, bet mums talplpesimlzmą, o, priešingai/

pat savi ir tie jo kūriniai, 
kuriuose jis rašė: "Vis daž
niau Į tamsią prarają žvel
giu/ kur visi - anksčiau ar 
vėliau - nugrimzta ir niekas 
nebegrįžta. . . Ir mažas 
žemės kauburėlis, kaip vi
siems, ir tau supiltas 
bus. . . ”

- Mirties tragiką nedings
ta ir socialistinėje višuome- 
nėje, - tarė mano kolegė, kai 
buvo nudengta paminklinė 
lenta su poeto bareljefu ir 
trumpu užrašu.

JUK VISIEMS BAISU 
ATSISVEIKINU
SU GYVENIMU

- Tad kokia gi tragiškos 
mirties prasmė? - paklau
siau ją. - Juk socialistinė
je santvarkoje visos mirtys 
laikomos beprasmiškomis. 
Absurdiška kalbėti apie mir
ties prasmingumą!

Mano kolegė, matyt, nu
klydo mintimis į tuos laikus, 
kai klausydavosi profeso
riaus paskaitų. Tarsi viena 
ausimi sekdama aktoriaus 
per mikrofoną deklamuoja
mos poetos kūrybos, ji ėmė 
aiškinti:

- Jei žmogus daug nuvei
kia savo gyvenime, jis iš da
lies nugali mirtį. Šiurpiau
sia atsisveiklfiti su gyveni
mu, nieko nepasiekus, nepa
likti nė "ženklo, kad žmogu
mi buvus”, kaip rašė Vincas 
Kudirka. Didieji revoliuci
jos vadai pelnė kOlosalinio' 
masto nemirtingumą, jie 
įveikė mirtį. Tačiau mirtis 
ir herojams yra taip pat di
džiai tragiška. Mes nedrįs
tume, mirštant didžiai as
menybei, groti tušą ar mar
šą dėl to, kad jis tampa am
žiams nemirtingas tautoje.

- Taip. Mirties tragiką 
egzistuoja ir socialistinėje 
visuomenėje, - sutikau ir 
aš. -

Žmonės ėmė skirstytis iš 
lėto, susikaupę. Jautėsi, kad 
jie pergyvena savo širdyse tą 
tragiką, kuri būdinga ir m,ūsų 
visuomenės nariui. Jie pui
kiai suprato, kad, nors "Al
torių šešėly” romano hero
jus Liudas Vasaris ir išsi
vadavo iš jį kausčiusių baž
nyčios varžtų, tačiau jam 
buvo sunku iš karto suvokti 
tikrąją žmogiškosios būties 
didybę - dalyvavimą didin
game tautų pažangos proce
se. Vasariui nepavyko įž
velgti aplink jį Besiklostan
čių pasaulinių Įvykių pras
mės, Jam dar reikėjo suvok
ti didžiąją tragiką - Įveikti 
mirtį, tampant nemirtingu 
savo darbais, kurie amžiams 
išliks tautoje.

TRAGIKĄ BŪDINGA 
MŪSŲ BUIČIAI

- Tikra literatūra yra ta, 
kurioje galima užčiuopti tra
gikos elementų, - tarė mano > 
kolegė, mums leidžiantis 
aukštais laiptais nuo Tauro 
kalno. - Aš turiu omeny, 
tragikos, kaip prasmihgos 
kančios, elementų. Tragiką 
yra būdinga mūsų būčiai, ir 
užtat ji mus jaudina iki pat 
širdies gelmių. Žmogus 
kenčia ir socialistinėje vi
suomenėje, ir tą kančią nors 
dalinai Įprasminti yra lite
ratūros uždavinys. Tikras

vęrčia ieškoti būdų, kaip gy
venti, kad tampant nemirtin
gu, galima būtų nors dalinai 
įveikti tą tragiką. Eilinio 
žmogaus nemirtingumas yra 
palyginti mažo masto, bet jis 
lieka nemirtingas savo 
ainiuose, kurie, būdami jo 
kūnas ir kraujas, gyvens tais 
pačiais troškimais ir lūkes
čiais, kaip ir jų gimdytojai.

TOKIO VAISTO
NEGALIMA ĮSIVAIZDUOTI

Klausantis šių žodžių, man 
prisiminė šiandieninių 
mokslininkų pastangos plėsti 
psichofarmakologiją, tai yra 
ieškoti cheminių preparatų 
psichikai paveikti - pašalinti 
depresijai, liūdesiui. Tačiau 
tos mintys man pasirodė ko
miškos, ką tik patirtos tra
giškos nuotaikos fone. Sun
ku Įsivaizduoti, kad būtų iš
rasta tokia tabletė, kurią 
prarijus būtų nebaisu mirti. 
Arba kad tabletė sužadintų 
tėvynės meilę, entuziazmą 
darbui ir panašiai, kaip apie 
tai rašo mokslininkai.

Šių sayo minčių aš, žino
ma, neišdrįsau pasakyti žo
džiu. Tatai tikrąją mūsų 
būties tragiką būtų susieję 
su tuo, kas atrodo komiška, 
nerealu.

Vakare žiūrėjome doku
mentinį filmą apie V. Myko
laitį- Putiną. Iš ekrano jis 
kaip gyvas mums skaitė savo 
kūrybą, pasakojo, šypsojosi. 
Tie filmo kadrai, padaryti 
dar poetui tebesant gyvam, 
autentiškai perteiks ir pačią 
kūrėjo asmenybę daugeliui 
ateities kartų, kurioms jis 
liks gyvas, nemiręs, - tapęs 
nemirtingas.

1973.1.17
G. RAMOŠKA

BERLYNAS. -Prancūzija 
ir Anglija pripažino Vokieti
jos Demokratinę Respubliką 
(Rytų Vokietiją) lygiateise 
valstybe, kaip ir Vakarų Vo
kietija.

NORS BALTIMORE TOLI NUO VILNIAUS...
■ ' - r ’ ■ • . ■ .

Spaudoje jau buvo rašyta 
apie turistinės grupės iš Lie
tuvos viešnagę Jungtinėse 
Amerikos Valstijose praeitų 
metų pabaigoje. Vartant ke
lionės užrašus, iškyla atmin
ty įvairūs susitikimai, asocia
cijos, epizodai. Apie vieną 
jų, liečiantį Baltimorėš ir 
Vilniaus ryšius, „Tiesos" skai
tytojams norėčiau papasako
ti plačiau.

1972 m. vasarų j Vilniuj e 
apsilankiusių amerikiečių 
tarpe buvo ir turistų iš Bal- 
timorės miesto. Jie atvežė 
Vilniaus miesto vykdomajam 
komitetui, adresuotus JAV 
Merilendo gubernatoriaus p. 
M: Mandelio bei Baltimorėš 
miesto mero p. V. D. Seterio 
laiškus, kuriuose buvo pa
reikštas noras užmegzti drau
giškus ryšius tarp Baltimorėš 
ir Vilniaus miestų.

Atsakydamas į šį pasiūly
mą, Vilniaus miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas 
drg. V. Sakalauskas, keliau
damas po JAV, užsuko | 
Baltimore*' mandagumo vizi
tui. ' s

Kelkmės maršrutas taip

ŽYMIOSIOS DAILININKĖS GYVENIMAS 
ir kūrybiniA1) Laimėjimai

Sodyboje Dovainonių miške
VINCAS LAURAITIS 

r

Vilniaus V. Kapsuko Universiteto aspirantas

Šnekučiuojasi ir kuždasi 
beržų jaunuolynas Dovaino
nių miške, tai garsiau, tai 
visai pritildamas, tarsi at
siliepdamas Kauno marių 
bangelių šnaresiui. Vaka
rais jauni beržai užliūliuoja 
seną tylią sodybą, rytais, 
kartu su nedrąsiais saulės 
spinduliais pasibeldžia lan- 
gan, pakviesdami naujai die
nai vienišą namo šeimininkę. 
Dienos pirmieji žvilgsniai 
prabėga trobos sienomis. 
Viskas tvarkoje: šeiminin
kės piešti paveikslai savo 
vietose. Krūvos eskizų, at
virukų, piešinių taip pat 
įprastinėje vietoje ant stalo.

