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A. BIMBA
Kaip diena aišku, kad 

Rymo Katalikų Susivieniji
mo organo “Garsas” re
daktorius Matas Zujus yra 
karštai tikintis žmogus, ščy- 
rai praktikuojantis katali
kas, pasimojęs po mirties 
patekti dangaus karalystėn. 
Kitaip jis toje vietoje nebūtų 
laikomas.

Bet Mr. Zujus taip pat yra 
akivaizdžiausias nužmogė
jusio žmogaus pavyzdys. 
Pamatęs iš Vilniaus prane
šimą, kad ten mirė taurusis 
lietuvių tautos sūnus Antanas 
Snieėkus, jis net du kartus 
iš džiaugsmo sušuko:

“Mirė žymus Lietuvos iš
gama. . .mirė vienas iš 
įžymiausių ąuislingų ir iš
gamų”.

Tai džiaugsmas sąžinę 
praradusio žmogaus.

Aną dieną Michigano val
stijoje, o prieš kelias dienas 
Ohio valstijoje įvyko rinki
mai “per amžius” republi- 
konų valdomuose distriktuo- 
se ir abiejuose jie pralai
mėjo. Dabar Kongrese jų 
vietas užima demokratai.

Visiems aiškus pralaimė
jimo kaltininkas: Watergate 
Skandalas.

Žioplesnį republikonai ra
minasi įvykusiais rinkimais 
viename republikonų dis- 
trikte Californijoje. Ten vėl 
laimėjo republikonas. Bet 
jis laimėjo todėl, kad atvirai 
ir viešai prieš rinkim as at
metė republikonų partijos 
vadovybę su jos prezidentu 
ir Watergate skandalu.

Sį šeštadienį Toronto lie
tuviai susirinks pasveikinti 
ir pagerbti ilgameti veikėją 
Kostą Kilikevičių, “Liaudies 
Balso” administratorių, jo 
65-ojo gimtadienio proga. 
Kostas yra nusipelnęs mūsų 
aukščiausios pagarbos.

Gaila, kad ne visi galėsi
me Jums, mielas drauge, 
asmeniškai paspausti dešinę 
ir palinkėti sveikatos ir lai
mės. Bet visi laisviečiai 
linkime Jums dar daug daug 
gimtadienių ir kūrybingų 
metų. Jūsų pasiaukojančia 
veikla visi mes nuoširdžiai 
didžiuojamės.

Norisi nors kartą nuošir
džiai pasveikinti Jungtinių 
Valstijų senatorius. Jie 72 
balsais prieš 26 atmetė pre
zidento Nixono pasiūlymą vi
siem 3 valdžios biurokra
tam3 jau ir taip aukštas al
gas dar pakelti 22.5 procen
to. Tuo bus mums sutaupy
ta keletas šimtų milijonų 
dolerių.

Žinoma, jie balsavo prieš 
algų pakėlimą turėdami min
tyje kongresinius rinkim us 
ateinanti rudeni. Nenori 
balsuotojams nusidėti. Bet 
vistlek reikia juos pagirti, 
kad nors kartą-pabijojo bal
suotojų rūstybės.

Lietuvos “Komjaunimo
(Nukelta į 5 pusi.)

Unijistai priešingi Nixono Etiopijoj pirmas generalinis
sveikatos ir saugumo pla

nui; 115,000 žūsta kasmet
streikas suparalyžiavo šalį 
reikalauja demokratijos

Washingtonas. Automobi
lių, gumos, kasyklų ir dau
gelio kitų unijų atstovai 
kongresinėje komisijoje 
griežtai atmetė Nixono ad
ministracijos siūlomą planą 
darbininkų sveikatos ir ap
saugos reikalais. Jie rapor
tavo, kad ir dabar i metus 
žūsta apie 115,000darbinin
kų darbuose užmušant, mir
tinai sužeidžiant ar suser
gant.

Nixono pasimojimas su
mažinti darbe apsaugai fon
dus pastato i pavojų milijo
nus darbininkų. Tūkstančiai 
darbininkų netenka darbo. 
Skubumas didinamas. Sau
gumo aktas nusako turėti 
darbuose 2,000 inspektorių 
5 milijonams darbaviečių, o 
Nixono administracija su
mažino iki 600 ir tuo padidi
no nelaimes darbavietėse.

Valdžios apskaičiavimu, 
177,000 mainierių serga 
“juodųjų plaučių” liga, 17,- 
000 tektiliečių - “rudųjų 
plaučių” liga, 135,000 as
bestos darbininkų serga 
vėžio liga, tik todėl, kad dar
bavietėse nėra tinkamos 
sveikatos apsaugos, kuomet 
sveikatos ir saugumo reika
lams teskiriama tik $24 mi
lijonai,

Netekome tauraus 
laisviečio

Iš Brocktono gauta liūdna 
žinia. Ten po ilgos ir sun
kios ligos, iš mūsų mirtis 
išplėšė draugą Jurgi Shimai- 
ti. Velionis buvo gimęs 1885 
m. birželio-June 20 Sakių 
apskrity. Su jo mirtimi 
netekom “amžino” “Lais
vės” vajinlnko, tauraus pa
žangiečio, nuoširdaus veikė
jo ir drąsaus kovotojo prieš 
skriaudas ir išnaudojimą. 
Palūžo dar vienas lietuviš
kas ąžuolas, mūsų senosios 
kartos gretos praretėjo dar 
vienu labai brangiu žmogu
mi.

