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KRISLAI
Prasideda atoslūgis 
Kiek mums kainavo? 
“Amerikoniška dovana“ 
Niekšiškas užsiėmimas 
Būta ir protingu jaunuolių 
Gerai išmokė . . ,

- A. BIMBA -

Mūsų pažangiosios spau
dos vajai yra didelės java- 
piūtės. Po Jų užeina “poil
siai”. Per tūlą laiką beveik 
visiškai nutrūksta laikraščiŲ 
pajamos. Sunkus pavasaris, 
o vasara dar sunkesnė. O 
laikraščiŲ išlaidos nesusi
mažina. Per vajų sukaupti 
doleriai sistematiškai maži
nąs!.

Kalbu į mieluosius lais- 
viečius. Turiu galvoje 
“Laisvės” reikalus. Jų ne
pamirškime apskritus me
tus, Juos prisiminkime 
kiekvienoje sueigoje, kiek
viename sambūryje.

Ar žinote, kad kiekviena 
Siaurės Vietnamo bombar
davimo diena mums, Ame
rikos žmonėms, kainavo dvi
dešimt penkis milijonus do- 
leriŲ ($25,000,000)? Sunku 
net tikėti. Bet taip buvo. 
Pati valdžia tai paskelbė.

O kiek tas bombardavimas 
pridarė žalos Vietnamu!? 
Kiek milijoną doleriŲ reikės 
atstatymui sugriautų namą! 
O ką jau bekalbėti apie nu
žudytus bei sužeistus žmo
nes.

Kokia beprotybė, kokia 
baisi kriminalystė buvo šis 
Vietnamo karas!

•
Be to, amžiais pasaulis 

minės Indokinijos žmonėms 
paliktą mūsą "dovaną” for
moje tūkstančių “ameriko
niukų”. Jų esą labai daug. 
Dar ne visi suskaityti. Kai 
visos “rokundos” bus su
vestos, jų gal bus visas 
šimtas tūkstančių (100,000). 
Tai bent armija!

Kaip su Jų motinomis? 
Kaip su tų vaikų auklėjimu 
ir priežiūra?

Mūsų jauni vyrai sugrįš, 
o jų vaikai tenai pasiliks. 
Kaip su tų vyrų sąžine, 
kurios karas dar visiškai 
nesunaikino? Kaip jie tai 
visa galės pamiršti ir,čia 
sukūrę šeimas, ramiai gy
venti?

Iš visų pabėgėlių iš Lietu
vos bene patį niekšiškiausią 
užsiėmimą susirado Z. But
kus. Kas nors jį pasamdė. 
Kas nors jam gerai apmoka.

Ar žinote, kuo jis užsiima? 
Ogi Amerikos teismuose 
kontest avimu mirusių lietu
vių palikimų. Mat, daugelis 
didelę dalį savo palikimų yra 
užrašę savo giminėms Lie
tuvoje. Dabar šitas sutvėri
mas, neseniai atbėgęs, suši
lęs darbuojasi, kad tie žmo
nės tų palikimų negautų.

Juk tiems žmonėms didelė 
skriauda. Juk tai biaurus iš
niekinimas mirusiųjų!

•
Brooklyno pranciškonų 

organas praneša, kad vasa
rio mėnesio pradžioje Los

(Nukelta į 5 pusi.)

Dvylikos valstybių konferen
cija užgyrė Vietnamo taikos 
sutartį, ministrai pasirašė

Paryžius. ** Tarptautinėje 
konferencijoje dvylika už
sienio reikalų ministrų pa
sirašė Vietnamo taikos su
tartį, kai ji buvo vienbalsiai 
konferencijoje užgirta. Pa
sirašymo ceremonijos tęsė
si 40 minučių. Buvo pasi
rašyta ant dokumentų 720 
kartų.

Konferencija nusitarė 
griežtai laikytis sutartyje 
nustatytų taisyklių ir saugo
ti taiką Vietname, kad karas 
ten nepasikartotų. Tarp pa- 
slrašusių valstybių buvo 
Jungt. Valstijos, Tarybų Są
junga ir Kinija.

Tuoj po pasirašymo sutar
ties 108 amerikiečiai belais
viai paleisti iš Siaurės Viet
namo ir 30 iš Vietkongo val
domos Pietų Vietnamo teri
torijos. Tai jau pusė visų 
amerikiečių belaisvių pa
leista. Iki kovo 28 d. bus 
visi paleisti.

Apsišaudymai Pietų Viet
name žymiai sumažėjo. 
Bandoma juos visai sulaiky
ti.

Japonija jaučiasi 
nuskriausta

Tokijas. - Japonijos val
džia pareiškė nepasitenkini
mą didžiųjų valstybių elge
siu, kad Japonija neįleidžia
ma } tarptautines tarybas ir 
net Į konferencijas Vietna
mo klausimu.

Kissingerio apsilankymas 
nepadėjo Japonijos apramin
ti. Ji nori lygių teisių su 
didžiosiomis valstybėmis 
bendrai rišti tarptautinius 
klausimus.

Apnuodytas 
mai st-as

Washingtonas. - Agrikul
tūros departamentas dar ne
perdavė Maisto ir Vaistų 
administracijai tirti 39 mi
lijonus svarų vaisių ir dar
žovių dėžių, kuriose rasta 
tam tikrų žmonių sveikatai 
žalingų nuodų.

Maisto ir Vaistų adminis
tracija paskelbė, kad yra ne
mažai nuodingų grybų dėžė
se, taipgi ir tuna dėžėse.

Georgia įveda 
mirties bausmę

Atlanta. Georgia valsti
jos gubernatorius Carter pa
sirašė legislatures priimtą 
įstatymą, galiojantį mirties 
bausmę už ginkluotą apiplė
šimą, prievartavimą, kidna- 
pinimą, lėktuvų grobimą ir 
išdavystę.

Atrodo, kad šis {statymas 
bus priešingas JAV konsti
tucijai. Juodasis leglslato- 
rius Johnson sako, kad šis 
įstatymas gali būt naudoja
mas prieš skurdžius ir juo
duosius žmones. Rasistams 
jis gali būt geras Įrankis.

Kambodijoj siaučia 
mūšiai prie sostinės

Phnom Penh, Kambodija. - 
Patriotinės jėgos, komunistų 
vadovybėje, nukirto keletą 
kelių ir sutrukdė valdžios jė
goms gintis.

Mūšiai siaučia visai arti 
sostinės. Vienoje vietoje 
patriotinės jėgos prašliaužė 
pro apsigynimo pozicijas ir 
įsiveržė Į sostinės industri
nį priemiestį. Amerikiečių 
lėktuvai bombarduoja pa
triotinių jėgų Įsitvirtini
mus.

Tikimasi mūšių paliaubų 
sutarties, kokia padaryta 
Laose.

Brežnevo laiškas 
prez. Niksonui

Washingtonas. - Prez. 
Nixonas gavo TSRS vado 
Brežnevo laišką, kuriame 
Brežnevas sveikina Vietna
mo taikos sutartį, kaip 
“naują galimybe” geres
niems santykiams tarp Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos.

Brežnevas taipgi kartu 
primena, kad reikalinga su
tartis Vidurio Rytuose ir 
strateginių ginklų klausimu. 
Manoma, Brežnevas šį pa
vasarį atvyks į Washingtoną 
pasitarti su Nixonu.

Moterų bilius 
parlamente

Londonas. - Anglijos par
lamente moterų teisių bilius 
visokiais būdais reakcionie
rių trukdomas. Torių val
džia jam priešinosi, bet da
bar jau sutiko svarstyti.

Bilių parlamentui pateikė 
Darbo Partijos atstovų gru
pė, griežtai kovojanti už mo
terims lygias teises, prieš 
praktikuojamą moterų di
skriminaciją darbuose.

Streikai Ispanijoj
Madridas. - Daugiau kaip 

1,500 elektros darbininkų 
paskelbė streiką. Prie jų 
prisidėjo 5,000 malnierių 
Asturijos provincijoje. Ne
mažai streikuoja ir kitų pra
monių darbininkų. Studentai 
kovoja už civilines teises, 
remia streikierlus.

Fašistinė policija ir armi
ja nuolat naudojama prieš 
streikierius. Nemažai areš- * 
tuotų darbininkų. Kova visur 
plečiasi.

Padeda Egiptui
Kairas. - Egipto valdžia 

šiltai sveikina Tarybų Są
jungą ir dėkoja jai už žymią 
ekonominę paramą, kuri 
buvo teikiama per 15 metų 
nuo pirmos ekonominės su
tarties pasirašymo tarp 
abiejų šalių.

Th« New York Time t/Loulj Craca/Feb. 2?, 1973
I

Žemėlapis rodo, kad apie du Laoso trečdalius kontroliuoja 
komunistų vadovaujama^ Pathet Lao patriotinis frontas, o 
tik trečdalį valdo karališka valdžia, Jungt. Valstijų palai
koma. Dabar susitarta sudaryti koalicinę valdžią po lygų 
skaičių ministrų iš abiejų pusių ir paruošti visuotinius 
rinkimus.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS k
APSVARSTYTI 
BENDRAVIMO SU 
TAUTIEČIAIS REIKALAI

Vilnius (kablegrama).
Vasario 20 d. įvyko Kultū
rinių Ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto ataskaitinis 
plenumas. Jame gausiai da
lyvavo Tarybų Lietuvos kul
tūros, mokslo, švietimo dar
buotojai, įmonių, ūkių vado
vai, katalikų bažnyčios vy
riausybės atstovai, svečiai 
iš broliškų respublikų.

Plenumo dalyviai ap
svarstė ataskaitinį praneši
mą, kurį padarė Komiteto 
pirmininkas Vytautas Kaza
kevičius. Plenumas išrinko, 
naują 77 žmonių komitetą ir 
komiteto prezidiumą.

V. PETKEVIČIENE

LITERATŪRINIS VAKARAS

Vilniaus mokytojų namų 
pensininkų klubas “Vers
mė” suruošė literatūros va
karą. “Žinijos” draugijos 
lektorius Antanas Preibys 
skaitė paskaitą apie Austra
lų žymiausį novelistą ir poe
tą Henrį Lousoną. Pensi
ninkės Elena Eidukaitytė nu
švietė tautosakos rinkimo 
svarbą, o Stasė Juodienė - 
kraštotyros. Pedagogai Ma-

r Reikia salotų 
chemikalus tirti

Washingtonas. - Farmų 
darbininkų unijos vadas Ce
sar Chavez reikalauja kon
gresinės investigacijos sa
lotų chemikalų, kuriais ap
taškomi salotų laukai.

Chavez aiškina, kad tie 
chemikalai žmonių sveikatai 
žalingi. Tą patį skelbia 
Maisto ir Vaistų adminis
tracija, bet niekas jų nety
rinėja.

rija Steikūnienė ir Bronius 
Jauniškis paskaitė savo kū
rybos.

Po to buvo nutarta prie 
klubo “Versmė” Įsteigti 
tautosakos-kraštotyros sek
ciją. Jos pirmininku išrink
ta pedagogė Petrė Lukošie
nė. O. Z.

NAUJI GYDYMO CENTRAI

KAUNAS (ELTA). Pirma
sis respublikoje speciali
zuotas centras nudegimams 
gydyti pradėjo veikti Res
publikinėje klinikinėje ligo
ninėje. Čia Įrengtos naujau
sia medicinos technika ap
rūpintos operacinės, proce
dūrų kabinetai, jaukios pa
latos. Centras teiks sudė
tingą pagalbą smarkiai nu- 
kentėjusiems ligoniams.

Ligoninėje atidarytas ir 
pirmasis Lietuvoje endo
krinologinis centras, kuris 
gydys ir konsultuos sergan
čius cukralige, taip pat tu
rinčius kitų vidaus sekreci
jos liaukų sutrikimus.

Naujuosiuose centruose 
vienu metu galės gydyti apie 
šimtą žmonių.

PARDUOTUVEI IR 
VIEŠBUČIUI

MAŽĘ IKI Al^diesto cen
tre Lietkoopsąjungos Šiaulių 
kilnojamosios mechanizuo
tos kolonos statybininkai, 
vadovaujami darbų vykdy
tojo Vlado Broslausko, pa
statė priestatą 16 darbo vie
tų maisto produktų parduo
tuvei su mėsos, žuvies, gė
rimų, pieno produktų, duonos 
gaminių bei konditerijos 
skyriais. Dviaukštėje par- 

.duotuvės dalyje bus prekiau
jama savitarnos pagrirįdais.

Priestato antras ir trečias

Arabai teroristai užmušė 
pagrobtus ir vėliau 

pasidavė
Khartoum, Sudanas.

Arabų teroristų grupė pasi
grobė penkis diplomatus ir 
užsidarė Saudi Arabijos am
basadoje. Jie reikalavo pa
leisti iš kalėjimų visą eilę 
arabų teroristų, tarp kurių 
buvo ir senatoriaus Kenne- 
džio užmušėjas. Kai jiems 
buvo atsakyta, kad reikalavi
mai nebus patenkinti, jie už
mušė Jungt. Valstijų amba
sadorių Cleo A. Noel ir jo 
pavaduotoją Curtis Moore, 
taipgi Belgijos atstovą Guy 
Eid.

Ambasadoje jie išbuvo 60 
valandų. Jiems buvo pasa
kyta, kad jokie reikalavimai 
nebus patenkinti. Tada visa 
teroristų grupė pasidavė ir 
kartu paleido Saudi Arabijos 
ambasadorių ir Jordano at
stovą.

Arabai teroristai vadinasi 
“Juodojo rugsėjo” partiza
nais. Jie turi savo grupes 
daugelyje šalių. Praėjusiais 
metais jie užmušė Olimpija- 
doje Izraelio sportininkus. 
Pasirodo, kad jie negauna
pritarimo nei arabų šalyse, 
nes jų teroristinė kova nepa
deda arabams vieningai ko
voti prieš Izraelio agresiją.

Armando Beltran te

Philadelphia, Pa. - Ar
mando Beltrante dabar jau 
44 metų amžiaus. Jis buvo 
areštuotas 1944 metais už 
išmušimą krautuvės lango ir 
kalėjime išbuvo 22 metus.

Paleistas iš kalėjimo, da
bar jis skundžia valstijos 
valdžią už padarytą jam 
skriaudą. Reikalauja $10,- 
000 atlyginimo. Iš jaunystės 
jo galva buvo sužeista ir jis 
turėjo gydytis, bet vietoje 
gydymo jį laikė visą laiką 
kalėjime net 22 metus.

Įšaldytos algos
Washingtonas. - Nixono 

administracija informavo, 
kad ir toliau paliekamos 
įšaldytos algos su teise pa
kelti į metus nedaugiau 5.5%.