Pagaliau pati šeimininkė 
praveria duris ir atviromis 
akimis apžvelgia savąją ka
ralystę. Painiojasi ir kiau
ksi trys ilgaausiai šunyčiai, 
kits per kitą stengdamiesi 
atkreipti senosios dėmesį.

Tyla. Tikriausiai ir šian
die nieks neužsuks. Visi 
kažkur skubės, eis ir praeis 
pro šalį, o pas ją teatsilan- 
kys mielos geros draugės 
stirnaitės, išbridusios iš ša
lia liūliuojančio miško gel
mės. Atlėks būrys alkanų 
zylių, kurapkų, žvirblių ir 
tol tūpčios ant tako, laiptų 
ir palangių,^ kol ji neišneš 
jiems pusryčių. Geriau jau 
iš karto, neprašoma padės 
vaišes svečiams ir grįš at
gal J savo pasakų ir fanta
zijos pasaulį. Toje vienišo
je troboje gimė ne viena 
šviesi mintis, tapusi realy
be, išsiliejusi naujų ilgai 
išnešiotų širdyje personąžų 
atvaizdais. . . Gal ir 
Šiandien išsispręs ilgai 
brandinta idėja ir pavyks pa
daryti tai, apie ką buvo sva
jota, nujaučiama ir nauja.

susiklostė, kad šį vizitą Bal- 
timorės merui buvo galima 
padaryti tik šeštadienį. TSRS 
pasiuntinybės Vašingtone 
konsulas E. Juškys, painfor
mavęs merą apie mūsų keti
nimus, pranešė, kad V. D. Še-t 
feris šeštadienį specialiai 
lauks mūsiĮ vizito. V. Saka
lauskas, lydimas TSRS pa
siuntinybės Vašingtone kon
sulo E. Juškio, žurnalisto L. 
Ruiko bei šių eilučių auto
riaus, buvo priimti Baltimo- 
rės merijoje.

Ponas V. D. Šoferis plačiai 
nušvietė Baltimorėš miesto 
istoriją, vystymosi proble
mas. Savęū ruožtu V. Saka
lauskas papasakojo Baltimo- 
rės merui apie tarybinio Vil
niaus dabartį ir ateitie^ per
spektyvas. Nuoširdaus ir 
draugiško pokalbio pabaigo
je abiejų miestų vadovai pa
sikeitė atminimo dovanomis.

Išreikšdamas pagarbą sve
čiams, V. D. Šeferis įteikė 
Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkui doku
mentą, pažymintį, kad jam 
suteikiamas Baltimorėš mies
to garbės piliečio vardas.

GIMUSI PRIE
NEVOS KRANTŲ

Toli, labai toli pasiliko so
dybos šeimininkės-dailinin- 
kės Barboros Didžiokienės 
vaikystė ir neramios pirmo
sios jaunystės dienos, pasi
liko jos Nevos krantuose iki
revoliuciniame Petrograde, 
kaip ir tie pirmieji, vaikiš
kos vaizduotės pagimdyti ir 
neišbaigti kurti paveikslai. 
Jos jaunystės draugė buvo 
revoliucija, skraidinusi ne
ramią sielą audra, krauju ir 
viliojančia nežinia alsuojan
čiomis miesto gatvėmis. 
Skubėdavo jaunutė Varvara 
paskui kiekvieną gausesnį 
žmonių būrį, skaičiavo tuš
tėjančias raudonas vėliavas 
virš minios galvų ir iš toli 
klausėsi Lenino žodžių liau
džiai.

Ten tame jos vaikystės ir 
revoliucijos mieste susipynė 
judviejų keliai: jos - vieti
nės mergaitės ir Dailės Aka
demijos studento lietuvio 
Vlado Didžioko. Kulkomis 
ir atsišaukimais nubarstytos 
miesto gatvės ir aikštės ste
bėjo judviejų susitikimus ir 
gimstantį didžiulį jausmą, 
kurio neišrovė nei pasauli
nės reikšmės, nei asmeninio 
pobūdžio revoliucijos.

LIETUVA - JOS
NAUJOJI TĖVYNĖ

Ne su duona ir druska 
jauną moterį sutiko naujoji 
tėvynė Lietuva. Senieji Di
džiokai griežtai pasiprieši
no sūnaus pasirinkimui: ne
buvo atsitikimo, kad jų gi- 
minėn Įeitų svetimtautė ir 
svetimo tikėjimo moteris. 
Ir vis tik jaunutė Varvara

Po susitikimo merijose 
bendradarbiai surengė mums 
įdomią ekskursiją po Balti- 
morės miestą.

Ramojus PETRAUSKAS

*> '

L. RUIKO nuotraukoje — pri
ėmimas plas Baltimorėš merą. Iš 
kairės i (dešine — meras V. D. 
Seteris, TSRS pasiuntinybės Va
šingtone konsulas E. Juškys ir 
Vilniaus miesto vykdomofo ko
miteto pirmininkas V. Sakalaus
kas; pažymėjimas, kad V. Saka
lauskas — Baltimorėš garbės 
pilietis.

tapo Barbora ir Vlado Di- šių merginų laiškai. .Lyg
džioko žmona.

1921-siais metais jaunoji 
pora apsigyveno Kaune. Ko
ridorius Į miesto teatro at
sarginį išėjimą tapo jų butu. 
Trukšmo buvo net per daug: 
iki išnaktų vykdavo repeti
cijos, bėginėjo ten ir atgal 
žmonės, trinksėjo durys, ta
čiau gyventi reikėjo, reikėjo 
kentėti ir kuo nors užpildyti 
tą dienų pilkumą. Sunkiausia 
buvo tai, kad kartu su jau
nąja pora tuos trūkumus ir 
skersvėjus kentė jų mažytis 
sūnus Jurgis.

JOS KŪRYBINIO 
DARBO PRADŽIA

Ėjo 1922—ji. Kaip tik tais 
metais Barbora ir ėmėsi 
teptuko. Nesinorėjo apsa
manoti kasdienybėje, o ir 
vyro uždarbio labai jau buvo 
maža. Darbas vyko atotrū
kiais, pozuotojoms mokėti 
nebuvo iš ko ir B. Didžiokie- 
nė rado originalią išeitį: 
ėmė siuvinėti ir tapyti lėles. 
Dviguba nauda: Jurgeliui 
žaislų netrūko ir nereikėjo 
leisti pinigų pozuotojoms. Si 
darbą ji galėjo dirbti net vi
durnakčiais, pašokusi iš lo
vos. Su lėlių paveikslais ji 
ir Įėjo Į lietuvių dailės is
toriją.

1923 m. gegužės mėnesį 
įvykusioje parodoje lankyto
jus pasitiko ir jos 14 ekspo
nuojamų darbų. Paslaptin
gumu dvelkė "Nakties prin
cas”, baugino "Budelio” 
švilgsnis, savo atskiru pa
sauliu gyveno "Madam Liū
lių’ , "Kaspertė”, "Juoda
sis Pieras”, o "Šventasis 
Jurgis”, rodėsi ims ir nu
šuoliuos žirgu. Pirmieji jos 
kūriniai buvo gana aukštai 
įvertinti. Vėliau, beveik 
kasmet naujai gimusios B. 
Didžiokienės lėlės žavėjo 
savo tapymo maniera, spal
vomis, jungdamos savyje 
lietuviškus-slaviškus bruo
žus. '

Jos teptukui priklauso apie 
200 lėlių natiurmortų, deko
ratyvinių kompozicijų, por
tretų. Dalis jų tapo muziejų 
ir dailės fondų eksponatais.