Velionis ypatingai labai 
pasižymėjo savo ilgamete 
veikla Naujojoje Anglijos, 
Bostono plačioje apylinkėje 
tarpe lietuvių. Jis buvo ne 
tik “Laisvės” vajininkas ir 
didelis rėmėjas, bet labai 
atsidavęs veikėjas visose 
organizacijose, ir visame 
mūsų judėjime.

Jo mirtis - didelis, skau
dus nuostolis.

Nixono administracija, 
pasiremdama energijos kri
ze, tikrai apsunkina darbi
ninkų padėti darbavietėse ir 
sudaro jiems didesnius pa
vojus, o korporacijoms di
dina pelnus.

Nixonui smūgis
Cincinnati, Ohio. Repub- 

likonų tvirtovėje pirmą kar
ta rinkimuose demokratas <
Thomas A. Luken sumušė 
respublikoną Willis D. Gra- 
dison.

Pirmasis kongresinis dis- 
triktas visuomet skaitėsi re- 
publikonų kontrolėje. Dabar 
šio distrikto kongresmanas 
bus demokratas. O tai reiš
kia, kad dėl Watergate skan
dalo rinkimus prakišo Nixo
no bičiulis. Tai jau trečias 
Nixonui smūgis rinkimuose.
Pasmerkė Čilės 
fašistų terorą

Washingtonas. 25 senato
riai ir 51 kongresmenas su
šaukė konferenciją Gilės pa
ramos klausimu. Kalbėjo 
visa eilė senatorių, kongres
menų ir kitų visuomenės vei
kėjų. Visi pasmerkė Ameri
kos teikiamą paramą Gilės 
fašistiniams diktatoriams.

Amalgamated Meat Cut
ters unijos vice prezidentas 
Feinglass, tik ką grįžęs iš 
Gilės, raportavo, kad Čilės 
fašistiniai diktatoriai nužudė 
tūkstančius darbininkų, daug 
unijų vadų, daugeli tebekan- 
kina kalėjimuose.

Sen. Kennedy ragina Nixo
no administraciją sulaikyti 
visokią Gilės fašistams pa
ramą.

TSRS parama ara
bam, JAV - Izraeliui

Washingtonas. Admirolas 
Moorer apskaičiuoja, kad 
Tarybų Sąjunga suteikė gin
klų ir kitokios paramos ara
bams $2.6 bilijono vertės.

Jungtinių Valstijų tokia pat 
parama Izraeliui siekia $2.2 
bilijono.

Mirė Hollywood© aktorius 
Edward G. Robinson 40 metu < 
amžiaus, sūnus pasauliniai 
išgarsėjusio aktoriaus Ed
ward Robinson, mirusio 1973 
m. 79 metų amžiaus.• '

WASHINGTONAS. Dauge
lis unijų ir kitų visuomeniniu 
organizacijų reikalauja su
laikyti Nixono administraci
jos siūlymų padidinti Penta
gono biudžetą $5 bilijonais. 
Tada Pentagono biudžetas 
siektų arti $100 bilijonų.

Anglijos angliakasiai, laimėję streiką, balsuoja grįžti 
darban.

402 turčiai taksų 
nemokėjo 1972 m.

Washingtonas. Senatorius 
Mondale paskelbė, kad 1972 
m. 402 amerikiečiai, turėję 
pajamų po $100,000 ar dau
giau, nemokėjo federalinių 
taksų. Tarp jų buvo 99, tu
rėję pajamų po $200,000 ar 
daugiau, 4 milijonieriai.

Tūkstančiai tokių pat tur
čių, kaip ir prez. Nixonas, 
moka tik po keletą šimtų do
lerių taksų, sako sen. Mon
dale. Jis reikalauja taksų 
mokėjimo sistemoje refor
mų, kad turčiai negalėtų iš
sisukti nuo taksų nemokėji
mo.

•
ANN ARBOR. Michigano 

universiteto studentai įvyk
dė konferenciją kovai prieš 
rasizmą.

Milijonas naujų 
bedarbių 1974 m.

Washingtonas. “1974 me
tai gali būti blogiausi metai 
nedarbui nuo Antrojo pasau
linio karo”, pareiškė Jung
tines Automobilių Darbinin
kų Unijos prezidentas L. 
Woodcock. Bedarbių gretos 
gali padidėti visu milijonu 
naujų bedarbių.

Tame pačiame Senato ko
miteto susirinkime sen. Mc
Govern persergėjo, kad šiais 
metais maisto kainos gali 
pakilti 30%, infliacija - 22%, 
kartu maisto pirkėjai turės 
panešti 52% nuostolių.