Bet prekių kainos palieka
mos reguliuoti savanoriai. 
O toks savanoriškas regu
liavimas jau nesvietiškai 
aukŽtal iškėlė ypač maisto 
kainas.

AFL-CIO pareiškę, kad 
toliau nęgalčs laikyta* 
Jįįjręs už aukštesnes

Anglijos unijos 
su Mean v tariasi 

J

Bal Harbour, Fla. - Angli
jos darbo unijų delegacija 
čia atvykusi tariasi su AFL- 
CIO prez. Meany ir kitais 
unijų vadais, kad pataisyti 
Meany skleidžiamą kaltini
mą, buk Anglijos unijos su
sitarė su TSRS unijomis 
prieš Amerikos unijas.

Meany jau pirmiau kaltino, 
kad Anglijos unijos nusista- 
čiusios kovoti prieš AFL- 
CIO.

KEY BISCAYNE, Fla. - 
Prezidentas Nixonas, kuris 
pirmiau buvo skaitomas ne
turtingu, dabar jau milijo
nierius.

Kongresą ragina
Bal Harbour, Fla. - AFL- 

CIO pildomoji taryba nubal
savo reikalauti, kad Kongre
sas priimtų įstatymą algų- 
kainų kontrolės programai 
sureguliuoti, kad darbininkai 
nebūtų nuskriausti.

Jeigu tas nebus padaryta, 
tai unijos priešinsis ekono
minės stabilizacijos Įstaty
mui ir kovos už žymiai aukš
tesnes algas, kad jos galėtų 
susilyginti su kainų kilimu.

Laimėjo $ 17,700
New Orleans, La. - Pre

zidento Kennedžio užmušėjo 
Oswaldo žmona teisme lai
mėjo iš federalinės valdžios 
$17,700 už Oswaldo Įvairius 
laiškus, dokumentus ir die
nyną.

Valdžia buvo konfiskavus 
tuos visus dokumentus ir 
siūlė jo žmonai $3,000. Bet 
ji pareikalavo didesnės su
mos ir teisme laimėjo.

Kovoja badą
New Delhis, Indija.

Premjerė Gandhi paskelbė 
parlamentui programą kovai 
su maisto trūkumu dėl išti
kusios didelės sausros Indi

joje.
Gandhi sako, kad Indijai 

reiks pirkti užsienyje grudų 
už 600 milijonų dolerių. Or
ganizuojami šalpos punktai 
ten, kur maisto jaučiamas 
trūkumas.

Miestus skurdina
Washingtonas. -14 mies

tų majorai kongresiniame 
tyrinėjime aiškino, kad Ni
xono biudžetas tikrai nu
skurdins miestus.

Smarkiai kovojo majorai 
prieš biudžetą. Reikalavo, 
kad Kongresas jį atmestų. 
New Yorko majoras Lindsay 
vadovavo kovai prieš Nixono 
programą.
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Žmonių sveikata rūpinimasis 
čionai ir Lietuvoje

Kalbame apie žmonių sveikatos rūpinimąsi Jungtinėse 
Valstijose ir Lietuvoje. Prezidento Nixono paskelbimas, 
kad žmonių sveikatos apsaugos reikalai bus siaurinami, 
kad naujų ligoninių statymas bus visiškai sulaikytas ir t. t., 
pritrenkė ir išgąsdino ne vieną amerikietį. Juk visi žino
me, kaip baisiai iš mūsų valdžios pusės yra apleisti svei
katos apsaugos reikalai jau ir be jų siaurinimo programos 
vardan kovos prieš infliaciją.

Tuo tarpu štai “Eltos” pranešimas iš mažytės Tarybų 
Lietuvos, kurioje, kaip žinia, gydymas yra nemokamas:

“Šiame penkmetyje gydymo ir profilaktikos įstaigų sta
tybai mūsų respublikoje paskirta 47 milijonai rublių, - 
pasakė LTSR sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas 
drg. J. Babravičius ELTOS korespondentei O. Petrauskai
tei.

Klaipėdoje statoma - 600 lovų ligoninė. Kiek mažesnė, 
specializuota respublikinė psichoneurologinė ligoninė Ro
kiškyje bus atiduota naudoti jau ateinančiais metais. Kau
ne, naujame Dainavos mikrorajone, kyla devynaukštės 
poliklinikos rūmas. Tai - pati didžiausia ir moderniausia 
poliklinika respublikoje, per pamainą gydytojai galės 
priimti beveik tūkstantį ligonių. Be to, trečiaisiais penk
mečio metais sveikatos apsaugos tarnybon bus perduota 
250 lovų ligoninė ir poliklinika naujajame respublikos pra
monės centre - Utenoje, įvairios gydymo įstaigos Taura
gėje, Šiauliuose, Kelmėje ir kituose miestuose. Valstybi
nė komisija jau priėmė naują polikliniką Vilniuje, Lazdynų 
mikrorajone. Iš viso šiame penkmetyje pastatytose res
publikos ligoninėse vienu metu galės gydytis 5,000 Žmonių”.

Sąmokslas prieš New Yorko žmones
etomis dienomis New Yorko žmones smarkiai sukrėtė 

atidengimas, kad slaptoji policija turi Jvedus slaptą jai 
“nužiūrimų” gyventojų sąrašą. O tokių “nužiūrimų” pi
liečių esama labai, labai daug. Sunku net ir tikėti, klek 
daug - net 1,220,000!

Ir tai iškėlė aikštėn ne kokie nors pašaliečiai, kuriems 
mūsų miestas nepatinka, bet pats policijos komisionie- 
rius Mr. Patrick V. Murphy. Tas sąrašas, matyt, buvo 
sudarinėjamas per pastaruosius keletą metų. Veikiausia 
jis buvo pradėtas dar makartizmo siautėjimo laikais.

Sąrašas toks baisiai didelis, kad net ir policijos komi- 
sionierius sako negalįs suprasti, kam jis reikalingas. 
Mr. Murphy sako išleidęs įsakymą nukirsti visu vienu 
milijonu. Bet vis tiek “prakeiktųjų” sąraše dar pasilieka 
220,000 piliečių!

Daugelis tų žmonių, žinoma, nė nežino, kad jie slapto
sios policijos yra nužiūrimi ir laikomi neištikimais. Jei 
žinotų, jie, aišku, protestuotų.

Istorinė žinia
Vasario 26 dieną skaitome “The N. Y. Times” kores

pondento Theodore Shabad pranešimą iš Maskvos:
“1972 metais, antru kartu iš eilės, Tarybų Sąjungos 

plieno gamyba buvo didesnė negu Amerikos plieno pra
monės”.

Vadinasi, tarybinė plieno gamyba jau pralenkė ameriki
nę. Tai laikoma istoriniu įvykiu.

Iš viso praeitais metais Tarybų Sąjungoje buvo paga
minta 126 milijonai tonų plieno. Tikimasi šiais 1973 me
tais pasigaminti dar daugiau, nes plieno paklausa labai 
didelė. Ji kasmet kyla, kylant pramonei, žemės ūkiui, 
statybai.

Kolumnistas Norman 
Cousins iškelia aikštėn dar 
vieną mūsų valdžios papil
dytą baisią kriminalystę 
prieš Indokinijos žmones. 
Jis savo ilgoje kolumnoje 
“U. S. role in Laos was les
son in un-Americanism” 
(“Long Island Press”, va
sario 25 d.) kalba apie Lao
są ir ten užkurtą civilinį 
karą, kuriame, giidi, tūks
tančiai žmonių jau žuvo. 
Kalta mūsų vyriausybė, pir
moje vietoje prezidentai 
Kennedy, Johnsonas irNixo- 
nas.

Norman Cousins paduoda 
šiuos faktus: Prieš daugiau 
kaip dešimt metų Laose buvo 
priimta nauja konstitucija ir 
pravesti rinkimai. Susidarė 
vyriausybė su premjeru Sou- 
vanna Phouma priešakyje. 
Mūsų vyriausybę tą valdžią 
pripažino. Kaimyniame 
Thailande buvo įsteigta mil
žiniška militarinė bazė. 
Thailand© diktatorius užsi
manė Laose pravesti per
versmą ir premjeru pasta
tyti savo švogerį Phoumi 
Nosavan. Amerikos valdžia 
slaptai nutarė perversmą 
paremti per ČIA (Centrinę 
Žvalgybos Agentūrą). Ir 
prasidėjo kruvinas civilinis 
karas. Viešai, oficialiai 
mūsų valdžia finansavo, gin
klavo ir rėmė premjero Sou- 
vanno kliką, o slaptai finan
savo, ginklavo ir rėmė No- 
savano kliką, būk tai pasi
remiant tuo, kad Souvanno 
vadovaujama valdžia nepajė
gia susidoroti su Loaso ko
munistais. Abiejų pusių ka
reiviai buvo ginkluoti ame
rikiniais ginklais, apsirengę 
tomis pačiomis amerikinė
mis uniformomis ir nuo tų 
pačių amerikinių kulkų abe
jose pusėse krito kareiviai 
ir civiliniai žmonės.

Kaip su komunistų judėji
mu, kurio ginkluotos jėgos 
vadinasi “Pathet Lao”? Jis 
tuo tarpu augo, jis stiprėjo, 
ir šiandien turi užėmęs dau
giau kaip du trečdalius Lao
so teritorijos.

Kaip su Laoso valdžia? 
Kurios klikos rankose ji 
šiandien randasi? Pasirodo, 
kad Souvann Phouma laimė
jo, jį nuversti nepavyko.

Šiomis dienomis pasiek
tos paliaubos tarp tos val
džios ir komunistinio Pathet 
Lao.

raeliui. Padidės Izraelio 
tarptautinė izoliacija”.

Iš šio “F reiheito” pasisa
kymo nereikia prieiti išva
dos, kad pažangieji žydai 
teisina arba užgiria iš ara
bų teroristų pusės vedamą 
terorą prieš žydus, kaip, va, 
pernai 
žmonių 
stotyje, 
Izraelio
juos griežtai pasmerkia.

Beje, taip pat “Freiheit” 
aštriai smerkia ir Izraelio 
militaristų tomis pačiomis 
dienomis įsiveržimą į Le- 
banoną. Kaip žinia, per 
užpuolimą taip pat žuvo 
nekaltų civilinių arabų.

pravesta nekaltų 
skerdynė Izraelio 

arba Muniche prieš 
atletus. Dienraštis

SAUŽUDYSCnj
SKAIČIUS AUGA

ta
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Kanadiečių draugų “Liau
dies Balsas” pastebi:

“Laikraščiuose buvo pa
skelbta, kad 1970 metais Ka
nadoje nusižudė 2,413 asme
nų. Tai beveik 33 procen
tais daugiau, negu pirmes- 
niais metais. Austrijoj 1971 
metais nusižudė 1,694 as
menys. Padidėjo saužudys- 
tės ir daugelyje kitų šalių. 
Ypatingai jos padidėjo taip 
vadinamose gerlaikio šaly
se, kaip JAV, Kanada ir t. t.

Matyti nedarbas, narkoti
kai, karai išmuša žmones iš 
protinės lygsvaros. Saužu- 
dysčių esą nemažai jaunų 
žmonių tarpe.

Statistika, žinoma, nepil
na, nes iki šiol nebuvo pa
kankamos atydos kreipia
ma į saužudystes. Nėra 
statistikos, kiek buvo ban
dymų, bet žmonės buvo iš
gelbėti”.

NEGERAI, BET KODĖL DEL 
TO REIKĖTŲ DŽIAUGTIS?

PAŽANGIEJI ŽYDAI
GRIEŽTAI SMERKIA

New Yorko pažangiųjų 
žydų dienraštis “Freiheit” 
(vas. 25 d.) griežčiausiai 
pasmerkia Izraelio milita
ristų numušimą Libijos ke
leivinio lėktuvo. Kaip žinia/ 
žuvo net 106 nekaltų civilinių 
žmonių, daugiausia Egypto 
gyventojų. “Siam aktui nėra 
jokio pasiteisinimo, jokio 
pateisinimo”, sako dienraš
čio redakcija.

“Freiheit” kreipia dėme
sį dar ir į tai, kad lėktuvas 
buvo numuštas netgi ne Iz
raelio teritorijoje, o izrae
liečių okupuotoje arabų že
mėje. Tai padidina šį nusi
dėjimą prieš žmoniją. <

Labai teisingai dienraštis 
sako: “Tai tragedija ne tik 
toms šeimoms, kurių žmo
nės žuvo, bet ir pačiam Iz-

Chicagos kunigų organas 
(vas. 22 d.) paduoda iš Lie
tuvos spaudos pastabų ir nu
siskundimų, kad ten vienoje 
kitoje valgykloje esą randa
ma tai stoka maisto įvairu
mo, tai švaros, tai tvarkos. 
Ir “Draugo” redakcija tuo 
labai džiaugiasi ir, žinoma, 
kaltina visą socialistinę san
tvarką.

Žinoma, labai, labai nege
rai, kad tokie dalykai Lietu
voje pasitaiko. Prieš tai ko
vojama, keliant tai viešumon 
ir pasmerkiant tų valgyklų 
vedėjus. Bet džiaugtis ir to
kius vedėjus teisinti, ver
čiant bėdą ant santvarkos, 
juk ir negražu, ir nedora. 
Tai daryti gali tiktai pasku
tiniai nedorėliai, Lietuvai ir 
jos žmonėms tik blogo ve
lijantys sutvėrimai.

O kaip su mūsų Amerikos 
valgyklomis? Ar tokių daly
kų nepasitaiko?

Ir dar kaip, ir dar kiek.
štai mūsų New Yorkas. 

Aną dieną miesto vyriau
sybė paskelbė net visą tuzi
ną valgyklų, kurios tapo už
darytos, arba pagrūmotos 
uždarymu, jeigu nepasitai
sys. Biauri nešvara, pilnos 
tarakonų, smarvė nepaken
čiama, maistas supuvęs, su
gedęs, pavojingas sveikatai.

Kodėl mūsų broliai kleri
kalai nemato, kas jų panosė
je dedasi, o iš Lietuvos spau
dos pešioja ten pasitaikiusius 
netikslumus, sunkumus, iš
krypimus, ir jais nuodija 
savo skaitytojus propaganda 
prieš Gimtąjį kraštą?

Reikia juos suprasti...
Kai kurie sugrįžę karo belaisviai jau prabilo apie savo 

išgyvenimus šiaurės Vietname. Smarkiausiai ir garsiau
siai pasisakė pulkininkas Robinson Risner, lakūnas. Jis 
karštai pateisina šiaurės Vietnamo bombardavimą. Jam, 
matyt, nepatinka tik tas, kad mūsų prezidentai (Johnson ir 
Nixon) karą vedė dar nepakankamai plačiai ir aštriai.