Lakiai dailininkės fantazi
jai to neužteko. Kostiumų 
eskizai B. Smetanos operai 
"Parduotoji nuotaka”, O. 

•Nikolai operai "Vindzovo 
kūmutės”, dekoracijos ir 
kostiumų eskizai P. Čai
kovskio baletui "Spragtu
kas” išplėtė dailininkės kū
rybinės veiklos diapazoną. 
1973 metais kauniečiai turė
jo progos susipažinti su per
sonaline B. Didžiokienės su
kurtų šaržų paroda, sulauku
sia didelio Įvertinimo.

JI IR ŪKININKĖ

Kūrybiniam darbui buvo 
reikalingos sąlygos, ramy
bė. Štai tada, 1936 metais 
Dovainonių miške Didžiokų 
nuosavybe tapo stirnaičių ir 
paukštelių lankoma sodyba. 
Nors dvylikos hektarų ūkelį 
dirbo pusininkas, pati daili
ninkė tvarkėsi sode, bityne, 
darželyje, nes vyras dirbo 
Kaune ir Į sodybą atvykdavo 
tik vasaroti ir medžioti.

Viską suspėdavo ir sude
rindavo Barbora: ūkininka
vimą ir tapybą ir vienas iš 
geriausiu Dovainonyse su
kurtų jos darbų - 18-čio sū
naus Jufrgio portretas. Jis 
ir šiandieną kabo garbin
giausioje vietoje tyliame 
name, kaip vienintelio moti
nystės džiaiugsmo atkarpėlė, 
kaip paminklas 1940-siais 
metais džiova mirusiam 
vienturčiui atminti. Po sū
naus atvaizdu ir šiandiena 
tebeguli jo prirašyti dieno
raščiai, užrašai, jam rašiu- 

per anksti nutrukusios die
nos nebylūs liudininkai.
ŠEIMOJE BAISI 
TRAGEDIJA

Bebaigiančio gimnaziją 
sūnaus* mirtis pakirto tėvų 
jėgas. Po asmeninės nelai
mės sekė karas, tarybinių 
žmonių masinės žudynės. 
Palūžo vyras - dailininkas 
Vladas Didžiokas, tarsi žva
kė užgesdamas niūrų 1942-jų 
metų spalio mėnesį. Sti
priausia pasirodė ji pati. 
Jau atrodė nebeliko dėl ko 
gyventi ir liko tik viena - 
kėliauti paskui išėjusius pa
čius brangiausius žmones. 
Ir vis tik pamažu ji išsitie
sė, tarsi kvėpavimą laikinai 
sulaikiusi kūrybinę mintį. 
Gal dėl to vokiečių okupaci
jos laikotarpis jos kūrybi
nėje drobėje paliko tuštumą, 
tarsi užtvirtindamas ją vie
nu vieninteliu tuo laikotarpiu 
nutapytu paveikslėliu: tam
sią, neperregimą naktį iš 
žemės Į dangų kyla du švie
sūs angelai. Paveikslas 
dvelkia mistika, atitrūkimu 
nuo realybės, bet visa tai 
paaiškinama aplinkybėmis ir 
asmenine drama. Būna ir 
stipresni palūžta, o ji, lyg 
viena iš tų šimtamečių virš 
Dovainonių mokyklos rūmo 
pasistiepusių pušų atlaikė 
visas audras ir ėmė busti 
gyvenimui. Ištuštėjo karo 
metu sodyboje daiktai, ku
riuos teko keisti Į riekę 
duonos. Pasidarė net per
daug erdvu, o gyventi reikė
jo. Reikėjo, nes švito naujas 
rytas.

ir kaip šunį mokytoja

Aštuoneris pokario metus 
Rumšiškės mokyklos moki
niai piešė, braižė, kūrė 
rankdarbius, vadovaujami 
mokytojos B. Didžiokienės, 
o ji kas rytą purvinu ar už
pustytu keliu skubėjo moky
klon, kad galėtų sužvarbusią i 
vienatvėje sielą sušildyti ne
ramios kitų vaikų vaikystės 
būryje. Mokinių klegesys ir 
pilnos klaustukų akys Įkvėp
davo norą ir prasmę gyveni
mui.

1961-siaĮs metais už nuo
pelnus liaudies mene vyriau
sybė paskyrė dailininkei 
personalinę pensiją Atsi
rado laiko kūrybai, ir jėgų 
tarsi atsirado. Pats gyveni
mas vertė degti ir kurti. 
Apgailės, būdavo, šalia pa
laidotus savo sūnų, vyrą ir 
motiną, atvykusią nuo Nevos 
ir vėl Įninka dirbti. Ant sie
nų rikiuojasi nauji ir nauji 
jos kūriniai, talpinantieji sa
vyje užslėptą kančią, amži
ną nerimą, ieškojimą ir at
radimo džiaugsmą. Ir tų 
jėgų iš kur - net pati žila
galvė dailininkė nebesusi- 
gaudo.

(Nukeltaj 5 psl.)

ALGIMANTAS BALTAKIS

Ačiū — už tiltus ir keltus. 
Už Nemuną, Volgą ir Seną. 
Už šlagbaumus pakeltus, 
Už vyrus, saugančius sieną.

Ačiū — už pieną ir plieną. 
Už rišantį žmones cementą. 
Ačiū — už paprastą dieną, 
Ačiū — už švytinčią šventę.

Spasibo — už Stalingradą.
Už tolimą šiaurę, už Diksoną. 
Ačiū — už viską, ką radom, 
Ačiū — už tai, ką paliksim.

Jau perplaukiau savo pusiaulą. 
Ir saulė pradės greit leistis^ 
Didžiausias ačiū, pasauli, 
Kad tu su manim nesibaigsi.



Penktadienis, Vasario (February) 23, 1973

“LAISVĖS” REIKALAIS Šiaulių naujienos

Nors vajus jau baigėsi, ir reikia pasakyti, kad gana sėk
mingai, prašome "Laisvės” skaitytojų ir rėmėjų nepa
miršti laikraščio. Visi žinome, kad be aukų mūsų spauda 
jokiu būdu negali išsiversti.

Štai vardai draugų, kurie prisiuntė aukų vajui pasibai
gus:

Onutė Silkienė iš Rocky Hill, Conn., proga savo 80- 
metinės gimtadienio sukakties.....................................$80.00
Stasys Kuzmickas, Cleveland, Ohio . . . . . . . . $16.00 
Petras M. Smalstis, Ludington, Mich.......................... 10.70
Rozalija Černiauskienė, Rochester, N. Y.................... 10.00
V. Yuden (Judzentavičius), Chicago, Ill...................   10.00
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y.................... 10.00
Chas. J. Yoksas, Marlboro, Mass. ..............................10.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md. ......... 6.00
J. J. Paukštaitis, Miami, Fla............. ...................... 6.00
Klem. Doveika, Acton, Ont., Canada ........ 5.00
J. Verbyla, Montreal, Canada................................. 5.00
M. Truikis, Scranton, Pa........................................... 5.00
M. Cerkauskaitė, Scranton, Pa................................. 5.00
B. Minett, Stroud, Ont., Canada.............................. 5.00
Jurgis Savage, Rochester, N. Y................................. 3.00
K. Genys, Scranton, Pa.............................................. 3.00
P. M. Kuliackas, Gardner, Mass...................  3.00
B. Tuškevičius, Scranton, Pa.................................... 2.00

Po $1: Mrs. John Young, Mayfield Heights, Ohio; M. 
Marquardt (Plečkaitienė), Chicago, Ill.; S. Visockas, 
Scranton, Pa.; Mrs. J. Tamalonis, Scranton, Pa.; M. 
Gluoksnis, Scranton, Pa.; J. Lekavičius, Valencia, Pa.; 
W. Balčiūnas, Baltimore, Maryland; J. M. Pupis, Pasade
na, Calif.; C. M. Bakshas, Camden, N. J.; Mrs. J. K. Pens, 
Pittsburgh, Pennsylvania. Širdingai dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

Sodybose
Dovainonių miške

(Atkelta is 4 psl.)