Woodcock ir McGovern 
ragino Kongresą imtis prie
monių kovai su nedarbu ir 
maisto kainų kilimu.

Mainieriai laimėjo 
streiką Anglijoje

Londonas. Darbo Parti
jos valdžia, premjero Wil- 
sono vadovybėje, sutiko pa
tenkinti mainierių reikala
vimus: pakėlė 35% algas ir 
pagerino darbo sąlygas. 
Mainieriai tada sutiko grįžti 
darban.

Premjeras Wilsonas taip 
pat paskelbė, kad trijų dienų 
darbo savaitė panaikinama ir 
visi darbininkai pereina i 
penkių dienų darbą. Valdžia 
rūpinasi energijos krizę 
greitai nugalėti ir grįžti prie 
normalios padėties.

•
ROMA. 103 kyšininkai, 

sudarę Italijoje korupcijos 
skandalą, gavo bendrai 350 
mėtų kalėjimo.

30 miillšjonų dirba 
pavojingus darbus

Washingtonas. Federali
nė apskaičiavimo raštinė 
raportuoja, kad daugiau kaip 
pusė 60 milijonų darbininkų 
dirba įvairiuose darbuose, 
kurie gali būti jų sveikatai 
pavojingi ir sveikatos ap
saugos įstatymai nepilnai jų 
sveikatą apsaugo.

Nusiskundžiama, • kad 
sveikatos tyrinėjimo įstai
gos neturi pakankamai fon
dų, kad galėtų daugiau pri
sidėti prie darbininkų svei
katos apsaugojimo darbuose.

Indijos komunistų 
laimėjimai

New Delhis. Indijos Kom
partija pasiekė nemažų lai
mėjimų dviejose svarbiose 
valstijose, kur premjerės 
Gandhi vadovaujama Kong
reso partija nėra tvirta.

Komunistų parama Kong
reso partijai labai reikalin
ga Uttar Pradech ir Orissa 
valstijose. Komunistai pa
deda premjerei Gandhi išsi
laikyti valdžioje.

Generalinis strei
kas Japonijoje

Tokijas. Kovo 1 d. Gene
ralinė Darbo Unijų Taryba 
ir .kitos unijos paskelbė ge
neralinį 24 valandų streiką, 
kuriame dalyvavo apie 14 
milijonų darbininkų. Sosti
nėje ir kai kuriuose kituose 
miestuose įvyko didžiulės 
demonstracijos.

Unijos kovoja už 30% algų 
pakėlirną ir naujus kontrak
tus. Aukštos pragyvenimo 
kainos ir infliacija žymiai 
sumažino darbininkų atlygi
nimo vertę. Jeigu darbininkų 
reikalavimai nebus paten
kinti, tai balandžio mėn. 
įvyks daugiau streikų.

100,000 afrikiečių 
mirė badu

Washingtonas. Nuo saus
ros Vakarų Afrikoje badauja 
milijonai žmonių. 1973 m. 
badu mirė daugiau 100,000 
žmonių.

Iš Jungtinių Valstijų ir 
tarptautinių agentūrų badau
jantiems pagalba buvo maža 
ir dar pavėluota, skelbia bu
vęs Kissingerio padėjėjas 
Roger Morris ir jo asisten
tas Hal Sheets 66 puslapių 
raporte.

Addis Ababa. Kovo 7 d. 
Etiopijoje įvykęs pirm as ge
neralinis darbininkų strei
kas visą šalį suparalyžiavo. 
Jis buvo šimtu procentų 
sėkmingas ir net reikšmin
gesnis už armijos sukilimą.

Darbo unijos reikalauja 
algas pakelti 200%, taipgi 
įvesti ekonomines ir politi
nes reformas, suteikti šaliai 
demokratiją. Streikas buvo 
nukreiptas prieš imperato
riaus Selassie absoliutine < 
valdžia. <

Imperatorius Selassie pa
reiškė, kad jis sutinkąs su
šaukti konstitucinę konven
ciją sudarymui naujos sis
temos, pagal kurią būtų ga
lima išrinkti demokratinę 
valdžią.

Dėl sausros Etiopija daug 
nukentėjo. Salyje badas jau
čiamas, kainos ir infliacija 
smarkiai kyla. Imperato
riaus sostui susidaro pavo
jus.

Alkoholizmas tarp 
daktarų - aukštas

San Francisco. Tarp gy
dytojų žymiai daugiau alko
holikų, negu tarp kitų pro
fesijų žmonių, dr. Ch. E. 
Becker informavo Kalifor
nijos Medicininę Sąjungą.

Alkoholizmo ekspertas 
Becker ragina gydytojus būti 
patiems atsargesniais su al
koholizmo simptomais, taip
gi savo pacientus apsaugoti 
nuo alkoholizmo.

Maisto pritruksią
San Francisco. Rockefel- 

lerio Fundacijos prezidentas 
Harrar išdėstė nacionalinei 
mokslininkų konferencijai, 
ka^ dabartinė technika negali 
pakankamai maisto pasauliui 
pagaminti.