Aišku, kad tokių Šio karo ir su juo susieto barbarizmo 
šalininkų sugrįžusiuose karo belaisviuose bus ir daugiau. 
Jų balsą ir nusistatymą plačiausiai paskleis reakcinė 
spauda ir karo šalininkai. Iš kelių šimtų karo belaisvių 
gal tik vienas kitas išdrįs viešai karą pasmerkti. Jų pasi
sakymai nesusilauks tokios plačios publikacijos, kaip karo 
šalininkų.

Kodėl?
Atsakymą duoda pažangusis dienraštis “Daily World”.
Viena, valdžia ir Pentagonas daro spaudimą į buvusius 

karo belaisvius. Jau esą duota suprasti, kad jiems apsi
moka tylėti, arba valdžios politiką teisinti ir girti.

Antra, ir svarbiausia, karo belaisvių milžiniška daugu
ma, gal iki 99 procentų, yra lakūnai. O lakūnai, kaip žinia, 
buvo verbuojami iš savanorių - jaunų dolergaudžių, reak
cininkų, avantiūristų, civiliniu gyvenimu nusivylėlių ir 1.1, nešė daugiau kaip penkiasdešimt tūkstančių jauniuameri- 
Tlk vienam kitam iš jų karo baisenybės, kaip Milai skerdy
nė, kaip iš lėktuvų sėjimas bombų ant miestų Hanojaus ir

Haiphongo, pažadino sąžinę Ir atidarė akis. Jie pamatė, 
kaip be reikalo, kaip be jokio pateisinimo šis karas nusi

kiečių ir gimtus tūkstančių padarė ne tik fiziniais, bet ir 
protiniais invalidais.

APIE LIETUVOS I
RAŠYTOJUS IR JI/ KŪRYBA

Vilniaus “Tiesoje” (vas. 
17 d.) skaitome:

“Paskutiniu metu pasiro
dė keletas reikšmingų sąjun
ginio pobūdžio leidinių, ku
riuose pateikiama įdomios 
lituanistinės medžiagos.

Neseniai TSRS Mokslų 
akademijos leidykla “Nau- 
ka” išleido šešiatomės 
“Daugianacionalinės tarybi
nės literatūros istorijos” 
4-jį tomą, kuriame nušvie
čiamas 1945-1954 metų lai
kotarpis. Apibūdinant Pa
baltijo respublikų šio perio
do literatūras, specialūs po
skyriai skiriami ir lietuvių 
poezijai, prozai, dramatur
gijai. Lituanistinę medžiagą 
šiam leidiniui parengė Lie
tuvių kalbos ir literatūros 
instituto darbuotojai.

Valstybinė leidykla “Chu- 
dožestvenaja literatūra” 
(Maskva) leidžia daugiatomį 
Tarybų Sąjungos tautų rašy
tojų biografijų bei autobio
grafijų rinkinį “Tarybiniai 
rašytojai”. Pirmas šio lei
dinio tomas pasirodė 1959 
m. Jame buvo išspausdinta 
A. Venclovos autobiografija; 
Antrame tome randame T. 
Tilvyčio, o trečiame - V. 
Mykolaičio-Putino, S. Nė
ries ir P. Cvirkos biogra
fijas.

Ką tik pasirodė šio leidi
nio ketvirtasis tomas, kuria
me spausdinamos J. Baltu
šio, A. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus, K. Korsako, E. Mie
želaičio ir I. Simonaitytės 
autobiografijos. Medžiaga 
iliustruojama rašytojų nuo
traukomis”.

Laiškai redakcijai
Kapsukas, 
1973.11.23

Mieli draugai!
Tikrai smagu buvo praė

jusį sekmadienį (vasario 18 
d.) pas mus mokykloje. Tu
rėjome nepaprastą svečią, 
populiarų “Armonikos” an
samblį, susilaukusįvisuoti- 
nio pripažinimo. Todėl nie
ko nuostabaus, kad į salę 
sugužėjo daug mokslinių, jų 
tėvelių ir ansamblio ger
bėjų.

“Armonikos” vadovąs- 
kompozitorius V. Juozapai- 
tis. Tai labai malonus žmo
gus, pats groja armonika. 
Rašo netik lengvus kūrinius, 
bet ir rimtus. Neseniai 
baigė antrą styginį kvarte
tą, o dabar pradėjo kurti 
antrą simfoniją.

Ansamblio vyrai univer
salūs, groja įvairiais in
strumentais, gerai dainuoja. 
Labai gražiai nuskambėjo 
“Armonikos” himnas “Gro- 
matėlę parašiau”. Na, o 
kai užtrenkė polkas “Kai 
Kazlų Rūda degė”, “Lipk ant 
sienų”, tikrai maniau, kad 
visi pakils šokti.

Balandžio mėnesį turėsi
me dar vieną įdomų koncer- 
tą-pokalbį tema “Jumoras 
muzikoje”.

Tokias priemonės labai 
daug prisideda prie jaunimo 
muzikinio estetinio lavini
mo. Juk geriausias muzi
kos įrašas niekad neatstos 
gyvos. Pas mus jaunuoliai 
labai serga taip vadinama 
“estradomanija”. Jiems 
estrada-aukščiausias muzi

Mokyklos, tapusios 
antraisiais namais

Kiekvienais metais kovo 
pirmąjį šeštadienį didelė 
šventė ateina i Vilniaus in
ternatinę mokyklą, įsikūru
sią Dzūkų gatvėje. Tai - 
tradicinė buvusių mokyklos 
suklėtinių susitikimo diena. 
Klek linksmų kalbų, prisimi
nimų, vaikiškų pokštų atgai
vinimų! Juk čia, tarp šių 
sienų, prabėgo gražiausios 
vaikystės, paauglystės, 
ankstyvosios jaunystės die
nos.

Kas gi yra tos internati
nės mokyklos, kurias ir po 
daugelio metų, išėję į sa
varankišką gyvenimą, sukū
rę savo šeimas, buvusieji 
mokiniai prisimena su to
kia meile ir šiluma. Tai 
specialios mokymo įstaigos 
vaikams, dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių negalin
tiems lankyti paprastų 
bendrojo lavinimo mokyklų. 
Vaikai čia ne tik mokosi, bet 
ir gyvena.

Tokios mokyklos veikia 
kiekviename mieste, rajono 
centre, o iš viso jų respu
blikoje yra šešiasdešimtde- 
vynios. Tai didelė valsty
bės phrama daugiavaikėms, 
invalidų šeimoms, vieni
šoms motinoms, našlai
čiams. Veltui arba už nedi
delį mokestį vaikučiai ciane 
tik baigia mokslą, bet dažnai 
įsigyja ir specialybę.

Internatinės mokyklos 
pradėtos steigti 1956 metais, 
visos jos įsikūrusios nau
juose gražiuose pastatuose, 
vaizdinguose gamtos kampe
liuose. Dirbti tokiose mo
kyklose parenkami labiau
siai patyrę pedagogai ir 
auklėtojai. Ne visos šių mo
kyklų turi savo profilį. Pa
vyzdžiui, Panevėžyje yra' 
specializuota internatinė 
sporto mokykla. Kapsuke 
vaikai mokosi pagal su

kos pasiekimas. Žinoma, 
negalima neigti estrados 
reikšmės, aš ją taip pat 
mėgstu, bet nereikalinga 
pervertinti. Jokia estrada 
neatstos Mocarto, Beethove- 
no, Čaikovskio muzikos.

Oras pas mus labai biau- 
rus, lyja, purvas. Tikrai ne
pamenu tokio vasario mėne
sio. Oro biuras pranešė, 
kad netrukus turi vėl atšal
ti. Na, matysime.

“Laisvę” gaunu, bet ne
labai reguliariai. Jei Jums 
papildomų sunkumų nesuda
ro, prašyčiau jį toliau siun
tinėti.

širdingiausi linkėjimai!
Jūsų

V. GULMANAS

P. S. Nežinau, kokio dy
džio nuotraukas Jums siunti
nėti, ar pagal skilčių (ko- 
lumnų) dydį, ar didesnes?

Nuo Redakcijos: Geriau 
siųsti didesnes, o mes čia 
vietoje, reikalui esant, jas 
susimažinsime.

Mano žodis New Jersey 
“Laisvės” vajininkams.

Kaip jau žinote, draugai 
vajininkai, mes laimėjome 
“Laisvės” vajuje šeštą pre
miją sumoje $20.Aš manau, 
kad visi vajininkai sutiksite 
laimėtą dovaną paaukoti 
“Laisvės” biudžetui New 
Jersey vajinlnkų vardu. Tai 
tą $20 čekį ir pasiunčiu 
“Laisvei”.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems.

K. PACIŪNAS

stiprintą užsienio kalbų mo
kymo programą, o jau minė
toje Vilniaus mokykloje ga
besnieji matematikai gauna 
papildomų žinių iš fizikos ir 
matematikos.

Paauglių sveikatą, jų fizi
nį vystymąsi nuolat seka 
mokyklų gydytojai, medici
nos seserys. Ypač tai pa
sakytina apie specialiąsias 
internatines mokyklas, kur 
gyvena ir mokosi nesveiki 
vaikai. Tarybų Lietuvoje to
kie vaikai imami visiškon 
valstybės globos. Speciali
zuotose įstaigose daug leng
viau atstatyti jų sveikatą, 
paruošti juos gyvenimui, iš
mokyti jų sugebėjimus ati
tinkančio darbo.

Štai Kaune veikia mokyk
la akliesiems ir neprima- 
tantiems. Tai seniausia Lie- 
t uvoje tokio pobūdžio mokyk
la, įsteigta dar prieš karą. 
Panaši mokykla dabar sta
toma ir Vilniuje, Telšiuose 
ir Kaune veikia mokyklos 
kurtiesiems ir neprigirdin- 
tiesiems. Šiauliuose - mo
kyklos vaikams su kalbos 
defektais ir stuburo iškrypi
mais. Silpnesnių plaučių, 
reumatu sergantiems vai
kams įsteigtos specialios 
sanatorinio tipo internati
nės mokyklos.

T. GEČIENE 
1973 m. vasario 22 d.

N epavy dėkite...
Nepavydėkite poetui 
Šlovės! Nepastovi Jinai. 
Po lengvo džiaugsmo sunkią 

bėdą 
Jinai atsiunčia būtinai,

Nepavydėkite Jam lobių! 
Jo visas turtas — eilėse 
Susemtas auksas Nidos kopų, 
Sužvilgus deimantais rasa.

Nepavydėkit lengvo darbo, 
O pamatykite, kaip jis 
Iš nervų Ir Iš gyslų verpia 
Posmus per nemigo naktis.

Jūs pavydėkite poetui 
Tikrai vertingų dovanų: 
Dangaus, net ūkanoj 

žvaigždėto, 
Spalvingų vizijų, sapnų.

To nesibaigiančio lėkimo 
Į nežinią iš nežinios.
Nelengvo, bet puikaus likimo 
Gyvent iš meilės ir dainos.

Alg. Baltakis

GYDYMAS IŠ ORO
Uzbekijos TSR Catakalo kalnų 

rezervato laukiniai gyvūnai gydo, 
mi ii malūnsparnių. Didžiuliai kal
nų ožiai archarai ganosi tokiose 
aukštybėse, žalia stačių skardžių 
ir prarajų, jog prie jų neįmanoma 
prieiti. Anksčiau jie dažnai sirg
davo odos ligomis. Specialistai 
pradėjo ii malūnsparnių juos ap
šaudyti aerozoliniais vaistų užtai
sais. Priežiūros, papildomo šėri
mo ir tokio gydymo dėka archarų 
skaičius rezervate per penkerius 
metus padvigubėjo.

Vasara

Vėjelis skuba 
Saulės taku. 
Žolė žalia...
Ramunė supas, 
Moja lapu.
O mes šalia...

Išbarei — myliu...
Dega veidai.
Žieduos rasa...
Vėjas netyli.
Supas žiedai...
O tu basa... .

Ramunės žiedas, - 
Saulė šviesi 
Danguj žaliam. 
Rasa nurieda... 
O tu esi
Tik man vienam...

Antanas ŠILINGAS
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SPECIALIAI ’’LAISVEI”

MALONŪS
SUSITIKIMAI

I Vilniaus mokytoją namą 
salę susirinko Čiurlionio 
meno mokyklos mokiniai ir 
mokytojai, “Ąžuoliukas”, 
svečiai iš JAV, kompozito
riai. “Ąžuoliuko” choro 
dalyviai. Nusipelnęs artis
tas H. Perelšteinas, choro 
vadovas, supažindino vakaro 
dalyvius su pirmaisiais 
ąžuoliukais, kurie per 13 
dainavimo metu ne tik spėjo 
užaugti, bet ir aukštuosius 
mokslus baigti. Vieni ją 
dabar inžinieriai, gytytojai, 
kiti mokytojai, aspirantai, 
bet visi jie tebedainuoja 
“Ąžuoliuko” chore.

“ĄŽUOLIUKŲ”
PASIRODYMAS UŽSIENYJE

Paskutiniaisiais mėne
siais “Ąžuoliukas” daug 
koncertavo. Nemažą pasi
sekimą dainininkai susilau
kė vaiką chorą festivalyje 
Čekoslovakijoje Pardubicės 
mieste. Čia buvo atlikta 
kompozitoriaus E. Balsio 
(žodžiai V. Palčinskaitės) 
oratorija “Nelieskite mėly
nojo gaublio”, dalyvaujant 
filharmonijos mušamąją in- 
strumetną grupei, “Ąžuo
liuko” solistui J. Paulauskui 
ir operos dainininkams G. 
Apanavičiūtei ir V. Kupriui. 
Dirigavo J. Domarkas.

Apie šį koncertą Pardubi
cės laikraštis “Prochoden” 
rašė: “Ąžuoliukas” tapo
festivalio magnatu. 80 šio 
choro atstovą savo nuosta
biu skambėjimu pranoko vi
sus lūkesčius. “Doubekto 
vyborno! (“Ąžuoliukas” - tai 
puiku”!). > • <

Koncertinėje 'r> kelionėje 
berniuką choras dar suruo
šė koncertus Bmo, Bohda- 
neco miestuose, CSR sosti
nėje auksinėje Prahoje.