“BRANGI MANO ANTROSIOS 
TĖVYNĖS ŽEMĖ . .

- Tikriausia gyvenimui ir 
kūrybai jėgas papildo brangi 
mano antrosios tėvynės 
žemė, miškas ir dangaus žy
drynė. Ir jei ne jaunystės 
atsiminimai, man kartais 
rodosi, kad aš čia gimiau, 
užaugau ir smagu su Lietu
vos žeme ir> žmonėmis, ir 
niekada niekur iš Čia nefcče- 
pasitrauksiu. Čia mano na
mai ir aš čia liksiu visiems 
laikams.

» Paskutinysis paveikslas 
"Atsiskyrėlis” dar nebaig
tas, keista, bet dabartiniame 
kolektyvizmo amžiuje atrado 
dailininkė vienišą bastūną, 
pasirinkusi, sail gyvenimui 
nuogą Nemuno skardi, o ne 
žmonių bendruomenę.

- Ateina jis kartais. . . 
malkas paskaldo. . pavalgy
dinu, pasakoja moteris - ir 
bandau atkurti ši keistą vie
nišą egzempliorių.

JI VISĄ GYVENIMĄ 
GYVENO NE TIK SAU

Dovainonių miškas šlama 
nestabdelėdamas, nepailsė
damas net ir bevėjėmis die
nomis. Baltos beržų jaunuo
lyno juostos šauna nuo že
mės | saulę ir varžosi tar
pusavyje. Jų šnekai pritaria 
žmogaus rankomis sukurtos 
marios,ovienišą sodybą daž
niausiai lanko išalkę maisto 
ir žmogiškos šilumos stir
naitės ir paukšteliai. Vi
siems po kąsneli, padalina 
baltagalvės dailininkės ran
kos, nes ir gyvenimą nugyve
no ji ne sau, o kitiems ati
duodama savęs po truputį. 
Jos kūriniai pranoksta ją 
pačią ir lieka žmonėmis, tė
vynainiams, nes jau toks se
nosios charakteris - viskuo 
dalintis su visais.

1971 m. gruodžio mėnesi, 
dailininkė B. Didžiokienė at
šventė 75-ąsias gimimo me
tines, o šį (1972 m.)pavasa- 
ri, pažymi kūrybinio darbo 
50- meti.

NUO REDAKCIJOS: Labai 
atsiprašome autorių už tokį 
suvėlavimą ši, puikų straips- 

' nį išspausdinti. Mes jį ga
vome praeitų metų pradžio
je. »•

Chicago, III.
“VILNIES” DARBININKUS 
APNIKO

Tas Londono atsiųstas flu 
neaplenkė ir “Vilnies” įstai
gos. Neseniai keli kartu 
apsirgo ir “Vilnis” tris die
nas neišėjo. Jau virš mėnesį 
laiko, kai Eleanor Jason, ku
ri dirbo prie adresavimo ma
šinos, apsirgo taip, kad ne
mano galėsianti grįžti prie 
darbo. Jos vietą tūlam lai
kui užėmę Julija Marazienė, 
vietos žinių vedėja. Marazie- 
nei apsirgus, adresavimo 
darbą užėmė Julija Andru- 
lienė, kuri dirbdama “Vil
nies” raštinėje išmoko ir 
tą darbą.

Jau kelios dienos, kai tas 
Londono flu paguldė Emili
ją Pažarskienę, kuri dirba 
prie suvyniojimo laikraščių.' 
Jos vietoje dirba drg. Ona 
Šileikienė, seniau dirbusi tą 
darbą “Vilnyje”.

Jokios ligos kol kas neįvei
kia ■, spaustuvėje d i r bantį 
Juozą Kaminską, nors jis 
seniausias iš visų ten dir
bančių — rodos, virš 86 metų 
amžiaus.

Tai tokios naujienos iš 
“Vilnies” pastogės.

Vilnietė

Minėjo 85-ąjį 
gimtadienį

Šių metų vasario 13 d. 
dienraščio "Vilnies” štabo 
narys Jonas Mažeika minėjo 
savo 85-ąjį gimtadienį. Ju
biliatas tebėra sveikatoje 
tvirtas, įtemptai dirba re
dakcijoje, taipgi darbuojasi 
pažangiame judėjime. Il
giausių Jonui metų!

TEN, KUR
DRIEKĖSI PIEVOS

Beveik 20 tūkstančių žmo
nių apsigyveno naujajame 
Šiaulių rajone, kuris pasta
raisiais metais išaugo pieti
niame miesto pakraštyje, 
buvusio Lieporių kaimo pie
vose. Greta surenkamų ke
turaukščių ir penkiaaukščių 
gyvenamųjų pastatų, čia iš
kilo pirmieji mieste dvylikos 
aukštų namai.

Salia plento, vedančio į 
Kelmę, dabar statomas dar 
vienas mikrorajonas. Jis 
užims apie 30 hektarų. 
Kiekviena namų grupė Čia 
turės savo žaliuosius plo
tus, valkų žaidimo ir spor
to aikšteles. Vidury rajono 
prekybinis - visuomeninis 
centras, netoli jo - 1,280 
vietų vidurinė mokykla.

Apie 30 tūkstančių žmonių 
gyvens šiuo metu projektuo
jamame ketvirtajame iš 
eilės mikrorajone, kuris 
užims visą buvusį Dainų 
kaimą.

PER METUS -
260,000 TELEVIZORIŲ

]

Šiais metais Šiaulių tele
vizorių gamykla patieks var
totojams 260,000 didelę pa
klausą visoje Tarybų Sąjun
goje turinčių televizorių 
"Tauras-204”. .Metųpabai- 
goje greta jų ant konvejerių 
pasirodys dar vieno modelio 
unifikuoti žydraekranlal 
aparatai.

Šiemet įmonė taip pat pa
gamins daug aparatūros 
spalvotjajai televizijai.

MEDICINOS ĮSTAIGŲ
” MIESTELIS”

Čiurlionio gatvėje pradė
tas statyti psichoneurologi
nis dispanseris. Čia kartu 
bus ir šių llg»j ligoninė. 
Greta šios statybos puikuo
jasi kiek anksčiau pastatyti 
respublikinės ligoninės, 
kraujo perpylimo stqties, 
prieštuberkuliozinio dispan
serio, gimdymo namų ir gi
nekologinės ligoninės rūmai. 
Naujus korpusus gavo onko
loginio dispanserio kolekty
vas.

Be to, neseniai įkurtuves 
čia atšventė medicinos mo
kyklos dėstytojai ir mokslei
viai. Jiems statybininkai 
perdavė gražius rūmus, ku
rių architektūrinį ansamblį 
sudaro penki pastatai.

Naujuosiuose rūmuose 
mokosi apie 1,000 mokslei
vių - būsimųjųfelčerių, aku
šerių ir medicinos seserų.

PEDAGOGŲ DISERTACIJOS

Neseniai Šiaulių K. Preik
šo pedagoginio instituto dės
tytojai pasveikino savo kole
gę, mokyklinės higienos ka
tedros vedėją, docentę Elvy
rą Grinienę, Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulte- • 
to mokslinėje taryboje sėk
mingai apgynusią medicinos 
mokslų daktarės disertaciją.

Tai pirmoji Šiauliuose 
moteris, gavusi daktarės 
mokslinį laipsnį.