Dr. Harrar sako, kad už 50 
metų pasauliniai maisto Šal
tiniai negalės išmaitinti 10 
ar 15 bilijonų gyventojų.

Mokytojų streiko 
vadas nubaustas

Baltimore, Md. Mokytojų 
Sąjungos prezidentas Kari 
Boone teismo nubaustas pa- 
simokėti po $1,000 į dieną 
už streiko vadovavimą. 
Teismas taipgi uždėjo baus
mę Mokytojų Sąjungai po 
$15,000 į dieną.

Bet jau 6 savaitės streikas 
tęsiasi. Mokytojai reikalau
ja pakelti algas 5.5% šiais 
metais ir 11% sekamais me
tais. Mokiniai remia strei
ką. <

Kidnaperiai vaiką 
paleido, 5 suimti

Union City, N. J. Kai 
Michael Calzadilla sumokė
jo $50,000, kidnaperiai tuoj 
paleido 8 metukų jo sūnų 
John, išbuvusį 33 valandas 
pas kidnaperius nelaisvėje.

Bet už dienos kitos FBI 
agentai sugaudė jaunuolius 
kidnaperius - 4 vyrukus ir 
vieną mergaitę. Visi kubie
čiai, revoliucinės Kubos 
priešai, kaip ir jų tėvai.

Europos 7 valstybės 
politinėje krizėje

Paryžius. Septynios Va
karų Europos valstybės ran
dasi politinėje krizėje.

Anglijoje konservatoriai 
pralaimėjo, bet irdarbiečiai 
nelaimėjo daugumos parla
mento vietų. Darbiecių val
džia yra mažumos valdžia. .

Belgijoje koalicinė valdžia 
neišsilaikė. Rinkimai padė
ties nepakeitė. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų ir 
reformų.

Danijoje rinkimuose di
džiosios partijos susilpnėjo. 
Mažumos valdžia vos tik lai
kosi.

Prancūzijoje sunki politi
nė ir ekonominė padėtis. 
Perorganizuota valdžia silp
nai laikosi. Dažnai įvyksta 
streikai. Darbininkai reika
lauja didesnių algų.

Italijoje per 30 metų buvo 
priverstos rezignuoti net 36 
valdžios. Dabar bandoma 
sudaryti 37-oji valdžia.

Olandijoje kelių partijų 
koalicinė valdžia vos laikosi 
ant kojų.

Vakarų Vokietijoje social
demokratų ir laisvųjų demo
kratų koalicija kol kas laiko
si, bet pradeda braškėti. So
cialdemokratai pralaimėjo 
rinkimus dviejose valstijo
se.

Didelės išlaidos 
laidotuvių

Washingtonas. Federalinė 
Prekybos Komisija paskelbė 
savo raportą, kuriame nuro
do, kad laidojimo įstaigos 
sudaro didžiules bilas nuo 
$2,000 ir daug aukščiau, kuo
met mirusį galima palaidoti 
už $210. Daugiausia berei
kalingai didelės sumos iš
mokamos už karstą.

Kremacijos (deginimo) 
kainos siekia nuo $80 iki 
$485, skelbia komisija.
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Naujoms deryboms perspektyvos
Ženevoje vėl eina taip vadinamos “S ALT” derybos. Nors 

apie tai spaudoje mažai terašoma, bet jos labai svarbios.
Žodis “SALT” reiškia: Strategic Arms Limitation 

Treaty, lietuviškai Strateginiu ginklų apribojimo sutartis.
Ar šioje sesijoje pavyks tokia sutarti pasiekti? Kokios 

tam perspektyvos?
Nesulaikomos ginklavimąsi lenktynės gali privesti tik 

prie pasaulinės katastrofos. Tai mato kiekvienas rimtai 
protaujantis žmogus. Todėl neturėtų būti gailimasi jokių 
pastangų tokiai katastrofai užkirsti kelią.

Bet kaip į tai žiūri tose derybose dalyvaujančios di
džiosios jėgos - Jungtinės Amerikos Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga? Juk kaip tik nuo jų nusistatymo priklauso ir šių 
Ženevoje derybų likimas.

O jų nusistatymą pirmoje vietoje reikia spręsti ne tiek 
pagal tai, ką kurios šalies vadai laikas nuo laiko šiuo rei
kalu prabyla, bet pagal konkrečius jų žygius.

Ir štai ką turime: Tarybų Sąjungos šių metų biudžete 
gynybos - ginklavimosi lėšos gerokai sumažintos, tuo 
tarpu mūsų Amerikos biudžete tam reikalui lėšos padidin
tos net keliais bilijonais doleriu. Vadinasi, prezidentas 
Nixonas kalba apie susitarimą sumažinti arba apriboti 
ginklavimąsi, o tarpu ginklavimąsi didina. Prieš kelias 
dienas kai kurie senatoriai pasiūlė ginklavimuisi lėšas nu
kirsti bent jau trimis bilionais dolerių, tai net viešai savo 
spaudos konferencijoje kovo 6 dieną tą pasiūlymą Nixonas 
griežtai atmetė ir tuos senatorius pasmerkė. Girdi, “mes 
turime būti tvirti, kad ana pusė būtų priversta mums nu
sileisti”.