“Ąžuoliukas” “Gaublį” 
atliko ir neperseniai įvy
kusiame TSRS Kompozitorių 
VI plenume Maskvoje, da
lyvavo TSRS įkūrimo 50- 
mečio jungtiniame tarybinią 
tautą koncerte Kremliaus 
suvažiavimą rūmuose, at
stovaudamas LTSR meną. 
“Gaublį” berniuką choras 
įrašė plokštelėn, kuri apke
liavo ne tik mūsą šalį, so
cialistinius kraštus, bet ir 
beveik visus kontinentus. 
Gavę iš “Ąžuoliuko” parti
tūrą, šį kūrinį dabar atlieka 
Švedijos, Prancūzijos, Mek
sikos ir kitą berniuką chorai, 
partitūrą, šį kurinį dabar 
atlieka Švedijos, Prancūzi
jos, Meksikos ir kitą ber
niuką chorai. <

- Kai rašiau “Gaublį”, 
tikėjau, kad “Ąžuoliukas” 
manęs neapvils, - pasakė 
kompozitorius Balsys. 
Dabar sėdžiu prie naujo kū
rinio ir, manau, berniukai, 
dainuodami jį, bus paten
kinti.

SOLISTE JUODYTE 
IR JOS DUKRELE

- Mes, Jungtinią Valsti
ją lietuviai, irgi turime 
plokštelių su “Ąžuoliuko” 
įdainavimais, - pasakė Ta
rybą Lietu vo j e viešinti s 0- 
listė Lionė Jodytė. - Turi
me ir “Gaublį”, Bacho 
“Magnifikat” ir kitas plokš
teles. Dažnai klasome klu
buose ir gėrimės nuostabiu 
atlikimu. Ypač pavergia 
“Gaublys”, sukrečia jo tu
rinio tragizmas.

JAV žinoma dainininkė L. 
Jodytė papasakojo apie save, 
savo darbą. Kilusi ji nuo 
Utenos, paprasto valstiečio

dukra, prieš antrąjį pasau
linį karą paaugle išvyko į 
Kanadą pas brolį, vėliau 
persikėle i Jungtines Valsti
jas. Dalyvadama lietuvišką 
klubu saviveikliniuose ko- <
lektyvuose, greit išaugo, 
kaip dainininkė. įdainavusi 
plokštelę “Dainos iš Lietu
vos”, kurioje tilpo 18 liau
dies dainą, išgarsėjo. Kvie
tė ją koncertuoti į Bostoną, 
Niujorką, po to - į Metropo
liteno operą. Dirbdama ope
roje, nepamiršo ir koncertu.

Štai, atvykusi į Vilnią irgi 
suruošė savo rečitalį, 
akomponuojant G. Trinkūnui. 
Vėliau ji, kartu su dvylik- 
mete dukra Janina Mathews 
vyks į Venesuelą. O solis
tės dukrelė Janina - dar la
biau išpopuliarėjus, ji - kino 
mažoji “žvaigžde”. Pati pa
pasakojo apie save, Pradė
jo šokti trečiuose metuose, 
o sulaukusi penkeriu jau dai
navo senatoriui Robertui Ke
nedžiui, kuris vėliau buvo 
nukautas nuožmiu politiniu 
veikėją. Besimokydama 
gimnazijoje, dirba “Teatre 
ant vandens”, žinomoje pro
gramoje, pagal kurį buvo 
pastatytas kino filmas “Mu
zikos garsai”. Jaunoji ak
torė vaidina vieną iš pagrin
diniu rolią. Neseniai su šiuo

Tarybų Lietuvos 
jaunimas

I ELTOS korespondento klausimus atsako Lietuvos kom
jaunimo Centro Komiteto pirmasis sekretorius Vaclovas
Morkūnas.

KLAUSIMAS. - Pristaty
damas Tamstą užsienio lie
tuvią skaitytojams, turėčiau 
pasakyti, kad Jums keturias
dešimt metą, kad esate Lie
tuvos žemės ūkio akademijos 
auklėtinis, kad nuo pat mo
kyklos laiką aktyviai daly
vaujate jaunimo organiza
ciją veikloje, kad pastaruo
sius septynerius metus va
dovaujate Lietuvos komjau- 
nimui (Komunistinei Jauni
mo Sąjungai) . . . Taigi, ir 
šiandieninis pokalbis - apie 
Tarybą Lietuvos jaunimą. 
Gal pradžiai malonėtumėte 
duoti mūsą jaunosios kartos 
kiekybinę charakteristiką?

ATSAKYMAS. - Beveik 
pusė visą 3,200,000 Lietuvos 
gyventoją neturi nė 30 metu. 
Sakoma, kad tai jaunimas. 
Pusė šios pusės, o dar tiks
liau, apie 650 tūkstančią - 
mokosi bendrojo lavinimo ir 
profesinėse mokyklose, apie 
60 tūkstančią yra studentai, 
dar 12 tūkstančią mokosi ki
tur. 200 tūkstančią vaikiną 
ir merginą dirba pramonėje, 
70 tūkstančią - žemės ūkyje, 
keliolika tūkstančią jaunimo 
atstovą darbuojasi mokslo, 
kultūros, švietimo, meno 
srityje.

Jaunimo tarpe yra kelios 
dešimtys rašytoją, keliolika 
nusipelniusią artistą, apie 
dvidešimt respublikinią pre
miją laureatą, daugiau kaip 
pusšimtis olimpinią žaidy- 
nią, pasaulio, Europos ir 
TSRS čempioną. Štai koks 
Lietuvos jaunimas!

KLAUSIMAS. - Svarbiau
sioji ir, be abejo, gausiausia 
jaunimo organizacija yra 
komjaunimas. Kokią vietą 
jis užims jaunimo gyvenime? 
Ar dalyvauja - ir kokiu mas
tu - mūsą jaunimas kitose 
masinėse organizacijose?

A TS AKYM A S. - Pusė viso 
Tarybą Lietuvos jaunimo 
priklauso komjaunimo orga
nizacijoms. Komjaunimo

’’Armonikos” vadovas, 
kompozitorius v Juo- 
zapaitis.

liavo Švedijoje, ruošiasi 
naujoms išvykoms.
vaidinimu sėkmingaigastro-

Žaidimu metu Janina 
Mathews suvaidino miniatiū
rą iš “Muzikos garsą”, da
lyvavo įvairiuose žaidimuo
se, atrakcijonuose, loterijo
je. Vakarui baigiantis, pa
sakė:

- Aš noriu padainuoti su 
“Ąžuoliuku”. Šiai dainai ir 
tautinius drabužius įsigijau.

Berniuku choras irgi pa
noro su viešnia dainuoti. Se
kančią dieną įvyko repetici
ja ir į magnetofono juostą 
jaunuoji dainininkė su ąžuo
liukais įdainavo Juozo Nau- c
jalio “Lietuva brangi”.

veikla labai plati. Mus do- 
mina praktiškai visos jauno 
žmogaus gyvenimo proble
mos. Komjaunimo organiza
cijos padeda jaunuoliui gerai 
mokytis ir dirbti, formuoti 
tvirtus idėjinius įsitikini
mus, moko aktyvumo gyve
nime, rūpinasi jaunimo iš
prusimu, darbo sąlygomis, 
poilsiu. Mes reikalaujame, 
kad komjaunuolis pavyzdin
gai elgtąsi šeimoje ir visuo
menėje.

Respublikos jaunimas ak
tyviai dalyvauja taip pat 
profsąjungą, sporto, gynybi- 
nio-masinio darbo organiza
cijose. Labai populiarios 
studentą mokslinės draugi
jos, joms priklauso kiekvie
nas trečias studentas. Pa
staruoju metu kuriasi daug 
jaunimo klubą, kūrybinio 
jaunimo susivienijimai. Žo
džiu, pasireikšti jaunimui 
yra kur.

KLAUSIMAS. - Kiekvie
noje Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos sesijoje ga
lima sutikti daug jauną veidą. 
Man atrodo, kad po kiekvie
no naujo šaukimo ją vis dau
gėja. Vadinasi, galima tvir
tinti, kad jaunimas aktyviai 
dalyvauja ir respublikos val

stybiniame gyvenime. Kaip 
jam sekasi šiame darbe?

ATSAKYMAS. - I respu
blikos Aukščiausiąją Tarybą 
išrinkta 52 deputatai, ku
riems dar nėra 30 metą. 
Tai maždaug 17 procentą 
visą deputatu. Jauniausia 
deputatė yra Skuodo rajono 
Aleksandrijos kolūkio fer
mos vedėja Marytė Norgė- 
laitė. Jai dabar eina dvide- 
šimtšešti metai. Tik metais 
vyresni yra Svenčionią ra
jono Černiachovskio kolūkio 
traktorininkas Algirdas Ba- 
ronėnas, Kaišiadorią rajono 
Dainią tarybinio ūkio briga
dininke Janina Olubaitė, 
Radviliškio rajono “Drau
go” kolūkio melžėja Angelė 
Siaulianskienė.

Labai daug jaunimo yra 
vietinėse Tarybose - net 
septyni su puse tūkstančio 
vaikiną ir merginą.

Jaunieji deputatai, su
prantama, daugiausia ir rū
pinasi jaunimo darbo, švie
timo, kultūros, buities rei
kalais. Turiu pasakyti, kad 
visi jie sąžiningai vykdo rin
kėją priesakus.

KLAUSIMAS. - Visur ir 
visada iškildavo vadinamoji 
tėvifir vaiką problema. Ti
kriausiai, ji egzistuoja ir pas 
mus? Ar aštri, Jūsą nuoro- 
ne, ta problema? Kaip ji 
sprendžiama?

ATSAKYMAS. - Man at
rodo, kad tokios problemos 
nėra. Socialistinė visuome
nė sudaro jaunimui geras 
sąlygas siekti mokslo, jam 
užtikrintas mėgstamas dar
bas, turiningas poilsis. Pa
galiau - ir tai svarbiausia - 
tėvą ir vaiką idealai sutam
pa: tai - ištikimybė revoliu
cijos iškovojimams, komu
nizmo reikalui. Vaizdžiai 
kalbant, tėvai perduoda es
tafetę į vaiką rankas.

Pas mus visur ir visada 
palaikoma jaunimo iniciaty
va, į jo balsą labai atidžiai 
įsiklausoma. Gyvenimas 
rodo, kad absoliuti jaunimo 
dauguma tęsia tėvą tradici
jas, seka ją idealais, todėl ir 
prieštaravimą tarp kartu 
ieškoti neverta.

Tačiau visa tai nereiškia, 
kad pas mus nepasitaiko ne
sklandumą ir nesusipratimu 
kolektyvuose, šeimose. 
Deja, yra - tegul ir pavieniu - 
jauną žmonių, kurie nori 
daug gauti, bet nieko nenori 
duoti, elgiasi iššaukiančiai. 
Tokią ir elgesys esti kartais 
antivisuomeniškas, jie pa
daro daug nemalonumu sau, 
savo tėvams, draugams. 
Bet tai yra blogo auklėjimo 
rezultatas, o ne socialinė 
problema.

KLAUSIMAS. - Jaunimas 
yra daugelio, jeigu ne visą, 
mūsą tradiciniu švenčią bei 
renginią dalyvis. Bet ar turi 
jis tik savą, vien jam pri
klausančią tradiciją? Ar po
puliarios jos?

ATSAKYMAS. - Kiekvie
nais metais paskutinį birže
lio sekmadieni švenčiama c
Tarybinio jaunimo diena. 
Tai labai įspūdinga šventė. 
Miestuose ir kaimuose tą 
dieną rengiamos didelės 
meno, sporto šventės, į jas 
susirenka šimtai tūkstančią 
jaunuolią, skelbiami konkur
sai, vyksta varžybos, festi
valiai, visur pasirodo savi
veiklininkai. Baigę studijas, 
į namus arba į savo stovy
klas išvažinėja studentai, be 
to, tą dieną arba jos išvaka
rėse įteikiami brandos ates
tatai abiturientams. Žodžiu, 
visa Lietuva tarytum at- 
jaunėja.

Kasmet rajonuose, mies
tuose ruošiami tradiciniai 
jaunąją kolūkiečią arba dar
bininką sąskrydžiai, kaimo 
ir miesto jaunimo spartakia

dos. Jau 10 metą iš eilės 
rengiamos kūrybinio jauni
mo stovyklos. Į jas ren
kasi jaunieji rašytojai, dai
lininkai, aktoriai, architek
tai, kompozitoriai, žurnalis
tai. Pavyzdžiui, praėjusią 
vasarą tokia stovykla buvo 
įsikūrusi prie Punios pilia
kalnio.

Be jaunimo neapsieina nė 
viena dainą šventė (o ją res
publikoje, kaip žinia, kasmet 
surengiama keliasdešimt). 
Yra ir kitą renginiu, kuriuo
se, beje, mielai sutinkami ir 
vyresnės kartos žmonės.

KLAUSIMAS. - Pastarai
siais metais Jūs vadovavote 
tarybinio jaunimo delegaci
joms Suomijoje, Kipre, 
Olandijoje, Vietnamo Demo
kratinėje Respublikoje. Sa
kykite, ar iš to galima spręs
ti, kad tokie pat platūs ryšiai 
su užsieniu sieja ir visą Ta
rybą Lietuvos jaunimą?

ATSAKYMAS. -Suminėti, 
kur ir kas iš Tarybą Lietu
vos jaunimo keliavo, kur lan
kėsi, labai sunku. Pavyz
džiui, vien pernai Lietuvos 
jaunimo organizaciją komi
teto ir Vilniaus jaunimo tu
rizmo biuro organizuotose 
išvykose į užsienį dalyvavo 
keli tūkstančiai vaikiną ir 
merginu. Ypač dažni svečiai 
užsienyje studentai, kolūkie
čiai, darbininkai, jaunieji 
mokslininkai, sportininkai.

Beveik trisdešimties pa
saulio šalią jaunimo pasiun
tiniai pastaraisiais metais 
lankėsi Tarybą Lietuvoje.

KLAUSIMAS. - O kokios, 
Jūsą nuomone, Tarybą Lie
tuvos jaunimo bendradarbia
vimo galimybės su užsienio 
lietuvią jaunimu?

ATSAKYMAS. - Mes vi
suomet buvome ir esame už 
glaudžius ir pastovius ry
šius su lietuviškosios emi
gracijos jaunąja karta. Mūsą 
jaunimas didžiuojasi savo 
kraštu, savo plačiąja Tėvy
ne, mes turime ką parodyti 
ir apie ką papasakoti. Sa
vaime suprantama, mus taip 
pat domina lietuvią jaunimo 
gyvenimas užsienyje, jo dar
bai ir rūpesčiai. Daugelį 
pažangaus užsienio lietuvią 
jaunimo atstovą esame priė
mę Tarybą Lietuvoje. Ir 
ateityje jie bus mieli ir 
laukiami mūsą svečiai.

Apskritai, esu linkęs gal
voti, kad ateityje tarp Tary
bą Lietuvos ir išeivijos jau
nimo kontaktą vis daugės. 
Netgi nežiūrint to, jog reak
cinė emigracija ir labai 
stengtąsi tą bendradarbiavi
mą sutrukdyti.

Beverli Nona Omalei iš 
Los Anželo pasiekė savotiš
ką rekordą: ji ištekėjo už 
keturiolikto vyro.