Dabar Šiaulių pedagogi
niame institute jau yra 5 
mokslų daktarai ir 42 moks
lų kandidatai. V. MAIŽIUS

HAVANA. - Jungt. Val
stijų įtakoje esančioje Ni- 
karagvajaus respublikoje 
apie 40% darbihinkų yra be
darbių gretose. JAV inves- 
toriai kontroliuoja apie 90% 
visos Nikaragvajaus pra
monės.

LAISVĖ

Philadelphia, Pa.

MANO ĮSPŪDŽIAI \

Artėjant metinėms šven
tėms,sumaniau aplankyti se
nus prietelius. Prieš 63 
metus čia teko ilgokai pagy
venti ir lietuviškame veiki
me darbuotis. Jaunystės 
pergyvenimai ir tie malonūs 
prieteliai, su kuriais dirbau, 
ilgai nepamirštami.

Buvęs kaimynas Jonas Si- 
dabrėnas sako: "Gerai, 
brolau, kad atvykai. Čia 
seniams tai prasidėjo gyve
nimas. Kuomet atsibosta 
namie knarksoti, sėdi į gat- 
vekarį ar busą ir važiuok 
nors per visą miestą už de
šimtuką”. Taip ir apvažl- 
nėjęs visą miestą į visas 
puses. Vienam čia esą pa
vojinga. Plėšikai kai kada 
net nurengia žmogų.

Senamiestis labai apgriu
vęs, supuvęs. Daugybės 
namų durys ir langai apkalti 
blėkomis, lentagaliais. Nu
griautų namų laukai. Klau
siu Joną: ‘‘Kodėl bedarbiai 
čia nesodina bulvių, ar buro- 
kiukų?” Jonas sako: "Tai 
ne jų ta žemė. Gal kada kas 
nors čia statys namus ar ką 
kitą”.

Vakare važiavome, kur 
gatvės išpuoštos spalvoto
mis lemputėmis ir žaliais 
vainikais.

Per porą savaičių teko ap
lankyti tris lietuviškus gra- 
borius ir tris lietuvių baž
nyčias. Pasitaikė J. Sida- 
brėno pažįstamų mirtys. 
Klausių Joną, kiek turite lie
tuviškų graborių ir liet, baž
nyčių?

“Graborius net šešius ir 
tris bažnyčias, parapijas”, 
jis sako, "geniau, Užames- 
kis palaidodavo, o J. Kaula- 
kis nuodėmes nuvalydavo. 
Šv.-Andriejaus parapijoje-net 
trys dipukai kunigai. Dabar 
lietuvių mirimai padaugėjo, 
kas metai miršta tarp 130 
ir 150. Senelių turto paliki
mas tankiai glaudžiai susi
jęs su bažnyčia. Dipukų nu
sistatymas ir propaganda, 
kad nieko neskirtų saviš
kiams Lietuvoje, kol ten bus 
komunistinė santvarka’ ’.

Sausio 21 dieną buvo va
sariška. Jonas pagundė: 
"Tai važiuojame į muzikalų 
salę. Liet, radijas garsina 
labai svarbų metinį susirin
kimą. Gal rasime ir pažįs
tamų”.

Lietuvių Muzikalis na
mas jau išstovėjo 66 metus. 
Iš lauko atrodo dar tvirtas. 
Viduje pertaisytas, vietos 
net per daug. Žmonių, kad 
ir po metinio susirinkimo, 
taip mažai. Prie kazirninkų. 
stalo sėdėjo trys senukai, 
belaukdami dar vieno kito. 
Jonas man juos perstatė, 
kaip buvusius kunigo Zimblio 
Jurginės parapijomis. Bet 
Jonui, matyt, rūpėjo sužino
ti, kaip ši draugija gyvuoja, 
kaip tokį namą palaiko. Gir
dėjęs kalbas už pardavimą 
namo ir pinigų išsidalinimą.

Senelis D. Bečkis susirū
pinęs dėstė visas bėdas. Iž
das per metus nupuolęs tik 
iki virš 4 šimtų. Namopar- 
davitnas dar metams atidė
tas. Matyti, ponai nori, kad 
dar bent šimtas narių pasi
trauktų. Bloga, kad narius 
padauginti sumanė labai 
prastu būdu. Jau keli metai, 
kaip priima narius tik už 500 
mokesties per mėnesį. Jie 
neturi pašalpos nei pomirti
nės. BET TURI LYGŲ BAL
SĄ kaip pašalpiniai. Keli 
seniai tam priešinosi. ' Tai 
valdyba sumanė metiniame 
susirinkime tą užtvirtinti. 
Diskusavo tlž ir prieš. Se

nųjų narių susirinkime buvo 
apie pustuzinis, o D. P. apie 
30. Seniai įrodinėjo, kaip 
pavojingas draugijai tokis 
NAUJŲ NARIŲ priėmimas. 
Bet kas gali atvesti pusšim
tį tokių balsuotojų, už juos 
pamokės bent už mėnesį. 
Tuomet jie išbalsuos, ką 
nori. Namą parduos, ar kam 
padovanos. O pašelpgavlus 
išvarys. Vienas seniokas 
įsikarščiavęs ką tai burbte
lėjo pirmininkui. O Jezusėli, 
kad tas ponas įsižeidė. Ma- 
nėmė, kad jau kils už kau- 
nerių tampytis,' kaip 50 metų 
atgal Zimblio brostvlninkai 
puldavo šliuptamius.

Balsavimas legalizavo 
mažo įmokėjimo nariams 
lygų sprendžiamą balsą.

Senelis Domininkas Beč
kis susirūpinęs pasakė: 
"Tai ir pas mus gali pasi
kartoti tokia drama, kaip 
Lietuvoje 1926 gruodžio 24 
dieną, kuomet K. Griniaus 
ir Sleževičiaus demokratinė 
valdžia be mūšio buvo nu
versta”. Prelatas Krupavi
čius sakė, kad tai legalė ka
talikų valdžia. Taip ir čia 
sakys, kad "legaliai nariai 
nubalsavo”. D. DAILIDE

M
K H MMN |įami, Fla.c,*

•U JL.
Musų susirinkimai, suei

gos šiuo sezono laikotarpiu 
vyksta sėkmingai. Svečių, 
viešėtojų turime iš įvairių 
kolonijų. Pirmas šių metų 
LLD 75 kuopos susirinki
mas įvyko sausio 24 dieną. 
Po skanių pietų, kuriuos vi
suomet paruošia draugė 
Kancerienė su savo talkinin
kėmis, susirinkimą tinkamai 
pravedė draugas Zutra.

Kuopos susirinkimas pa
skyrė 25 dol. Miamio orga- 
riizacijų Taikos Centrui, ku
ris kovoja už taiką, prieš 
skurdą, rasine nelygybę. 
Kuopos susirinkimas tarimu 
•išreiškė širdingą užuojautą 

’■ linkėjimus greitos svei
katos Lilijai Kavaliauskai
tei. Lillija mums žinoma 
nuo pačios jos jaunystės kaip 
pažangaus lietuvių judėjimo 
dalyvė. Ji ne tik dirbo 
"Laisvėje”, bet dalyvavo 
meninėje ir kultūrinėje veik
loje, kaip choristė, aktorka, 
solistė. Geriausios sveika
tos ir laimės tau, Lilija!

Kuopos bazaras sausio 31 
dieną sėkmingai pavyko, 
buvo įvairių dalykų pardavi-

LLD 10 KUOPOS
NARIŲ ATIDAI

Kadangi, dėlei baimės 
sniego, neturėjome susirin
kimo vasario mėnesyje, tai 
laikysime šeštadienį, kovo 3 
d., 2 vai. po pietų, Slovakų 
salėje, 1150 No. 4th Street.