Kai su tokiu nusistatymu “SALT” derybose dalyvauja 
Amerikos delegacija, vargu begalima iš jų tikėtis didelių 
rezultatų. Kaip pirmoji derybų sesija prieš keletą mene
sių, kuri ilgai tęsėsi, bet konkrečiai nieko nedavė, taip ir 
ši gali pasibaigti be pasiekimo jokios sutarties.

Baimė pagrįsta strategija
Kodėl tokiu negirdėtu įtūžiu mūsų lietuviškų reakcinių 

“vaduotojų” spauda puola, keikia, šmeižia ir provokuoja 
Lietuvą ir Tarybų Sąjungą? Kai kurie mūsų skaitytojai 
klausia: Kas jiems pasidarė? Ko jie siekia?. ,, ,u .

Reakcininkų strategija yra pagrįstą baime. Jie£>į;įę> ati
ties. Jie mato, kad iki šiol jų pastangos buvo veltui. Juos 
apėmė beviltė. Jie mato, kad Lietuvoje jau pasiekta gra
žiausių laimėjimų visose gyvenimo srityse ir kad planai 
dar daugiau pasiekti, dar aukščiau iškilti kasmet įvykdomi 
gyvenimam Nepaisant jų visų prasimanymų ir paneigimų, 
jų vadams nebepavyksta tą tiesą paslėpti nuo savo eilinių 
pasekėjų. Pastarieji tuo įdomaujasi. Daugelis jų vyksta 
Lietuvon tai savo akimis pamatyti, nepaisant iš vadų pusės 
visų gąsdinimų ir draudimų.

Kaip tam užkirsti kelią?
Reikia griebtis pačių kraštutiniausių priemonių, tai yra, 

provokacijų. Štai kaip gimė jų spaudoje (“Naujienose”, 
“Keleivyje”, “Drauge”, “Dirvoje”, “Darbininke”) šūkis 
“sunaikinti” Tarybų Sąjungą iš vidaus. Girdi, kitokio kelio 
“Lietuvą išvaduoti” nebeliko. Tik sunaikinę Tarybų Są
jungą iš vidaus, mes “išvaduosime” mūsų Lietuvą “iš 
komunizmo vergijos”.

Strategija: visiškai užkirsti kelią Lietuvon lietuviams iš 
užsienio. Siekiama sudaryti įspūdį, kad visi svečiai bei 
turistai iš užsienio yra “naikintojai”.

Tai biaurus tikslas. Tai šūkis desperatų. Tai pasi
spardymas prieš galą.

Bet mes galime juos užtikrinti, kad kaip nepavyko visos 
pirmesnės jų pastangos, taip niekas neišeis ir iš šių pro
vokacijų. Tarybinė vadovybė puikiai supranta jų despera
ciją.

Bet kapitalizmas pasiliks nepajudintas
Anglija turi naują vyriausybę. Po pustrečių metų kon

servatorių viešpatavimo, karalienė Elzbieta šalies vairą 
perdavė Darbo Partijos žmonėms su Heraldu Wilsonu, 
kaipo premjeru, priešakyje.

Konservatoriai rinkimus pralaimėjo, nes jie taip nuga
nė kraštą, jog jis atsidūrė giliausioje krizėje. Užsitęsęs 
angliakasių streikas ir iš to kilusi visoje ekonomikoje de
moralizacija, jų viešpatavimą pribaigė ir Mr. Heath turė- 

' jo pasitraukti.
Naujasis premjeras turi darbo pilnas pankas. Jis jau 

patenkino angliakasių reikalavimus, pakeldamas jiems 
algas 35 procentais, ir streikas užsibaigė. Manoma, kad 
greitai atsipeikės visa šalies pramanė. Ji buvo taip nua
linta, kad jau bedirbo tris dienas į savaitę. Taip ilgiau 
tęstis nebegalėjo. -L

Darbiečiai neturi parlamente absoliūtės balsų daugu
mos. Jiems reikalinga liberalų pagalba. Tuo būdu jų 
vyriausybės gyvybė priklauso nuo liberalų malonės. Ma
noma, kad konservatoriai irgi iš karto nešoks siekti ją 
nuversti. Tegu ji nusiveja virvę su kuria ji pasikars, kaip 
konservatorių vyriausybė savo susukta virve pasi
korė ....

Tuo tarpu iš darbiečių pusės dar* nesimato programa, 
kurią jie imsis įvykdyti gyvenimam Žinoma, jie sieks kai 
kurių reformų. Žinoma, jie, laimėję didelėje daugumoje 
darbo žmonių balsais, turės stengtis palengvinti jiems 
naštą. Ir tai gerai.

Bet reikia žinoti, kad Anglijos darbiečiai neturi nei tiks-

VISTIEK KREDITAS 
MASKVAI!