Vaizdas Hanojaus gatvėje po bombardavimo

St. Petersburg, !i< lorida
Vasario 17-tą įvyko Dai

nos Mylėtoją choro metinis 
koncertas.

Svečią prisipildė pilna 
mūsą klubo salė.

Pirmiausia mūsą šeimi
ninkės pavaišino visus ska
niais pietumis. O mūsą nuo
širdus bičiulis Walteris Du- 
bendris savo 85-to gimta
dienio proga pavaišino po
būvio dalyvius skaniais gė
rimais. Svečiai, atsidėkoda
mi, padainavo jam “Ilgiau
sią metą”.

Po to kuopos pirmininkas 
Jonas Mileris pasveikino 
Dainos Mylėtoją chorą ir jo 
mokytoją Adelę Pakalniškie
nę.

Sakė: Jau 8 metai kaip 
gyvuoja mūsą choras. Ir 
kiekvienas jo pasirodymas 
su daina priduoda mums 
nauju jėgą gyventi, veikti. 
Be dainos mūsą organizaci
jos pobūviai būrą nuobodūs. 
Mes linkime chorui ir mo
kytojai Adelei Pakalniškie
nei jaunatviškos energijos 
dar ilgai dainuoti ir links
minti mus su daina.

Toliau sakė koncertas. 
Reikia pasakyti, kad šis kon
certas buvo įvairus.

A. Pakalniškienė įnešė į 
koncertą daug naujo.

Koncertu atidarė su daina 
“Tegyvuoja Meilė” - žodžiai 
ir muzika velionio Prano 
Pakalniškio.- Dainavo seks
tetai, oktetai. Solo dainavo 
Helena Bružienė ir Stasys 
Vaineikis. Jiems pritarė 
visas choras. Padainavo 
vienos moterys ir vyrai. 
Pabaigai visas choras pa
dainavo dar keletą dainęlią. 
Programa užsibaigė su gau
siais aplodismentais.
LITH..S, ,C. CLUB .

Susirinkimas •-vasa
rio 24 d. Jį atidarė klubo 
pirmininkas Valys Bunkus.

Sekė valdybos raportai. 
Klubo protokolą sekretorė 
A. Aleknienė labai nuose
kliai sutvarkė ir perskaitė 
klubo organizavimo istoriją. 
Taipgi perskaitė protokolą iš 
pirmo klubo susirinkimo.

Pirmininkas pranešė, kad 
namo pirkimo reikalai eina 
sklandžiai. Jau baigiame 
sukelti reikalingą sumą. Ir 
numatom, kad kovo 6-tą 
perimsime namą. Nuošir
džiai prašė: Kurie esate pa
sižadėję, paskubėkite pažadą 
išpildyti, nes mums pinigai 
yra labai reikalingi namo 
perėmimui!

Tilė Lukienė, Klubofinan- 
są sekretorė, pranešė, kad 
klubas turi 73 narius. Kvie
tė visus būti klubo nariais.

Kalbėjo klubo pildančios 
tarybos narys Jonas Mileris 

sakė: praeitais metais męs 
negalvojome, kad bū-imešio 
namo savininkais. Aš esu 
linksmas, ir jus būsite pa- 
tenkyti. Cią bus mūsą cen
tras, čia mes susirinkisime 
į mūsą draugiškus pobūvius. 
Spręsime mūsą spaudos, 
mūsą organizacijos proble
mas.

Taipgi kalbėjo Tarybos 
nariai Povilas Alekna ir Juo
zas Sarkiūnas. Abudu prašė 
visus atnešti pažadėtą sumą 
ir būti namo savininkais.

Susirinkimu pabaigus visi 
dalyviai buvo geroje nuotai
koje. Po to turėjome pietus 
ir muziką.

PARENGIMAI

Kovo 17-tą klubo parengi
mas.

Kovo 24-tą 45 kuopos pa
rengimas.

Kovo 31 klubo susirinki 
mas.

Vieta: 314 15 M Avenue, 
South, salėje.

APIE MŪŠI J
WALTER] DUBENDRI

Sekmadienį, vasario 18- 
tą, Walteris Dubendris at
šventė savo 85-ąjįgimtadie- 
nį. Ta proga jis sukvietė i 
savo rezidenciją didelį būrį 
draugią bei draugą. Stalas 
buvo papuoštas gėlėmis, 
gimtadienio tortu ir kitokiais 
skanėsiais.

Pirmininkaujantis Juozas 
Sarkiūnas paprašė svečius 
išgerti taures už Walterio 
sveikatą. Padainuota jam 
“Ilgiausią metą”. Visi puo
tos buvo pakviesti pasveikin- 
tį mūsą gerbiamą Walteri jo 
gimtadienio proga. Buvo pa
sakyta daug gražią žodžių, 
daug geriausią linkėjimą.

Walteriui buvo įteikta ku
kli dovanėlė. Paskutinis 
pristatytas geribamas jubi
liatas. Jis dėkojo visiems 
už pasakytus gražius žo
džius ir gerus linkėjimus. 
Dėkojo šeimininkėm už pa
gaminimą skanią vaišią.

Svečiams už atsilankymą, 
viešnioms už dovanėlę.

Sakė: Esu patenkintas,
kad turiu daug gerą draugą.

MIRTIS
Vasario 25 d. mirė 45 kuo

pos narė Mary E. Puishis. 
Buvo tik 59 metu amžiaus. 
Paliko liūdinčius motiną, 
tėvą, seserį Violą Blake ir 
jos šeimą.

Šermeninėje atsisveikini
mo kalbą pasakė Jonas Mi
leris. Plačiai apibūdino ve
lionės nueitą gyvenimo ke
lią.

Palaidota Memorial Park
Entombment.

Nuoširdi užuojauta jos ar
timiesiems.

V. B-NE

Berlyno teatre sėkmingai 
rodoma F. Diurenmatopjesė 
“Planetos portretas”. Re
žisierius, panaudodamas 
veidrodžius, žiūrovams su
kūrė visišką iliuziją - pje
sės herojai skrenda į ko
smosą. Aktoriai gestiku
liuoja, gulėdami am grindą, 
o žiūrovai mato juos milži
niškame veidrodyje taip, lyg 
jie būtu nesvarumo būklėje.

Dandalas Pulpis iš Paler
mo (Italija) buvo skaudžiai 
sumuštas, kai norėjo prasi
veržti pro moterąeile į dra
bužių parduotuvę. Bet mo
terims taip pat nepavyko; 
parduotuvė tą dieną negalėjo 
būti atidaryta. Nukentėjęs 
buvo parduotuvės savi
ninkas.



4-tas puslapis
JONAS MIKAILA

TEN, KUR ATGIMĖ PILYS 
IR NAUJA GADYNĖ

AUGUSTAS TAMALIŪNAS

PRAGARINES RAISTAS
Padavimas

Apie Lietuvą, ypatingai! 
apie Vilnių, turėčiau daug ką 
gero pasakyti, deja, smar-j 
kiai pavėlavau, nes iš Lie- i 
tuvos grįžau jau praėjusių, 
metų lapkričio mėnesį, kuo-! 
met jau visi, kas vasaros 
mėnesiais Lietuvoje viešė-! 
jo, buvo grįžę, irvieni ankš-; 
čiau, kiti vėliau, savo įspū
džius spaudoje aprašę. Rei
kia pasakyti, kad kruopščiai 
ir teisingai jie tai atliko, 
todėl mano įspūdžiai būtų 
tik pakartojimas to, ką kiti 
rašė. Todėl reikės tenkin
tis tuo, kas nuo kitų “pra
slydo”, arba mažiau ką nors 
“užkliudė”. Geriausiai pa
žinau Vilnių, todėl apie jį ir 
teks daugiau prisiminti.

TIKRINIMAI-IEŠKOJIMAI
Myliu keliauti, ilgas ke

liones, ypatingai milžinais 
orlaiviais skristi. Tik tie 
“dangaus” piratai (sky- 
jacker’iai) nekaltus žmones 
vargdina. Jau laikas sėst į 
orlaivi, o čia visa tavo “tur- 
tolį” iškrauna-sumaišo, 
viską krapštinėja, spaudo, 
tarsi adatų ieškodami. Po 
viso to skubėk, kiti laukia, 
per akimirkas susitvarkyk, 
nešdinkis. ..... Žengi 
keletą žingsnių, vėl krato, 
kišenius krausto. Ieškant su 
nuožiūra, vis ką nors įtarti
no rasi. Kažkas kietas plas
tikos maišeliuose įsuktas- 
įrištas. “Kas čia?” “Pai
šeliai” - ramiai atsakau. 
- “AHA, PAIŠELIAI!”- vir 
pančiais pirštais atrišdamas 
ryšulėlį , ironiškai tarė, ir po 
momento žmogus nurimo. 
Padavęs palaidus paišelius, 
greitai žengė į šalį, vis tos 
prakeiktos bombos ieškoda
mas!

Po visų tų “ceremonijų”, 
pakilome i padanges virš 
Atlanto rytų link. Vieni, 
įsitaisę patogiai, pradėjo 
snausti, kiti tingiai dairosi 
per “langus”, ieškodami 
debesėlių. Bet jų nesimato, 
vien tik tamsa aplink, ir 
mėnulis pasislėpęs. Teko 
ir man nusivilti, nes 1966 
metais skrendant tokiu laiku 
matėsi įvairių spalvų, dy
džio ir formų debesių kalnai 
kalneliai, platūs kloniai, tar
si gilios jūros - neapsakomo 
grožio gamtos kūriniai. Tai 
buvo tiesiog pasakiškas gro
žis, daugiau panašus į sap
ną, negu į realybę. Dabar 
vien tamsa, ir tuščią erdve 
tematau. .......

LONDONAS
Štai ir Londonas, buvusios 

imperijos, kurios ribose 
niekada saulė nenusileisda
vo, sostinė. Atrodė liūdnai, 
rūkų prislėgta. Apie savo 
buvusią didybę sapnuojanti. 
Svetingas šeimininkas, pa
kviečia mus sėsti į busą, 
važiuosim kur nors pamaty
ti ką nors įdomaus. Susto
jome prie didelio biznio 
įstaigos - supermarketas. 
Deja, tokiu laiku viskas buvo 
uždaryta, tik gėrimų baras 
svečių laukė. Gal tas “žy
gis” apsimokėjo, bet “iš
troškusių” mažai radosi.

Vėl pakilom į dausas. Ne 
užilgo prašvito. Dabar jau 
kiekvienas įdomaująs išore. 
Matosi gražūs vaizdai, van
denų įlankos, upės, miškai, 
tarsi kanapynas. Miestai, - 
miesteliai, kreivi ir tiesūs 
keliai-keleliai. Taip, tarsi 
spalvotą žemėlapį ant stalo 
pasitiesęs, atkakliai vis ko 
nors ieškai, nekantrauji. O 
gal skrendam virš Kauno ar 
Vilniaus. Ne, tai Rytinėj

atsako 
buvo 
nors 
t i o o o 
gaila.

Prūsija, Ryga, Latvija. Vis 
stiuardesė. O gal 
galima ir Lietuvos 

kampelį pamaty- 
. . Nepavyko. Kaip 

o o o o o

MASKVA
Galingas plieninis paukš

tis lengviau “atsiduso”, su
lėtino savo “alsavimą”. Ne
trukus i šniro pro debesėlius, 
ir mes išvydome Maskvą.

Maskva. .... Tai mies
tas, apie kurį tiek daug buvo 
girdėta, bet niekad nematy
tas. Prisiminiau, kaip 1912 
metais mokykloje buvo pa
minėta pergalė prieš Napo
leoną. Atžymint sukaktį, 
mokiniai gavome po knygelę. 
Buvau pirmokas, skaityti rū-
siškai mažai galėjau, bet 

j knygelės viršelių spalvos 
| mano labai žavėjo. Apie tu- 
Į rinį tiek težinojau, kad ra- 
j šoma apie Napoleoną, kuris 
i vos nepadžiovė savo kailio 
i Maskvoje.

Šitas gražuolis puikuojasi 
prie Neries krantų Vilijam
polėje - Kaune. Tokių kiek- 

! vienam rajone yra.

Paskui sulaukėm 1917 
i metų, ir vėl Maskva gražiai 
atsižymėjo, sutvarkydama 
“shvo” karūnuotas galvas. 
Kiek vėliau sulaukėm 1940 
metų, radosi dar vienas pa
siutėlis, kurs savo ragus 
visu garu “darban” paleido 
ir siautėjo, kol Maskva ir 
tam nusuko sprandą. Prie
miestyje mačiau storų- 
keturkampiųbalkių,tarsi ko
kių “kryžių”, rezginį. Tai 
labai įspūdingas meno pa
minklas, pastatytas toje vie
toj, kur Hitlerio ordos buvo 
sulaikytos ir sutrėkštos.

Taip per apie pusantro 
amžiaus Maskvos dėka 3 "di
delės” galvos nusirito į 
mėšlyną. Štai kaip su Mask
va!

Visą gyvenimą norėjau 
Maskvą pamatyti, vaizda
vaus, kad Maskva vienas iš 
įdomiausių miestų mūsų ru
tulyje. Mano svajonės iš
sipildė. . . . Mano kojos 
greit palies Maskvos 
žeme. . .

Aš jau Maskvoje. Aš jau 
žvelgiu į Maskvą. . . . . .

Nusileidom Vnukove, ne
trukus pasiekėm Seremetje- 
vą. Čia čemodanai vėl buvo 
tikrinami, bet kišenių niekas 
nekraustė.

Maskvos centre Aerofloto 
viešbutyje e pernakvojus, se
kančią dieną vėl iš Vnukovo 
stoties pakilom į padanges, 
Vilniaus^ link. Orlaivyje 
daugelis skaito laikraščius. 
Buvo matyti, kad nemažai ir 
lietuvių keliauja. Visi jauni 
žmonės.

Tarp Maskvos ir Vilniaus 
žemelė išpuošta gražiais ko
lūkių kaimais-miesčiukais.

Klaipėdiečių vestuvės. Jaunieji, Vidutė Brazionytė ir Vy
tautas Gustis. Vidiitė, maža būdama likosi našlaitė. Ta
rybų valdžia paėmė ją savo globon, užaugino išmokslino ir 
pasiuntė Klaipėdon dirbti, darbas? . « . . Maisto in
spektorė.

Tai. šių dienų apgalvoti di
dingi planai įgyvendinti. Tai 
jau skirtingi vaizdai negu 
Vakaruose, kur per ilgus 
amžius, pripuolamai, be pla
no senovė su kreivomis gat
velėmis, dvarais ir lūšnelė
mis susiformavo.