Jau tikimės turėti šiame 
susirinkime d. J. Kazlaus
ką, užrašų sekretorių. Taip
gi yra narių, kurie dar ne
pasimokė ję duokles už 1972 
metus. Pasitarsime kokius 
parengimus manome su
rengti šiais metais.

* . |. - ' f ■ ' n• * • f • »*♦ A r ’

- Maloniai prašome visus 
narius dalyvauti. VALDYBA

( WATERBURY, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Klementinos Yenkeliūnienės
Vasario 15 d. suėjo vieneri metai kaip mirtis 

išskyrė mus amžinai. Buvome labai artimos ir 
nei laikas negali sumažinti to liūdesio, kurį aš 
pergyvenu. Nėra tos dienos, kad prisiminus 
neverkčiau.

Ilsėkis ramiai, mieloji, aš dažnai tavo kapą 
lankau ir lankysiu iki galėsiu.

4 i 1
i'kiū ,: IDA A BLAŽIENE, sesuo

n.j j VINCENT ABLAZEY ir ALMA
. STUPĄK, sesers vaikai

AN EXPLANATION TO THE PUBLIC REGARDING

PODAROGIFTS, INC
We are the ONLY firm in U.S.A exclusively appointed by VNESHPOSYL
TORG to accept and send gift-orders to relatives in all parts of U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which sends the 
gift-orders to VNESHPOSYLTORG, without any intermediates, banks etc.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which accepts or
ders for PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES and delivers its or
ders directly through VNESHPOSYLTORG for quality merchandise obtain
able in the special VNĘSHPOSYLTORG stores and warehouses in many 
large cities of U.S S.R.

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S A. authorized to accept 
orders for APARTMENTS available through VNESHPOSYLTORG.

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S.A which receives from 
VNESHPOSYLTORG allotments for Automobiles at special dollar prices.

PODAROGIFTS, INC. receives notice of execution of every order from 
VNESHPOSYLTORG and ADVISES the sender.

PODAROGIFTS, INC. iš the ONLY firm in USA that produces evi- 
dence of delivery in accordance with its 'agreement with VNESHPOSYL
TORG.

For our customers convenience orders can be placed with any of our affiliates:
Cosmos Parcels Express5 Cbrp. 488 Madison Ave., N.Y., N.Y. 10022
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, N.Y., N.Y. 10010
Globe Parcel Service. Inc., 723 Walnut St. Philadelphia, Pa. 19106

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, Tel (212) 685-4537 

(between 27 and 28 Sts.)
i NEW YORK, N. Y. 10001
Make certain you plac^ your orders with a properly authorized firm.

At present we have a few remaining cars available for immediate sale, of the 
following models:

ZHIGULI-VAZ 2101 —$3214.00; MOSKVICH 412 IE - $3,298.00

MOSKVICH 408 IE — $3033.00; ZAPOROZHETS ZAZ 968 —$2026.00
■ First come — First served

5-tas puslapis 
mui ir laimėjimam, padary
ta gražaus pelno. Kuopa dė
koja visiems, kurie prisidė
jo prie to didelio reikalo do
vanomis ir darbu.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 28 dieną. 
Taip pat bus pietūs ir pro
grama. O kiek vėliau - atei
na tradicinė moters kovoto
jos tarptautinė diena. LLD 
75 kuopa moters pagarbai 
ruošia iškilmingą sueigą, 
banketą. Visoms moterims 
įžanga (pietūs) nemokamai. 
Planuojama tai dienai muzi
kos, dainų ir kalbų progra
ma. Moters pagarbai poki- 
lis įvyko kovo 7 dieną, LSK 
salėje.

Deja, tos nelemtos ligos ir 
vėl daro puolimą. Ilgametis 
pažangaus lietuvių judėjimo 
dalyvis, gausus spaudos rė
mėjas, Al Valilionis buvo 
priverstas atsigulti ligoni
nėje. Džiuginančios žinios 
mus pasiekė, kad jo sveika
ta stiprėja. Na, ir vėl, be
rašant šiuos žodžius sužino
me, jog S. Thomsonienė 
greituoju tapo nuvežta į li
goninę. Tikime ir linkime, 
kad ir šie mūsų ligoniai 
greitai sustiprės ir vėl da
lyvaus sueigose.

V. BOVINAS
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Hartford, Conn.
‘ Vasario 7 d. Laisvės cho

ras aplankė slaugią namą, 
kur randasi ir mūsą drau
gai W. Brazauskas ir J. Kaz
lauskas, taipgi ir daugiau 
lietuvią. Choras gražiai pa
dainavo keletą dalnelią, taip
gi W. Hollis ir Elenutė Bra
zauskienė sudainavo solo. 
Visi šiltai sveikino plojimais 
ir veiduose šypseną parodė, 
kad jiems buvo smagu gir
dėti liaudies daineles. O 
mes jautėmės, kad nors tiek 
prisidėjome priepamainymo 
nuobodžią dieną ją gyvenime.

Moterą tarptautinės die
nos minėjimas įvyks sek
madienį, kovo 4. Pradžia 
2:30 vai. popiet. Bus graži 
programa. Amelia Yusko- 
vičienė iš Stamfordo rodys 
skaidres (slides) iš savo ke
lionės Lietuvoje. Dainuos 
W. Hollis ir E. Brazauskie
nė. Bus ir kitokią pamargi- 
nimą. O po tam turėsime 
užkandžlą ir kavutės. Laiką 
gražiai ir naudingai pralei
sime. Tikimės su visais 
pasimatyti. V. K.

KRISLAI
(Atkelta iŠ 1 psl.); 

jauną lietuvią sportininką 
grupė vyks Europon pagas- 
troliuoti. Lietuva nepami
nėta. Kodėl? Ar buvo su
sisiekta ir tartasi su Lietu
vos sportininkais? Įdomu: 
Jeigu nebuvo tartasi, tai ko
dėl? O jeigu buvo tartasi, 
tai kodėl nesusitarta?•

Praėjusios savaitės 
“Laisvėje” pastebėjote gar
sinimą, kad skelbiamas spe
cialus “Laisvės 60-mečio 
Albumo” išpardavimas. 
Kaina: tik vienas doleris, 
tai yra tik trečdalis regulia
rios kainos!

Pasinaudokite šia nepa
prasta proga. Nupirkite ir 
čia padovanokite savo arti
miesiems, kurie jo dar ne
turi, arba pasiąskite savo 
mylimiesiems į Lietuvą. 
Leidinys labai gražus.

•
Vienas klerikalą galvočius 

išdidžiai pareiškęs, kad 
“daugumas Europos vadą ir 
žmonlą netiki, kad atėjo lai
kas savo laisvą santvarką 
iškeisti į vegetuojantį 
‘marksistinį roją*, kuris lai
kosi tik kapitalistą pagalba 
ir ją kapitalo dėka”, giliai 
atsidusęs sako: “Labiausia 
Europoje būkštaujama, kas 
atsitiks tada, kai JAV kari
nės jėgos paliks Europą” 
(“Draugas”, vas. 10 d.).

Tai galvojimas be jokios 
logikos. Jo autorius-ponas 
S. Jablonskis.

Čia jam Tarybą Sąjunga 
ir kitos socialistinės šalys 
laikosi tik kapitalistą pagal
ba, bet kai kapitalistinės 
Amerikos karinės jėgos iš 
Vakarą Europos pasitrauks, 
tai “marksistinis rojus” 
(socializmas) ir tenai lai
mės, įsigalės!

Vasario 13 dienos Chica- 
gos “Vilnyje” skaitau, kad 
tą pačią dieną mūsą senas 
veikėjas ir “Vilnies” re
daktorius Jonas Mažeika 
švenčia savo 85-ąjį gimta
dienį. Kokia graži ir gar
binga sukaktis!