Paskelbdamas praešimą, 
kad Lietuvos Komunistų 
Partijos pirmuoju sekreto- 
riume plenume buvo išrink
tas Petras Griškevičius, 
Bostono menševikų “Kelei
vis” (vas. 26 d.) sako:

“Žinoma, kalbant apie tą 
“išrinkimą”, tegalima tiktai 
nusišypsoti, nes iš tikrųjų 
A. Sniečkaus vietininkas 
buvo Maskvos parinktas ir 
Lietuvai paskirtas, o lietu
viams komunistams teliko 
tik paklusniai pakelti rankas 
ir naująjį “vadą” priimti”.

Vadinasi, kreditas ne lie
tuviams komunistams, kad 
šis taurus lietuvių tautos 
sūnus šiandien eina šias 
aukštas vadovybėje parei
gas, bet tai pačiai jau mili
joną kartų “Keleivio” re
daktoriaus iškeiktai Mask
vai! Ir vėl lietuviams nepri
pažįstama ne tiek proto, kad 
jie patys galėjo išsirinkti 
sekretorių. Jukyra tai men
ševikų įžeidimas visiems 
lietuviams!

JAU ATVIRAI NEBETIKI 
POPIEŽIAUS 
“NEKLAIDINGUMU”

Mūsų kaimyno Brooklyno 
“pranciškonų tėvų” organo 
“Darbininko” redaktoriai 
yra atsidūrę labai keblioje 
padėtyje. Jie tiesiog nebe
supranta popiežiaus Pau
liaus VI politikos. Pav., 
Paulius karštai sveikinasi su 
Gromyka, “pareiškia savo 
nuomones dėl persekiojimų 
kur nors Afrikoje, bet san
tūrus apie persekiojimus, 
vykdomus sovietų”.

Arba, antai popiežius 
“atšaukė kardinolui Min- 
dszenty Esztergom arkivys
kupo ir Vengrijos primo ti
tulą”, vadinasi', jį nubaudė. 
Vadinasi, popiežius traukia 
“prisitaikymo keliu”, kas 
“Darbininko” redaktoriams 
labai nepatinka. Jiems daug 
geresnis ir šventesnis Min- 
dszenty kelias, kuris, girdi, 
yra “principinis, kovos ir 
kentėjimo už principą ke
lias”.

Akivaizdoje to viso, “Dar
bininko” redaktoriai popie
žiui stato griežta klausimą:

“Ar siūlantieji Bažnyčios 
bendradarbiavima su c 
“marksistinėm” vyriausy
bėm, neapgaudinėja savęs, 
nutylėdami, kad realiai siū
lo visai kita bendradarbia- <
vima - bendradarbiavima su <i <
kovingo ateizmo vyriausy
bėm?” (“D.”, kovo 1 d.).

MOKYKLOS IR TĖVŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Tai svarbi, sena ir ne
lengva problema. Su ja ten
ka grumtis ne tik mūsų Ame
rikos mokyklose, bet, matyt, 
su ja tenka rimtai susidurti 
ir Lietuvoje.

Sis klausimas plačiai gvil
denamas Vilniaus “Tiesoje” 
(vas. 24 d.) vedamajame 
“Seimą ir mokykla”. Veda
masis baigiamas sekamai:

“Mes. dažnai primename 
tėvams, kad jie ugdytų pa
garbą mokytojo darbui. Tai 
labai svarbu. Menkindami 
pedagogo autoritetą, tėvai 
padaro daug žalos - vaikai 
netiki savo auklėtojais. To
dėl šeimose kiek įmanoma 
reikia remti mokytojų rei
kalavimus, reaguoti į jų pa-

lo, nei noro pravesti pagrindines šalyje reformas, kurios 
kaip nors pažeistų kapitalistinę santvarką ir pastūmėtų 
Angliją arčiau prie socializmo. Netgi jie niekados nesiū
lė ir nesiūlo panaikinti monarchiją, kad nors jau, imant 
valdžios vaira i savo rankas, nereikėtu kokiam karaliui c < <
ar karalienei rąpką bučiuoti.

Žinoma, geriau, kad darbiečiai laimėjo ir kad konser
vatoriai tapo nuversti. Bet pagrindinių pakaitų Anglijoje 
tikėtis negalima, nes jų nebus. . ,
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stabas. Savo ruožtu ir mo
kytojai turėtų ugdyti pagar
bą tėvams. Bet koks šešė
lis tėvų prestižui irgi gali 
turėti nemalonių padarinių.

Mokyklos ir šeimos bend
radarbiavimas - tai nuolati
nė tėvų ir pedagogų draugys
tė, kurios tikslas - auklėti 
žmogų, komunizmo kūrėją.”

ARBA STEBUKLAS, 
ARBA MELAS?

Šių metų sausio 20 dieną į 
Ameriką atvykęs “kanki
nys” Jonas Kreivėnas ir, pa
sakė Brooklyno “Darbinin
ko” (kovo 1 d.), apsigyve
nęs kur tai Pennsylvanijoje. 
Jis buvęs 1940 metais sua
reštuotas Lietuvoje, tarybi
nės vyriausybės nuteistas 
aštuoneriems metams kalėti 
ir ištremtas į Rusijos gilu
mą. Ten jo darbas buvęs 
“kirsti miškus ir tiesti ge
ležinkelį”, vadinasi, iš po
licijos kapitono tapo sunkaus 
darbo darbininku.