VILNIUS
Štai didinga Gedimino pi

lis, ilgų amžių, žiaurių ir 
sunkiu kovu liudininkė. Čia < <
mūsų bočiai kovėsi su žiau
riais priešais, kuriuos Kris
taus sosto įpėdiniai organi
zavo, laimindami ir žadėda
mi tiems, kuriems bus nu
suktas sprandas, dangaus 
karalystę. Siuntė su kardu 
ir ugnimi ’’krikštyti“ lie
tuvius.

Orlaivis švelniai “papte
lėjo” kietą cementuotą kelią, 
netrukus ir aš savo kojomis 
atsistojau ant šventos Lietu
vos žemelės, ir greitai buvau 
savųjų būrelyje, kurie jau 
antra diena čia manes laukė. < < <

Vilniuje lankiausi 1966 
metais. Per keletą metų Vil
nius smarkiai paaugėjo ir 
pagfbžė'jd; 'Atsirado stam
būs "riauj P Ta jonai, - Žirmū
nai, Lazdynai. Darbas įsi
siūbavo dar vienam, Karoli- 
niškės raj. Kur tik pažvelg
si, visur spalvingi pen
kiaaukščiai ir dvylikaaukš- 
čiai pastatai puošia tuos 
gražius-didingus centrus. 
Statomos, kitos pastatytos 
veikia, įvairios įstaigos! 
Vaikų darželiai-lopšeliai, 
skalbyklos, valyklos, kirpy

IICUCTIVR

Šių metų sausio mėnesį sukako lygiai 1.25 metai, kai buvo parašytas ir išleistas garsusis ’’Komunistų 
Manifestas”. Nors jį parašė Karolis Marksas, bet kadangi prie jame paskelbtų idėjų suformulavimo
prasidėjo ir Fredrikas Engelsas, tai' ir abudu yra laikomi ’’Minifesto” autoriais.

Manifestas buvo parašytas vokiečių kalba 1848 metais ir tuojau išverstas į kelias kitas kalbas. Toje 
ilgoje metų tėkmėje jis tapo išverstas ir išleistas visose pasaulio žymesnėse kalbose.
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klos, pašto- telefono centrai, 
amerikoniško tipo super
marketai, gastronomai, uni- 
vermagai. Visos šios įstai
gos vilniečių gausiai lanko
mos, perpildytos. Dar reiks 
ne vieną supermarketą, ga
stronomą ir Linivermagą pa
statyti, kol sutrumpės tos 
eilės laukiančiu pirkėjų.

Lazdynai naujausias bai
giamas statyti rajonas. Turi 
du supermarketus, jau pa
statytas ir trečias, bet 
dar buvo neįrengtas. Žir
mūnų, vieno iš naujausių 
centru, marketai nenusilei
džia bet kuriam New Yorko 
s up o r m a r ke t u i. Ia r d u otų - 
'vės neužkrautos, kaip New 
Yorke, ligi lubų visokiais' 
abejotinos vertės niekalais, 
bet visuomet užtektinai yra 
geros rūšies maisto, kaip 
pieno įvairūs produktai, ke
fyras, kuris labai žmogų at
gaivina, ir kurio pas mus, 
niekas nematė, gatava žuvis. 
Viskas skanu ir sveika.

Bus daugiau

PHILADELPHIA, , PA. - 
Mokytojų streikas baigtas su 
tam tikru laimėjimu. Susi
tarta atnaujinti kontraktą 4 
metams.

SYDNEY. - Australija 
užmezgė diplomatinius ry- 
Įšius su Siaurės Vietnamu.

DAMASCUS. - Sirijoje 
| religinėse riaušėse žuvo 
j apie 30, sužeista 40 žmonių.

“Komunistų Manifesto” autoriai

Kaip buvo iš tikrųjų, dabar 
jau niekas nežino. Tačiau 
eina toks gandas, jog anuo
met, kai Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu buvo Traidenis 
ir kai Kernavėje stovėjo so- 
stapilis, Pragarinės raisto 
vietoje telkšojo nuostabaus 
grožio Kupolių ežeras, kurio 
vidurį puošė ąžuolų giraite 
apaugusi sala.

Sala buvo laikoma šventa, 
ir žmonių pėdos jos šventą
ją žemę paliesdavo tik kar
tą metuose, Kupolinių išva
karėse. Tuosyk nuo švento- 
j o Aukuro kalno nusileisda
vo žilabarzdis krivis ir, ly
dimas skaisčiųjų vaidilučių, 
nunešdavo šventosios ugnies 
deglą per Pajautos slėnį link 
Kupolių ežero, o paskum, 
sėdęs su savo palyda į ku
polių vainikais padabintą 
luotą, nusiirdavo į salą ir 
alkvietėje, atokiau nuo šven
tovės, sukurdavo didelį lau
žą, kuris ir paskelbdavo Ku
polinių pradžią.

Tačiau Kupolinės ateidavo 
ir praeidavo, ežero pakran
tėje pasigirsdavo ir nuščiū
davo smagus kernaviškių 
juokas, ir sala likdavo ne
liečiama lig kitų metų.

šitaip metai sekė metus 
ir, tur būt, dar daug kupolių 
vainikėlių būtų nuplukdžiu- 
sios į ežerą gražiosios Ker
navės merginos, tur būt, dar 
amžių amžiais čionai būtų 
vilnijusios žaliosios vilnys, 
jei ne kalavijuočiai.

Apniko jie Kernavę lyg 
amaras. Apniko Pilies kal
ną ir išsyk metėsi į mūšį, 
ketindami nušluoti nuo že
mės paviršiaus kunigaikščio 
Traidenio tėvoniją, o jau 
paskum - užgrobti visą Lie
tuvą. Bet ne taip klojosi, kaip 
norėjo kalavijuočiai, ne taip 
įsivaizdavo lietuvių sostapi- 
lio apsiaustį Livonijos ordi 
no magistras. Kad ir kiek 
puolė pilį jo kariai, kad ir 
kaip jie mėgino prasiskverb
ti į vidų, kad ir kokiais bai
siais balsais šukavo, jog vei
kiai nusius Traidenį ir vi- < < 

sus pagonis į pragarą, visos 
pastangos ėjo perniek, ir 
galop ateiviai suprato, jog 
atkeršyti lietuviams už 
ankstesnius pralaimėjimus 
jiems nepavyks, jog visų iš
mintingiausia bus patraukti 
namolio.

Tačiau grįžti uždauguvin 
tuščiom rankom riteriai ne
norėjo. Parjoti iš žygio be 
karo grobio buvo didžiau
sia gėda, todėl ėmė livonie
čiai žvalgytis po aplinkines 
sodybas, ėmė plėšikauti ne
lyginant pakelių galvažudžiai 
ir netyčia aptiko Kupolių 
ežerą.

Labiausiai kalavijuočius 
sudomino ne patsai ežeras, 
o jo saloje esanti šventovė, 
ir kai pirmasis į salą išsi
kėlęs riteris išėjo iš jos, 
nešdamas pilną šalmą sida
brinių, ši žinia visą Livoni
jos kariauną sukrėtė taip 
smarkiai, jog neilgtrukus 
Pilies kalno papėdė liko tuš
čia, o Kupolių ežeras virto 
žirgų ir raitelių kribždėlynu.

Kodėl priešas taip žaibiš
kai dingo nuo Kernavės pi
lies, lietuviams buvo paslap
tis. Traidenis netgi ėmė 
galvoti, ar nebus tat atėjęs į 
pagalbą kuris nors jam pa
valdus kunigaikštis su savo 
kariauna, tačiau paspirties 
nebuvo nei regėti, nei gir
dėti, ir iš pilies ganveik 
išjojo pasižvalgyti narsių 
bajorų šimtinė.

O kalavijuočiai tuolaik 
murdėsi Kupolių ežere, ir 
didysis magistras bergž
džiai bandė sulaikyti savo ri
terius, kurie plaukte ant žir
gų veržėsi į salą, stumdėsi 
prie šventovės durų, lindo 
vidun, plėsdami šelmenį, 
stvarstė vieni kitiems iš 
rankų sidabrinius ir, nepa
sidalindami grobiu, švytravo 
kalavijais taip įnirtingai, 
tarytum būtų kovoję riterių 
turnyro arenoje. Galų gale į 
salą išsikėlė tokia daugybė 
šarvais apsitaisiusių vyrų, 
kad sala, neišlaikiusi svo
rio, ėmė palengva smegti, o

Augustas Tarnaiiunas

veikiai ir suvis nugrimzdo J 
Kupolių ežero dugną, nusi
tempdama mažne pusę prie
šų kariaunos ir Įvarydama 
likusiems ant kranto tiek 
baimės, kad šie, nesisteng
dami išgriebti iš vandens 
besikapanojančių ir vieni ki
tus skandinančių sėbrų, šoko 
ant kovos žirgų, subūgnijo 
pentinais ir pavarė ristūnus 
Livonijos pusėn.

Bet neišvengė livoniečiai 
rūstaus atpildo už Kupolių 
ežero išniekinimą ir švento
sios salos žūti. Veltui alsi
no jie žirgus, veltui bėgo 
nuo savo lemties, nes kuni
gaikštis Traidenis, patyręs 
apie toki gėdingą alkvietės 
galą, užsidegė kerštu, liuok
telėjo ant žirgo ir nuskriejo 
su savo kariais livoniečių 
pėdomis.

Negreit pavijo kunigaikš
tis Traidenis kalavijuočius, 
kelis žirgus nuvėrė, betgi 
pavijo lietuviai sprunkanti 
priešą, privertė stoti i kru
viną mūšį.

Nebe ilgai kovojo ordino 
kariauna, nebe ilgai laikėsi 
ant pečių didžiojo magistro 
galva. Kirto Traidenis sun
kiu kovos kirviu vienąsyk, 
sutrupino priešų vado skydą, 
kirto antrąsyk, nusirito že
mėn magistro galva, ir ėmė 
riteriai mesti ginklus, ėmė 
klūpom maldauti lietuvių pa
sigailėjimo.

Ir sugrįžo i Kernavę ku
nigaikštis Traidenis, dai
nuodamas pergalės dainą, ir 
sudegino jis dievams skirtą 
auką, ir paliepė užversti že
mėmis priešų išniekintą 
ežerą, kuris ilgainiui virto 
raistu, nuo to laiko žmonių 
vadinamu Pragarinės raisto 
vardu."

ai
BENGHAZI, Libija. - 

Daugiau kaip 20,000 dalyvavo 
55 Izraelio numušto lėktuvo 
aukų laidotuvėse. Dalyviai 
šaukė atkeršyti Izraeliui.

JOHANNESBURG. - Pietų 
Afrikos valdžia padidino te
rorą prieš studentus, kovo
jančius už civilines teises, 
prieš rasinę diskriminaciją.

MASKVA. - TSRS prezi
dentas Nikalojys V. Podgor- 
nas, 70-mečio gimt ’ienio 
proga, buvo apdovanotas Le
nino ordenu.

BAILEYS CROSSROADS, 
Virginia Statant 25 aukštų 
apartmentinį namą krainas 
sugriovė sieną. Žuvo 6 dar
bininkai ir 34 sužeisti.

Technika skverbiasi ir i 
paukščių buitį. VDR orni
tologai daug sykių yra pa
stebėję, kad lizdai krauna
mi ne tik iš tradicinių me
džiagų - plunksnų, žolių, 
šiaudų, bet ir iš naujos‘‘sta
tybinės medžiagos”: aliumi
nio folijos, stiklo vatos, nai
lono pluošto. Viename lizde 
rasta netgi keletas miniatiū
rinių varžų iš tranzistorinio 
radijo imtuvo.
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Būrelis amerikiečiu karo priešu Vancouveryje, Kanadoje, 
laukia amnestijos, kad jie galėtų grįžti namo pas savuosius. 
Tokių amerikiečiu yra visur išsiblaškiusiu apie 100,000. 
Karas Vietname baigėsi. Kongresas turėtų suteikti jiems 
amnestiją.

KRISLAI
(Atkelta iš 1 pusi.)

Angeles mieste įvykęs Lie
tuvių Fronto Bičiulių su
ruoštas “politinių studijų 
savaitgalis”. Be kitų klau
simų, buvęs diskutuojamas 
ir “jaunimas laisvės kovo
je” klausimas.

Pasireiškusios dvi jau
nuolių srovės. Vieni galvą 
guldė už “vaduotojų” poli-^ 
tiką visur lįsti ir biaurotl 
Tarybų Lietuvą, įsikibus 
į skverną sekti ultra-karš- 
tuosius tėvelius ir t. t. 
Bet, girdi, “Antrosioskryp
ties jaunimas reiškė nusi
teikimą, kad išeivijoje nei 
kovos, nei frontų būti negali, 
kad visa lietuviška veikla 
suvestiną į šokį, dainą ir 
bendravimą su kraštu” (su 
Lietuva).

Tai blaiviai protaujančios 
krypties jaunimas. Mes jį 
sveikiname. Tik susisieki
mas ir kultūrinis bendrad ar-’ 
biavimas ir bendravimas su

PODAROGIFTS, INC.
Change of Dollar Value

Announcing official declaration of dollar value based on $1.35 a rouble

SCRANTON, PA.
Mirus

Nellei Maceviėienei, 
dukrai Marės Truikienės

Vasario 23, 1973

Reiškiame gilią užuojautą jos artimiesiems
Preferential Rouble Certificate $2.60 each

PODAROGIFT, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which receives 
from VNESHPOSYLTORG allotments for 
prices in dollars:

ZHIGULI-VAZ 2101
MOSCVICH 412 IE 
MOSCVICH 408 IE 
ZAPOROZHETZ ZAZ 968

AUTOMOBILES at special

$3520.00
$3570.00
$3285.00
$2250.00

A. exclusively appointed by 
and send gift certificates to

We are the ONLY firm in U. S. 
VNESHPOSYLTORG to accept parcels 
relatives in all parts of U. S. S. R.

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S.A, which sends the 
gift-certificates through VNESHPOSYLTORG, without any intermedi
ates, banks, etc.

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

PODAROGIFT, INC. receives notices of execution of every order 
from VNESHPOSYLTORG and advises the sender.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U. S. A. that produces 
evidence of delivery in accordance with its agreement with VNESH
POSYLTORG.

For our customers convenience orders can be placed with any of 
our affiliates:
Package Express & Travel Agency, 1776 B’way, N. Y., N. Y 
Globe Parcel Service, Inc., 723 Walnut St., Philadelphia, Pa 
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave., N. Y., N. Y

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave., Tel. (212) 685-4537

( betw. 27 and 28 Sts.) , New York, N. Y. 10001

Lietuva yra prasmingas ir 
teisingas jaunimui kelias.