Nors ir gerokai pavėluo
tai, mielas drauge Jonai, 
priimk ir mano ir viso 
“Laisvės” kolektyvo nuo
širdžiausius sveikinimus ir 
karščiausius linkėjimus dar 
daug daug gimtadienią su
laukti.

Senelio ir tėvo pėdomis

The New York Times/Carl T. Gossett

Robert F. Wagner, Jr., dar tik 29 metą, paskelbė savo 
kandidatūrą į Miesto Tarybą. Jo tėvas, taipgi Robert, 
buvo New Yorko miesto majoru. Taip pat tėvo tėvas buvo 
New Yorko valstijoje žymus politikierius.

Nuotraukoje tėvas Robertas linki sūnui Robertui sėk
mės pasiekti pasibrėžtą tikslą.

Wagneriai yra demokratai. Tėvas Wagner darbavosi 
už McGoverno kandidatūrą į prezidentus.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Pirmą kartą po daugelio 

metą į New' Yorko uostą 
atplaukė Tarybą Sąjungos 
prekinis laivas “Novogo- 
rod”. Jis atgabeno nemažai 
kaviaro ir kitokios žuvies 
produktą, dviračią, 1,500 
toną stiklo langams ir kitą 
dalyką. Nuo kovo men. ta-

St. Petersburg, Fla.

LLD 45 KUOPOS 
PARENGIMAI

Kovo 3 d. įvyks kuopos 
mėnesinis susirinkimas 11 
vai. ryto.

Kovo 10 d. - Moters Die
nos minėjimas, 12 vai. bus 
pietūs, o po pietą prasidės 
programą.

Abu susirinkimai įvyks 
mūsą salėje, 314 - 15thAve. 
So.

Prašome visą įsitėmyti.
Y. B-Nfi.

Harrison, N. J.
West Hudson Labor Ly

ceum Association Klubo na
rią susirinkimas įvyks kovo 
4 d., 2 vai. po pietą, 15-17 
Ann Street. GEO. KAIRIS, 

SEKRETORIUS

Klaidos pataisymas
Labai atsiprašome, kad 

užuojautoje iš Worcester, 
Mass., neteisingai paduota 
mirusio draugo pavardė. 
Ten sakoma, “mirus Miko- 
lui Lapauskui”, o turi būti - 
“Mikolui LATAUSKUI”.

Anglijoje šalti 
butai seneliams

Londonas. - Anglijos Na
cionalinis Medikalinio Tyri
nėjimo institutas raportuoja, 
kad daugiau kaip pusė mili
jono seną žmonią gyvena šal
tuose butuose, kurie visai 
nėra apšildomi.

Institutas nurodo, kad dau
gelis senelią žiemos metu 
serga šalčiais ir plaučią už
degimu. Tokią mirtingumas 
didelis. Ją skundą valdžia 
neišklauso.

SAN FRANCISCO, Calif. - 
Teismas nubaudė 30 metą 
kalėjimu lėktuvo grobiką 
Goodell, Vietnamo karo ve
teraną. G.oodell buvo per
kalbėtas pasiduoti ir tokiu 
būdu jokios žalos niekam ne
padarė.

rybiniai laivai pradės re
guliariai atplaukti į Jungt. 
Valstiją uostus.

Valstijinė Viešosios tar
nybos komisija leido Broo
klyn Union Gas kompanijai 
pakelti gazo vartotojams 
kainą. Gazo bilės pasida
rys didesnės mažiausia 30 
centą.

Mirė Samuel Sillen, pa
žangus redaktorius, litera
tas, rašytojas, išgyvenęs tik 
62 metus. Jis yra redaga
vęs marksistinius žurnalus 
“New Masses”, vėliau 
“Mainstream”, parašęs ke
letą knygą.

Žydą Gynybos Lygos gru
pė triukšmavo prie Jungtinią, 
Tautą tarybinės misijos ir 
Irako misijos, taipgi ir žydą 
sinagogoje. Policija areš
tavo 17 triukšmadarią,

•
Daugiau kaip 15,000 ligo- 

ninią tarnautoją pietą metu 
demonstravo, protestuodami 
prieš Federalinės Mokesčio 
Tarybos nutarimą sumažinti 
algas. Jie buvo išsikovoję 
8.3% algą pakėlimą, bet ta
ryba leido pakelti tik 5.5%.

“Daily World” adminis
tracija informuoja, kad šie
met finansiniame vajuje su
kelta $20,000. Iki balandžio 
1 d. reikėtą sukelti mažiau
sia dar $45,000, kad dien
raštis galėtą normaliai išei
dinėti. •

Vasario 14 d. vakare Town 
Hali įvyko masinis mitin
gas, kurį rengė Vietnamo 
Taikos parado komitetas ir 
Liaudies Koalicija taikai ir 
teisingumui. Pasisakė už 
taikos išlaikymą Vietname, 
taipgi reikalavo amnestuoti 
karo priešus.

Vasario 25 d., 2 vai. po
piet, žydą kultūriniai klubai 
ir draugijos ruošia metinį 
koncertą Philharmonic Hall, 
Lincoln Center. Kartu bus 
minėjimas Paulo Robeson 
75 metą sukakties. RE P.

MOTERS DIENOS MINĖJIMAS
įvyks

Sekmadienį, Kovo 4 d., 2 vai. po pietą
Laisvės salėje,

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

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS
Arturas Petriką rodys savo susuktus filmus iš 

jo plačios kelionės po Lietuvą praeitais metais. 
Męninę programą duos Aido Choras su solistais 
Nele Ventiene ir Viktoru Bekeriu, vadovybėje 
Mildred Stensler.

Po programos bus bufetinė vakarienė.
įėjimo auka - $2.50 KVIEČIA KOMITETAS

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko vasario 10 d. Kuopos 
finansą sekretorė Anne 
Yakstis raportavo, kad na
riai gerai mokestis mokasi, 
serga kp. prot. sekr. Carol 
Beretela ir Marcelė Jak
štienė.

Aptartas parengimo klau
simas. Anne Yakstis rapor
tavo, kad dr. P. Gustaitis 
šiuo metu neapsiima duoti 
lekcijos sveikatos klausimu. 
Nutarta kreiptis į LDS 1 kuo
pą dėl bendro parengimo.

Kuopos pirmininkė E. Jes- 
kevičiūtė, ką tik grįžusi iš 
Floridos, papasakojo savo 
įspūdžius. Sakė, kad Saint 
Petersburge oras tuo metu 
nebuvo šiltas, vietiniai pa
žangieji lietuviai gražiai 
veikia, jau įsigijo savo klu
bui namą.

Po susirinkimo visi pasi
vaišinome. E. Jeskevičiūtė, 
minėdama savo gimtadienį, 
visus koniaku pavaišino. Su
dainavome jai “Happy Birth
day”, palinkėdami jai il
giausią metą.

Sekamas kp. susirinkimas 
įvyks šeštadienį, kovo 10, 2 
vai. popiet, Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y. NARYS

Malonūs svečiai
Per pastaruosius trejetą 

mene šią pas savo švogerį 
laisvietį Mankauską, kuris 
gyvena New Yorko valstijos 
viršutinėje dalyje, viešėjo 
kaunietis Jonas Žilinskas. 
Praėjusį ketvirtadienį jiedu, 
drg. J. Lazausko lydimi, lan
kėsi “Laisvėje”. Malonu 
buvo su svečiais nuoširdžiai 
pasisveikinti irvieni kitiems 
palinkėti daug laimės.

Tolimas svečias kaunietis 
jau baigė savo viešnagę mūsą 
Amerikoje ir penktadienį 
lėktuvu išlėkė į Kauną pas 
žmoną, sūną ir dvi dukras. 
Čia jam būnant, jo švogeris 
drg. Mankauskas jį gerokai 
pavažinėjo ir aprodė nema
žai mūsą šalies įdomesnią 
:vietovią. Susidarėme įspū
dį, kad Jonas Žilinskas grį
žo namo labai pasitenkinęs 
šia viešnage. RE P.