Jis ir kiti tos rūšies trem
tiniai buvę priversti gyventi 
ir dirbti tokiose sąlygose, 
jog beveik visi kiti nuo bado, 
ar nuovargio mirę, arba buvę 
sargų sušaudyti. . .

Kuomi gi Jonas Kreivėnas 
buvo smetoniniais laikais 
Lietuvoje? Ogi, “policijos 
nuovados kapitonu Vilkaviš
kyje”, pasižymėjęs nežmo
niškumu ir žiaurumu, vadi
nasi, pilnai nusipelnęs aš
triausios bausmės.

Dabar apie tas jo “kan
čias” tremtyje. Aišku, kad 
ten nebuvo rojaus - joks sun
kiųjų darbų kalėjimas, net 
ir čia Amerikoje, nėra kali
niams rojus. Reikia sutikti, 
kad ir tarybiniame kalėjime 
Pečioroje buvo gerokai sun
kiau, negu Vilkaviškyje, kur 
jis, kaipo kruvinosios sme
toninės policijos kapitonas, 
gyveno kaip inkstas taukuo
se. Betgi faktas yra, kad 
Jonas toje tremtyje išgyveno 
net 33 metus ir ne tik nenu
mirė badu, arba nebuvo sar
gų sušaudytas ir paliktas 
muselėmis, ’ kaip kiti kali
niai, skaniai pasivaišinti, bet 
išliko gyvas ir drūtas, susi
laukė gražiaus amžiaus ir 
net dabar atsidūrė mūsų 
Amerikoje, ir nuotraukoje 
atrodo dar labai tvirtu vyru.

Panašu i dideli stebuklą,< < < 
ar ne? Bet mes stebuklais 
netikime. Mums atrodo, kad, 
Kreivėno riečiamos pasakos 
yra prasimanytos.

DAR APIE LIETUVIŠKAS 
PARAPIJAS IR JŲ TURTUS

Jau ir kanadiškių klerika
lų “Tėviškės Žiburiuose” 
(vas. 28 d.) susirūpinusiai 
pripažįstama, kad lietuviš
kos parapijos nyksta, o jų 
milžiniški turtai atitenka 
“svetimiems”. Antai, Pra- 
nys Alšėnas savo straips
nyje skundžiasi, kad esą to
kių parapijonų, kurie mano, 
jog buvo klaida tiek milijonų 
lietuviškų dolerių sudėti į 
bažnyčias ir klebonijas-, 
kurių dabar tenka atsižadėti. 
Alšėnas sako:

“Esą nelabai smagu pri
sipažinti, kad buvo didelė 
klaida sudėti milijonus do
lerių į plytas, į mūrus, į 
tuos gausius lietuvių parapi
jų pastatus, kurie ilgainiui 
išslysta iš lietuvių rankų. 
Spaudoje mirgėjo žinutės, 
jog vienoje ar kitoje vietoje 
parapija jau nebelietuvių, ji

, atimta ir atiduota svetimtau
čiams. O kiek tokių faktų 
nutylimą. x Jufc matome, kad 
daugelyje vietų lietuviai liko 
tik vargingais įnamiais savo 
buvusiose parapijose, o di
delę dalį turto jauvaldo sve
timi. ;

Dėl vienos ar kitos bažny
čios nusavinimo ir pavedimo 
kitiems yra ir lietuvių kal
tės bei apsileidimo. Pralo
bę mūsų tautiečiai (daugelis 
iš jų!) metė savo gyventas 
vietoves ir išsidaingino į gi
liausias miesto periferijas - 
“tylius, jokio triukšmo ne 
keliančius” bungalus. Į savo 
buvusias parapijines švento
ves teatsilankoper metus gal 
porą ar trejetą kartų. Tad 
kas beliko daryti bažnytinei 
vadovybei? Tik pavesti 
šventoves kitiems, nes Ame
rikoje jų pavertimas sandė
liais nepraktikuojamas. . .

Autoriaus rašoma, jog 
kaikurias lietuvių šventoves 
buldozeriai nugriovę. Tai 
ne naujiena. Kiekviena val
stybė turi tam tikrą įstaty
mą (“Expropriation Act”) 
ir, jeigu joms prireikia kur 
nors naują plentą tiesti ar 
kokį nors reikšmingą val
stybei pastatą statyti, nusa
vina betkokį pastatą ir nu
griauna, žinoma, už pini
gus”.

Žymus Lietuvis mokslininkas

dr.jernest DEGUTIS

Tai sūnus musu seno < 
“Laisvės” skaitytojo ir rė
mėjo William Degučio, gyve
nančio Albany, N. Y.

Dr. Ernest Degutis yra 
profesorius Western State 
College, kuris randasi Gun
nison, Colorado. Praeitų 
metų pabaigoje jis susilaukė

Lietuvos mokslo horizontai
Lietuvos TSR Mokslų aka

demijos prezidiumas patvir
tino akademijos vykdomų bei 
koordinuojamų mokslinio ty
rimo darbų suvestinį planą 
1974 metams.