South Bostono menševikų 
“Keleivis” (vas. 27 do) bara 
tuos dipukus, kurie užsiim- 
dinėja slaptu smurtu prieš 
kai kuriuos vaduotojų veikė
jus. Jis juos vadina “po
grindininkais”. Jie esą pik
ti sutvėrimai.

Bet “Keleivio” redakto
rius užmiršo pažymėti, kad 
šitie smurtininkai yra jo, 
“Naujienų”, “Darbininko” 
ir kitų reakcinių laikraščių 
auklėtiniai, mokiniai. Atsi
menate, kaip jie tuos dipu
kus mokė pulti, terorizuoti, 
piketuoti mūsų parengimus 
ir veikėjus. Antai, Cleve- 
lande tų laikraščių išmokyti 
ir sukurstyti chuliganai 
mane, atvažiavus prakalbą 
sakyti, prie salės užpuolė ir 
biauriai sumušė.

Gerai išmokę “amatą”, 
jie turi kur nors prieš ką 
nors jį praktikuoti, ar ne? 
“Keleivis” turėtų juos svei
kinti, o ne barti.

ANNOUNCEMENT

Philadelphia, Pa.
SUBRUZDO SENI 
PENSININKAI

Malonu rašinėti žinutes iš 
savo tautiečių lietuvių gyve
nimo nuotykių ir jų veiklos. 
O ypatingai iš pažangių vei
kėjų grupės. Tik deja, kad 
šią žiemą veikla nurimusi, 
apsnūdusi, o priežasčių ne
reikia ieškoti. Pirma, tai 
senatvė slegia visus, o antra, 
tai sveikatos negalavimai ir 
nepalankus žiemos oras. 
Tačiau tarptautinė senų pen
sininkų sąjunga, tartum su- 
jaunėjusi, pradėjo energin
gai veikti.

Pradžioje praeito vasario 
mėnesio j Philadelphijos di
džiąją konvencijos salę 
suvažiavo senų piliečių (se
nior citizens) suvirš 1,500, 
delegatų. Didelis delegatų 
skaičius iš Philadelphijos, 
o kiti iš priemiesčių.

Lig šiol niekam nebuvo nei 
žinoma, kad seni pensininkai 
susiorganizavę į uniją (prof
sąjungą) didelėmis ir ma
žesnėmis grupėmis, pasiva
dinę ivairiais vardais.<

Pensininkų amžius nuo 65 - 
iki 90 metų. Tačiau pasta
rųjų skaičius nedidelis. Se
nior citizens profsąjungoje 
priklauso įvairių profesio
nalų: mokytojų; advokatų, 
inžinierių, kunigų, keli bu
vusieji unijų organizatoriai. 
Bet daugumas - eiliniai fa
brikų darbininkai.

Gal kai kas pagalvos: ką 
tie seniai nori ir ko jie ten 
susibūrė į tą didį sambūrį? 
O seneliai pravedė daug nau
dingų rezoliucijų, iš kurių 
paminėsiu kelias. Jie ko
vos už veltui važinėjimą 
busais ir gatvėkariais; kad 
busuose ir gatvėkariuose 
būtų nužeminti laiptai, nes 
dabar seniems žmonėms 
sunku įlipti; kad pensinin
kams būtų pastatyti patogūs

10001
19106
10022

Balandžio 8 dieną, sekmadienį, Laisvės dalininkų suvažiavimas, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Pradžia 10 vai. ryto. Dalininkai 
prašomi dalyvauti. Laukiame ir sveikinimų suvažiavimui.

Tuoj po suvažiavimo, 2 vai. vieši pietūs. Įžanga tiktai S3 
Tikimės skaitlingos publikos

gyvenamieji butai su sene
liams prieinama nuoma; kad 
pensininkai būtų paliuosuoti 
nuo įvairių valdiškų mokes
čių, taksų; kad medicininė 
pagalba seneliams būtų tei
kiama veltui; kad seneliai 
būtų traktuojami su pagar
ba, ne kaip dabar niekinami.

Kodėl jaunieji nepagalvo
ja, kad seneliai įdėjo didelį 
indėlį draugijai per pusšim
tį metų ar daugiau?

‘“LAISVES” REPORTERIS

New Haven, Gonn.
MŪSŲ NAUJIENOS

Gavau žinutę iš Waterbu- 
rio, kad Lietuvių Literatū
ros Draugijos 28 kuopa 
rengia pietus kovo 18 dieną. 
Tai bus Tarptautinės Moters 
Dienos minėjimas. Vėl bus 
mums proga susitikti su ge
rai pažistamais draugais ir 
draugėmis. Rengėjai visus 
kviečia. Būkime laiku. Pie
tus prasidės 1 vai.

Iš New Yorko atvyks Arth
ur Petriką parodyti gražų 
filmą apie Lietuvą. La
bai svarbu pamatyti.

Tarybų Sąjungos cirkas 
New Havene labai gerai pa
vyko. Svetainė labai didelė. 
Telpa daugiau kaip 9,000 
žmonių. Ir kasdien buvo 
žmonių pilna. Kurie tarybi
nį cirką mate, labai giria.

Dabar laukiame, kada at
vyks tarybiniai atletai pasi
rodyti ant ledo.

J. KUNCA

Mare Cerkauskaitė
Eilė Sakevičiutė
Jonas Gluoksnis
Margarita Gluoksnienė

GULFPORT, FLA.
Mirus

Marytei Elizabeth Puishis
Reiškiame gilią užuojautą velionės tėveliams, sesutei 
Violai Blake ir jos vyrui, anūkams ir jų šeimoms, dėdėms: 
visiems kitiems giminėms bei draugams.

V. ir M. Repeckai 
P. ir A. Aleknai 
Y. Greblikas
Y. ir T. Lukai 
B. Putrimas 
A. Putrimienė 
T. ir O. Kairiai 
M. Wilkauskiene
W. Wilkauskas 
A. ir P. Lukai 
J. ir M. Miller 
V. Misiūnas
J. ir J. Gendrenai 
J. ir A. Shtukai
A. Bruwer
F. ir M. Adams 
T. ir V. Norwell
D. Kairienė 
J. Andrikas
B. Jankowskis 
J. ir E. Galvan 
H. Sholunienė

Rochester, N. Y.
PRISIMINIMAS

Nenugalimoji mirtis iš
plėšė iš Rochesterio pažan
giųjų būrelio dar vieną 
draugą, Balį Chernauską.

Sausio 7 d. būrelis jo gi
minių ir draugų susirinko 
suteikti velioniui paskutinį 
patarnavimą. Nelengva buvo 
gauti grabnešių iš mažo bū
relio atsilankiusiųjų. Apie 
11 vai. Balis (William) buvo 
išlydėtas į kapus.

Noriu truputį prisiminti 
apie Chernausko gyvenimą, 
kurį jis praleido pažangioje 
veikloje.

Baigė Leipalingės pradinę 
mokyklą. 1911 metais emi
gravo į Jungtines Valstijas. 
Neakivaizdiniu būdu studija
vo Naftos inžineriją. Veikė 
siuvėjų profsąjungoje (uni
joje), Lietuvių Meno Sąjun
goje, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijoje. 1914-26 
metais aktyviai dalyvavo 
teatro saviveikloje. B. Skur
džiaus slapyvardžiu parašė 
2 pjeses - “Nepasiektas 
tikslas” ir “Bolševikai Lie
tuvoje” 1924 m. Bendradar
biavo “Laisvėje*, “Vilnyje*, 
“Šviesoje’’ pasirašydamas 
Rochesterietis, Jokūbo Sū
nus, bei kriptonimais. 1941- 
45 metais buvo pagalbos Lie
tuvai Komiteto Rochesteryje 
pirmininku. 1961 metais 
lankėsi Tarybų Lietuvoje.

Laisvai vartojo anglų, lie
tuvių ir rusų kalbas. Deši
nieji Chernausko bijojo, ne
mylėjo, jo vengė. Labai jis

Emilija Galinauskaitė 
Banis Tuškevičius 
Kazys Genys

J. ir O. Rubai 
A. Pakali 
J. ir P. Stančikai 
J. ir H. Sarkiunai 
P. Steponaitis 
J. ir P. Blaškiai 
V. ir E. Valley 
S. Yuknienė 
V. ir V. Bunkai 
P. Pučkorius 
P. ir A. Navickai
E. Naginskienė
F. Mockapetris
O. Klimienė 
J. ir J. White
M. Klishis
C. ir T. Shollunai
N. Petronienė
P. Simenienė 
M. Terres
J. Judickas 
J. Balotas 

mėgo diskusijas. Tikėjo į 
gražesnį gyvenimą. Žmoni
jos pažanga jam buvo laimė
jimas.

Gedimino Draugija reiškia 
užuojautą jo žmonai Rožei 
ir jo dukrai. •

Gruodžio 7 d. Gedimino 
Pašalpinė Draugija pardavė 
savo namą., Nuo šios dienos 
visus draugijos susirinki
mas laiko pas ukrainiečius.

Vasario 11 d. pirmas 
draugijos posėdis buvo labai 
sėkmingas. Daug buvo kal
bėtojų: P. Anderson, Mrs. 
Kapitan ir kiti.

Mūsų žmonės pradėjo ge
rai suprasti, daugiau paaiš
kinimų reikalauti iš mūsų 
valdybos. Supranta, kad yra 
dvi konstitucijos - viena iš
spausdinta, kita nespausdin
ta. Posėdžiavimo metu var
toja išspausdintą konstitu
ciją, o po mitingui - ne
spausdintą. Valdyba priža
dėjo sekančiame susirinki
me atsakyti į klausimus ir 
viską išaiškinti.

ROCHESTERIETIS

Detroit, Mich.
Moterų Pažangos 

klubo veikla
Vasario 11 d. įvyko Mote

rų Pažangos klubo susirinki
mas. Narių atsilankė viduti
niškai.

Pirmininkė Anna Dočkus 
atidarė susirinkimą ir vedė 
tvarką. Ji paprašė narių at
sistoti ir tylos minute pa
gerbti mirusios narės Uršu
lės Kasparkienės atminimą.

Protokolas skaitytas ir 
priimtas. Valdybos raportai 
išduoti ir visi priimti.

Buvo skaitytas padėkos 
laiškutis nuo sergančios na
rės Eliz. Jočionienės vyro 
Prano, kuris širdingai dėko
jo Moterų Pažangos klubui 
ir visoms narėms, kurios pri
siuntė ligonei pasveikinimo 
korteles su linkėjimais grei
tai pasveikti. Antras laiškas 
iš Cancer Society — padėka 
už auką.

Finansų sekretorė Uršulė 
Yusko pranešė, kad pasiun
tusi padėkos korteles narėms 

-Adelei Klimavičienei ir Ur
šulei Praskevičienei už au
kas (po $5) klubui sausio 
mėnesį ir per klaidą drg. A. 
Klimavičienės auka likusi 
neužrašyta. Ji atsiprašė 
draugės Klimavičienės.

Šiame susirinkime Uršulė 
Yusko ir Josephine Bogus 
aukojo Moterų klubui po $5. 
Ačiū visoms draugėms už 
aukas. Klubietė

SALISBURY. - Rodezijos 
militariniai lėktuvai padeda 
Portugalijai kariauti prieš 
Mozambique partizanus, ko
vojančius už savo šalies ne
priklausomybę.

WASHINGTONAS. -Dole
rio vertę numažinus 10% per 
keletą dienų maisto kainos 
pakilo net 8.5% ir kilimui 
nesimato galo.

SEATTLE, Wash. - Alie
jaus kompanijų darbininkai 
paskelbė streiką. Reikalauja 
geresnės darbe apsaugos ir 
didesnių pensijų.

Scranton, Pa.
Vasario 23 d. veik netikė

tai mirtis nutraukė gyvybę 
Nelies Macevičienės. Nors 
per tūla la&ą ji nesijautė 
gerai, bet vis atlikdavo kas
dieninius darbus ir dar iš
vykdavo aplankyti savo arti
muosius, gal nė nepamany
dama, kad taip greitai teks 
užmerkti savo akis amžinai. 
Jos vyras mirė prieš keletą 
metų, palikdamas ją ir du 
sūnus. Apart jų, liko moti
na Marijona Truikienė, du 
broliai ir kiti giminės. Il
sėkis ramiai, Nelliute, už
migus amžinu miegu. . .

Jau per tūlą laiką iš mūsų 
miesto nebuvo jokių žinių 
mūsų spaudoj, o tai dėl to, 
kad nieko žymėtino neįvyko, 
apart mirčių, kurios be pasi
gailėjimo skina žmonelius, 
neišskiriant ir mūsų tautie- <
čių, apie kuriuos sužinai tik 
tuomet, kai jie iškeliauja i 
amžinastį ir kai graboriai 
pagarsina apie jų paskutinę 
kelionę. Tie, kurie atvyko 
prieš Pirmąjį pasaulinįkarą 
ir kurie dar randasi gyvųjų 
tarpe, tai jau mažai kur iš 
namų išeina, ir juos tik kaip 
kas iš kaimynų pamato. O 
dauguma jų vaikų dar pasi
keičia pavardes ir tik pažįs
tami žino, kad jie kilę iš 
lietuvių. Tai taip lietuvystė 
visu smarkumu nykte-nyks- 
ta. O po karo atvykusių 
lietuvių dypukų mūsų apylin
kėje nesiranda daugiau kaip 
pora desėtkų.

‘ Kalbant apie dypukus, tai 
jie ir čia turėjo savo paren
gimą, į kurį suėjo apie pus
šimtis publikos.

Mūsų pažangiečiai, kurių 
dar randasi koks tuzinas, 
veik visi slegiami senatvės 
ir nusiskundžia ivairiais su- c 
negalėjimais. Dar gerai, 
kad L. L. D. 39 kuopa ir 
L. D. S. 82 kuopa dar gyvuo
ja, kai sekretoriai pasisten
gia išrinkti narines mo
kestis.

Apie kai kurių mūsų drau
gų sunegalėjimus pirmiau 
buvo pranešta per mūsų 
spaudą. Dabar teko sužinoti, 
kad draugė Petronėlė In- 
driulienė, kiek laiko tam at
gal, buvo susižeidus koją ir 
dėl to jai teko kelias sąvai- 
tes išbūti namie. Siuomi 
laiku jos sveikata pagerėjus.

Tai tiek šiuomi kartu iš 
Scrantono. K. G.

Chicago, III.
Per eilę metų ‘‘Vilnies” 

patalpos ir redakcijos kam
bariai buvo “pamušta" išda
žyti. Tai dirbant jautėmės 
tarsi visų pamiršti, aplėkti. 
Mūsų laimei, atsirado gerų 
žmonių, kurio sugalvojo pa
gražinti redakcim." kamba
rius. Drg. A. Samuolis kelias 
dienas paskyrė redaktorių 
raštinių ] rigražin imu i-i-da
žymui.