Pas sunkiai 
sergančius draugus

Sekmadienį aplankiau bu
vusius “Laisvės” adminis
tratorius ir gerus draugus 
Praną Buknį ir Lillian Kava
liauskaitę. Abudu, kaip ži
nia, yra sunkiai susirgę. 
Lillian radau pasodintą į 
kėdę. Atrodo, kad mane at
pažino. Taipgi atrodo, kad 
labai, labai iš lėto į jos ko
jas ir rankas sugrįžta jau
trumas. Matyt, ją truputį ma
žiau ir skausmai kankina.

O mūsą Pranas? Jam su
triko šlapinimosi sistema. 
Kankina skausmai. Pi ilgo 
tyrinėjimo gydytojai nutarė 
daryti operaciją. Šie žodžiai 
rašomi antradienį. Kaip tik 
šiandien planuojama operuo
ti. Tikimės, kad ji pavyks.

REP.

Apie Aido Chorą
Aido Choras ir aidiečiai 

solistai dalyvaus Tarptauti
nės Moters Dienos minėjimo 
programoje, kurį rengia Mo
tery klubas, kovo 4 dieną 
(sekmadienį) “Laisvės” sa
lėje.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, ši Moterų 
klubo metinė šventė bus tin
kamai paminėta. Apart įdo
mios programos, bus ir ge
ros vaišės.

*****
Aidietė Tessie Stočkienė 

atšventė savo gimtadienį su 
aidiečiais. Praėjusį penk
tadienį, po pamoką, prie vai
šią stalo buvo išreikšta daug 
gražią minčią bei linkėjimu 
apie mūsą Tessie, kuri jau 
10 metą dainuoja Aido chore 
su altais.

Nuo atvažiavimo dienos į 
JAV, Tessie pradėjo dainuoti 
Newarko Sietyno Chore. Ji 
myli dainą, jaučia pareigą ir 
mato reikalą dalyvauti ir pa
laikyti pažangiąją chorus. 
Kuomet Sietyno Choras lik
vidavosi, tai Tessie už po
ros metą pradėjo dainuoti 
Aido Chore. Linkime mie- 
lajai Tessie geriausios svei
katos ir ilgiausią metą! Dė
kojame už vaišes.

* * * *
Jurgis ir Sofie Stasiukai- 

čiai iš Fairview, N. J., paau
kojo Aido Chorui $10. Praė
jusiose Aido žiniose jau buvo 
apie tai minėta, tiktai įsi
terpė klaidinga gyvenvietė. 
Atsiprašome. H. F.

T • » 44„Laisves 
direktoriams

Pirmadienį, vasario26d., 
įvyks posėdis “Laisvės” di- 
rektorią, 2 vai. po pietą, 
Laisvės salėje. Visi būkime.

SEKRETORE

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.

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Įvyks kovo 6 d. 2 valandą 
po pietą, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. SEKR. A. GILMAN

LLD 185 kp. pagerbs 
80-mečius narius

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyko vasario 13 d. Tai 
buvo tikrai jaukus ir malo
nus. Nemažai narią dalyva
vo.

Svarbiausias nutarimas 
buvo padarytas pagerbti se
nuosius narius, kuriems su
kako 80 metą ar daugiau. 
Tai bus ją pagarbai sureng
tas banketas su menine pro
grama kovo 18 d., Laisvės 
salėje, Ozone Park, N. Y. 
Banketas prasidės 2 vai.

Banketo seimininkėmis 
apsiėmė V. Venckūnienė, M. 
Sukaitienė ir Siaurienė. Ke
letas vyrą joms padės. Ti
kimasi gražaus ir skaitlingo 
banketo. Visi bendrai pa
gerbsime sulaukusius 80 ar 
daugiau metą kuopos narius.

Po susirinkimo visus ska
niai pavaišino V. Venckūnie
nė, W. Baltrušaitis ir M. 
Sukaitienė. Joms širdingai 
ačiū.

PROT. SEKR. J. GRYBAS

Darni talka
Praėjusią savaitę pusan

tros dienos Laisvės salėje 
sušilę dirbo trys smarkūs 
laisviečiai - Jonas Grybas, 
Jurgis Bernotas ir Jonas 
Lazauskas. Jie padėjo Lie
tuvią Literatūros Draugijos 
sekretorei Ievai Mizarienei 
išsiuntinėti nariams knygas 
“Žmogus Ieško Tiesos”. Šią 
knygą, kaip žinia, parašė 
buvęs ilgametis kunigas Jo
nas Ragauskas. Ją Draugi
jos nariai gaus už 1972 me
tus. Tai bus puiki dovana. 
Joje skaitytojas ras daug 
geros informacijos apie ku
nigus, bažnyčią ir tikėjimą.

Kuopą valdybos turėtą pa
sistengti knygą skubiai na
riams išdalyti. Žinoma, 
knygą gaus tik tie nariai, 
kurie yra pasimokėję arba 
pasimokęs duokles už 1972 
metus.

Čia pačia proga teko suži
noti, kad LLD leidžiamo žur
nalo “Šviesa” šią metą pir
mas numeris jau spaudoje. 
Taipgi jį nariai gaus už sa
vaitės kitos. Vadinasi, visi 
Draugijos nariai bus gražiai 
apsirūpinę puikia literatūra.

REP.

Večkys rašo
Gerb. Drauge Mizariene,

Dar tebesu Druskininkuo
se ir turiu kelialapį iki pa
baigos kovo mėnesio. O kas 
bus toliau, dar neaišku. „ .

Buvo atvykusi daktarė iš 
Kauno ir įsakė leisti ampu
les. Priminėju masažą. Bet 
pagerėjimo kol kas nesijau
čia.

A. Rainienės siąstą laik
rodėlį gavau, nors jau buvau 
nusipirkęs kitą iš dolerinės 
krautuvės Vilniuje.

Tai tiek trumpai norėjau 
parašyti.

Geros kloties Jums!
STEPONAS VECKYS

Kaina nupiginta iki $1
NORINTIEMS PASIŲSTI ALBUMĄ 

Į LIETUVĄ PER MUS, 
KAINA $1.50

Dabar jau paskutinė proga įsigyti Albumą bei 
pasiąsti jį į Lietuvą savo giminėms arba drau
gams. Skubinkite tai atlikti, kol dar turime kele
tą šimtą egzempliorią ant ranką.

Užsakydami Albumą, prisląskite ir užmokestį.

"LAISVĖS”
JUBILIEJINIO ALBUMO

T f '■
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Laisve
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.f 11417

Pramogų Kalendorius
KOVO 4 D.

Niujorko Lietuvią Moterą 
Klubas rengia MOTERS DIE
NOS minęjimą, 2 vai. po pie
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.

KOVO 18 DIENA
Lietuvią Literatūros 

Draugijos 185 kuopos pietūs - 
banketas pagerbimui savo 
narią, jau Įžengusią į 80- 
uosius savo gyvenimo mete
lius. Įvyks Laisvės salėje, 
Ozone Parke. Pradžia 2 va
landą. Įėjimas $5 asme
niui. Visi ir visos kviečia
mi.

Išvyko į Argentiną
Vasario 17 d. Pranas Bud- 

rionis lėktuvu išskrido į Ar
gentiną. Jis mano ten pa
viešėti apie pusantro mėne
sio pas savo sesutę.

Budroniai šią žiemą buvo 
išvykę į Floridą, o dabar 
Pranas vyks net į tolimą 
Argentiną.

Linkime jam laimingos 
kelionės ir linksmos viešna
gės. IEV A •

Paieškojimas
Paieškau mažos žalios pa

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

Skambinkite: 296-7139
(6-8)