Kiti kambariai irgi puo
šiami, čia daugiau dirba drg. 
S. Straukas ir A. Litvinas.

Dabar d i'g. S. J. -lokubkos 
ir mano kambariai gražiai 
išpuošti ir kur kas maloniau 
ir smagiau dirbti. Didelis ir 
nuoširdus dėkui draugams 
už papuošimą mūsų kamba
rių, o ypač didelis dėkui drg. 
A. Samuoliui. .L M-n ė
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Prašome nepamiršti - Kovo 18 d. “Laisvės” salėje 
šaunusis LLD 185 kp. banketas pagerbimui 

jos 80-mečių narių. Pradžia 2 vai. 
Visi nuoširdžiai kviečiami.

Puikiai pavykęs Moters
Dienos minėjimas

Praeitą sekmadienį
Laisvės” salėje turėjome

me parodytas filmas. Net 
stebėtis reikia, kad tik per

Pramogų Kalendorius
KOVO 18 D.

Viena tų, kurią 
pagerbsime

Tai mūsų mieloji Marytė 
Tamelienė. Tai bene ir bus 
tik viena mūšy kuopos narė, 
sulaukusi to gražaus am
žiaus. Ja matysime už gar
bes stalo kovo 18 d. bankete.

LONDONAS. - Anglijoje 
nuolat didėja streikai prieš 
aukštas pragyvenimo kainas. 
Dabar streikuoja 29,000 in
žinierių, 220,000 ligoninių 
tarnautojų. Streikuoja tūks
tančiai mokytojų ir kitų tar
nautojų.

Staiga susirgo
Teko sužinoti, kad drau

gas Jonas Rušinskas, senas 
veikėjas ir mūsų Spaudos 
Bendrovės (“Laisvės”) Di
rektorių Tarybos narys, 
staiga susirgo ir praeitą 

■pirmadieni tapo išvežtas į. 
ligoninę. Smulkmenų apie 
Jono sveikatos padėtį netu
rime. Tikime, kad jam grei
tai pavyks šį sveikatos su
trikimą pataisyti. To mes 
nuoširdžiausiai Jonui linki
me.

Tokios žiemos 
niekas neatsimena
Net mes ir senosios kar

tos niujorkiečiai tokios žie
mos, kokią šiemet gyvena
me, neatsimename, nes ne
buvo. Didelių šalčių fakti- 
nai dar nematėme. Tikro 
sniego taip pat dar nepasi
rodė. O kas žiemą kartas 
nuo karto būdavo sniegas 
gatves tiesiog uždaro.

O jau tuoj, i kovo mėnesį 
įpusėsime. Atrodo, kad šie
met jau tradicinės žiemos 
taip nebeturėsime.

Kas tą orą šioje apylinkė
je apvertė aukštyn kojomis?

SENAS NIUJORKIETIS

JIE PILDYS MENINEPROGRAMĄ 
KOV018 D.

Mildred Stensler Nelė Ventienė
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arba į bet kurią
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue

DI 2-2374
CHICAGO. ILL. 60622 
2242 W. Chicago Av«. 

BE 5—7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560

PAKETAI-DOVANOS

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

f TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

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

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

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

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

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

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

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

Telephone (212) 725-2449
mūsų atstovybę bei skyrių :

Aug. Iešmantą Viktoras Bekeris

vieną iš pačių gražiausių ir 
turiningiausių parengimų. 
Tai buvo Tarptautinės Mo
ters Dienos minėjimas. Sa- 
lėn vos sutilpo publika. New 
Yorko Moterų Klubas gali ir 
turi kuo didžiuotis.

Pirmiausia Klubo pirmi
ninkė Ieva Mizarienė, paren
gimą pradėdama, trumpai 
pakalbėjo apie Moters Die
nos reikšmę ir moterų kovas 
už lygias teises ir už švie
sesnį gyvenimą visai žmoni
jai. Ji su teisingu pasidi
džiavimu žymėjo Amerikos 
pažangiųjų lietuvių moterų 
įnašą į šios šalies darbo 
liaudies kovas prieš išnau
dojimą. Storai pabrėžė apie 
Tarybų Lietuvos, Tarybų Są
jungos ir viso socialistinio 
pasaulio moterų iškilmin
giausius šios šventės minė
jimus. Jos laimingos, nes 
joms per jų dieną pagerbti 
kaip tik vyrai jas vaišina ir 
apdovanoja. Čia gi, sako, 
mes pačios minėjimus ruo
šiame ir savo vyrus pavai-

vieną savo viešnagę Lietu
voje Arthur as galėjo susukti 
tokį platų ir įspūdingą fil
mą. Matėme Klaipėdą, Pa
langą, Šilalę, Kauną, Trakus, 
o daugiausia, žinoma, Lie
tuvos sostinę Vilnių su jo 
apylinkėmis.

Tik labai gaila, kad filmo 
demonstravimui ir jo įspū
džiui žiūrovuose labai kenkė 
nepakankamas salės aptam- 
sinimas. Toliau sėdint vie
tomis vaizdus sunku buvo 
įmatyti. Bet publika supra
to sunkumus ir pasibaigus 
filmo rodymai, garsiais ap
lodismentais Arthurą nuo
širdžiai pasveikino, už di
delį, garbingą darbą.

Po gražios programos 
pirmininkė iškvietė žurna
listą Apolinarą Sinkevičių į 
parengimo dalyvius tarti 
žodį. Jie mus visus nuo
širdžiai pasveikino ir mūsų 
sesėms moterims palinkėjo 
geros sveikatos ir neišse
miamos energijos tęsti gra
žų pažangų darbą.

LLD 28 kuopa rengia Mo
ters Dienos minėjimą 103 
Green St., Waterbury, Conn.

Pirmą vai. bus duodami 
pietūs, o paskiau Artūras 
Petriką rodys savo paties 
susuktus filmus iš jo kelio
nės po Lietuvą.

BALANDŽIO 28 D.

Lietuvių Namo Bendrovės 
(Lithuanian Building Corp., 
Inc.) šėrininkų dvimetinis 
suvažiavimas įvyks savame 
name, 102-04 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 vai. popiet.

Ozone Park, N.Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks šešta
dienį, kovo 10, Laisvės sa
lėje. Pradžia 2 vai. popiet. 
Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti. VALDYBA 

_  '9-10)

LLD 185 Kp.
Nariams

1

ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

351-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 

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

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

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

382-1568
MIAMI, FLA. 83138
6405 Biscayne Blvd. 

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

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

224-0829 . *
v.v.v.v.vr.v,.

90026

55418

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

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

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

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

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 89th St. 

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

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

257-2113
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
I VINELAND, N. J. 08360 
’ Parish Hall

West Landis Ave.
(609)691-8423

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3847
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JUNGTINES tautos. - 
Tarptautinės Civilinės Avia
cijos organizacija, veikianti 
prie Jungtinių Tautų, 105 
balsais pasmerkė Izraelį už 
numušimą Libijos keleivinio 
lėktuvo ir užmušimą 106 
žmonių. Tik Izraelis balsa
vo prieš. •

WASHINGTONAS. - Aukš
čiausiasis teismas vienbal
siai nutarė, kad vien tik bal
tųjų klubai į savo prūdus 
turi įsileisti ir juoduosius, 
kurie artimai gyvena.

WEST ISLIP, N. Y. - Čia 
rasta 10,000 labai gabiai at
spausdintų popierinių pinigų 
po $20. Manoma, šioje apy
linkėje ir New Yorke nema
žai jų paskleista.

PR AG A. - Čekoslovakija 
iškilmingai minėjo 25-metų 
sukaktį nuo socialistinės 
santvarkos įkūrimo. Atžymi 
jo padarytą didžiulę pažangą.

WASHINGTONAS. - Iz
raelio premjerė Goldą Meir 
čia atvyko tartis su prez. 
Nixonu dėl Libijos lėktuvo 
numušimo ir didesnės mili- 
tarinės paramos.

•

PHILADELPHIA, Pa. - 
Šioje apylinkėje tarp Trent- 
ono ir Baltimorės buvo jau
čiamas žemės drebėjimas 
vasario 28 d. Bet jis nuos
tolių nepadarė.

NICOSIA. - Kipro salos 
ekonomika pereitais metais 
gerokai pakilo.

Pas siuvėjų veikėja
Visoje šioje apylinkėje yra 

plačiai žinomas senas ir 
energingas lietuvių siuvėjų 
veikėjas Vincas Zaveckas. 
Dažnai jis pasirodo mūsų 
didesniuose parengimuose. 
Teko sužinoti, kad jo žmona 
Ona buvo susirgus ir desėt- 
ką dienų išgulėjo ligoninėje. 
Dabar jau gerokai susvei- 
kus ir randasi namie.

Vincas žadėjo dalyvauti 
mūsų LLD 185 kp. parengi
me, kuriame pagerbsime 
savo senuosius narius. Jis 
ir bilietą iš anksto nusipirko. 
Sakė, jeigu žmona pilnai su- 
sveiks, tai ir ją atsives J 
parengimą.

J. B.

Nušautas per klaidą

Tai policininkas Irving E. 
Wright, brolis New Yorko 
valstijos seimelio nario Sa
muel D. Wright. Pirmadienį 
jį nušovė kiti du policininkai. 
Mat, jis vijosi plėšikus, o 
kiti du policininkai pastebė
jo ir pamanė, kad jis bėga 
papildęs apiplėšimu} ir nu
šovė.

šiname!
Meninė

graži ir
programa buvo 

įdomi. Solistai

Na, o šaunų minėjimą bai
gėme taip pat šauniausia va
kariene su puikiausiomis

Nelė Ventienė ir Viktoras 
Bekeris puikiai padainavo. 
Ypač šauniai išėjo Bekerio 
ir Augusto Iešmanto duotas. 
Keletą dainų davė visas Aido 
Choras mielosios Mildred 
Stensler vadovybėje. Mes, 
žinoma, visiems smarkiai 
paplojome.

Bene pati žymiausia mi
nėjimo dalis buvo Arthuro 
Petrikos Tarybų Lietuvoje 
susuktas ir šiame parengi-

vaišėmis. Tik mūsų mielo
sios klubietės ir tegali už 
tokią mažą įžangą taip gerai 
pavaišinti. Didžiausia ir gi
liausia padėka eina Nelei 
Ventienei ir Natalijai leš- 
mantienei. Tai jos virtuvė
je per porą dienų prakaita
vo. Joms, žinoma, pataika
vo kitos klubietės ir, kiek 
pastebėjau, keletas gerašir
džių vyrų.

RE P

^Aido” choras, vadovaujamas Mildos Stensler, paįvairino 
Moters Dienos minėjimą, kurį “Laisvės” svetainėje 
kovo 4 d. surengė Niujorko Lietuvių Moterų Klubas.

NEW YORKO NAUJIENOS
New Yorkui gali pritrūkti 

prėsko vandens už poros de- 
sėtkų metų, jei nebus suras
ta būdų padidinti vandens 
kiekį, teigiavalstijinė komi
sija vandens reikalais. Ma
noma skelbti vandens taupy
mą. *

18,000 Consolidated Edi
son kompanijos darbininkų 
nustarė streikuoti, jeigu iki 
kovo 31 d. nebus atnaujinta 
sutartis su unija. Unija rei
kalauja pakelti algas (dabar 
gauna $5.28 } vai.), padidin
ti pensijas, labdarybės be- 
nefitus ir t. t.

Nuomos pakeliamos 16 
valdiškų projektų, kur gyve
na apie 19,000 žmonių.•

Kalėjime pasikorė Julio 
Fardonk, kaltinamas narko
tikų pardavinėjimu ir api
plėšimuose. Tai trečias ka
linys šiais metais nusižudė.•

Buvęs policistas Joe Gua
rino ir kiti du jo draugai 
areštuoti. Kaltina juos iš

prievartavimu 16 metų mer
gaitės.

Policija areštavo 21 ir 
kaltina juos narkotikų parda
vinėjimu. Penki yra keturių 
aukštesniųjų mokyklų stu
dentai.

Policija areštavo 21 ir 
kaltina juos narkotikų parda
vinėjimu. Penki yra keturių 
aukštesniųjų mokyklų stu
dentai.

Du mokyklos sargai ir vie
nas iš kalėjimo paleistas 
areštuoti, bandant apiplėšti 
supermarketą arti Kolumbi
jos universiteto.

Niekur taip aukštai maisto 
kainos neiškilo, kaip New 
Yorke. Mėsos kainos iškilo 
nuo 10 iki 15 procentų. O 
algos pasilieka nepakeltos. 
Neturtingiems susidaro pro
blema, kaip išsimaitinti. 
Daugelis unijų pasisakė už 
reikalavimus pakelti algas. 
Tikimasi aštrių kovų.

REP.

Mūsų kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, kovo 
13 dieną 2 vai. po pietų 
“Laisvės” salėje. Prašome 
narius dalyvauti. Turime 
gerai pasitarti mūsų “se
nuoliams” pagerbti parengi
mo reikalais. Laikas vi
siems duokles pasimokėti už 
šiuos metus. Kurie dar ne- 
pasiėmėte, šiame susirinki
me galėsite pasiimti knygą 
“Žmogus ieško tiesos”.

Pagaliau, klausykite: 
Mūsų smarkusis pirminin
kas Jurgis Bernotą visus su
sirinkusius pavaišins tikrai 
amerikoniškomis jo paties 
sugautomis silkėmis! Tiki
me, kad daugelis dar savo 
gyvenime nesate tokių silkių 
ragavę. Be to, kaip ir pa
prastai, bus kavutės ir torto. 
Matote. Būkite visi ir visos.

KP. VALDYBA

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, kovo 21 d., 
1:30 vai. po pietų įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Visos dalyvaukime.
VALDYBA

(10-11) 
r*

Prisiminimas 
žmonos

Moterų parengime sutinku- 
sena nuoširdų laisvietįdrau- 
gą V. Janauską. Klausiu, 
kaip jam einasi. Jis J mane 
žiūri ir jo akys paplūdo aša
romis. Giliausiai susijaudi
nęs. Sako: Liūdna, žmone
lės netekau!

Pasirodo, kad jo žmona 
Marijona mirė pačioje 
praeitų metų pabaigoje, 
gruodžio 30 dieną. Palaido
ta St. John’s kapinėse. Ir 
jis pats sakosi negalįs per 
daug besidžiaugti savo svei
kata. Bet labai džiugu, kad 
drg. Janauskas nesėdi nuliū
dęs namie, o lanko susirin
kimus ir parengimas. Tai 
geriausias būdas savo 
mylimai mirusiai žmonai 
pagerbti.

Prisiminimui savo Mari
jonas drg. Jankauskas paau
kojo “Laisvei” $10. Šir
dingai jam ačiū.

REP.