Penkmečio ketvirtaisiais 
daugiausia dėmesio bus ski
riama pagrindinėms mūsų 
respublikoje vystomoms 
mokslo kryptims, padedan
čioms spręsti svarbias liau
dies ūkio mokslines techni
nės problemas.

Iš viso plane numatytos 43 
stambios problemos bei 402 
temos, kurias sprendžia 
akademijos institutai, aukš
tosios mokyklos bei kitos or
ganizacijos. Visą eilę darbų 
įęeli kolektyvai atliks kom
pleksiškai, pavyzdžiui, gvil
denant problemą “Gamtinės 
aplinkos apsaugos bei jos 
gerinimo ir racionalaus 
gamtos resursų panaudojimo 
moksliniai pagrindai”.

Didelę praktinę reikšmę 
turinčias rekomendacijas 
kolūkiniam kaimui užsibrėžė 
šiemet pateikti Fizikinių 
techninių energetikos prob
lemų institutas. Čia bus c
ruošiami optimalūs sprendi
mai energijos mainų, van
dens tiekimo ir apšildymo 
sistemų kaimo vietovėse 
klausimais. Naujų unikalių 
prietaisų, įvairių daviklių 
planuoja pateikti gamybi

IŠ LAIŠKI]
Mielas Antanai:

Dėlei priežasties mano 
sveikatos sušlubavimo, pa- 
vėlau atsiųsti jums linkėji
mus proga jūsų 80-ojo gim
tadienio. Priimkite dabar 
širdingiausius linkėjimus il
giausių metų ir geriausios 
sveikatos.

Visuomet man prisimena, 
kada dalyvavau marksisti
niame ratelyje, kur jūs bu
vote mokytojas. Nuo jūsų 
mokymo mes įgijome daug 
žinojimo, kaip dalyvauti 
Amerikos progresyviame 
judėjime - ne tik tarpe lie
tuviu darbo žmonių, bet ir 
abelname Amerikos darbo 
žmonių judėjime, kuris davė 
daug gerų pasekmių. Priim
kite čia įdėtą mažą dova
nele. 

f

Draugiškai, 
AGNĖ JUREVIČIENĖ

MANO ŽODELIS
Mieloji drauge Agne,

Širdingai dėkoju už sveiki
nimus ir dovanėlę ($10), 
kuri eina “Laisvės” para
mai.

Taip pat prašau priimti 
mano ir visu laisviečiu nuo
širdžiausius sveikinimus ir 

didelio pripažinimo, kai ji 
Colorado Heart Association 
apdovanojo $3,000, kad jis 
galėtų specialiai pastudijuoti 
fizinės veiklos ir mitybos 
vaidmenį kovoje už apsaugo
jimą mūsų širdies nuo ligų 
ir jo gydyme. Šį labai svar
bų studijavimą jis atliks Ca
lifornia State University, 
kuris randasi San Diego 
mieste. Čia jis studijuos 
širdies ligomis sergančius 
žmones.

Pabaigęs studijas, jis su
grįš į Western State College 
profesoriauti ir darbuotis 
Gunnisone.

Svarbu, kad šis lietuvis 
mokslininkas yra pirmas 
gauti iš Colorado Heart As
sociation premiją atlikti to
kios rūšies studiją.

Mes visi lietuviai, žinoma, 
linkime profesoriui didžiau
sios sėkmės šiose jo gar
bingose pastangose padėti 
žmonijai nugalėti širdies su
trikimus.

ninkams ir mokslininkams 
Puslaidininkių fizikos insti
tutas, Vilniaus universiteto, 
Kauno Politechnikos institu
to probleminės laboratori
jos. Automobilių bei kitų 
pramonės šakų užsakymus 
vykdys chemikai. Toliau 
stiprins ryšius su gamyba 
Biochemijos institutas.

Visuomenės mokslu insti- c 
tutuose planuojama tyrinėti 
mūsų krašto socialistinės 
pramones formavimosi bei 
vystymo, socialistinio kaimo 
materialinės kultūros bei 
buities problemas. Moksli
ninkai rašys Lietuvos teatro, 
kultūros istoriją, ruoš naują 
didelį lietuvių kalbos sinoni
mų žodyną bei kitus veikalus. 

Į visus laisviečius!
Kaip jau esame pranešę, Laisvės Spaudos Bendrovės da

lininkų suvažiavimas šiemet įvyks sekmadienį , balandžio 7 
dieną.' Labai svarbu suvažiavimą padaryti tikrai sėkmin
gu. O padarysime, jeigu prie to prisidėsime visi “Lais
vės” skaitytojai ir visos mūsų pažangiosios organizaci
jos, prisiųsdami suvažiavimui sveikinimų su finansine 
laikraščiui parama.

Laiko nebe daug bepaliko. Visi ir visos pasidarbuoki
me. Kiekvienas sveikinimas kad ir su nedidele parama 
yra svarbus ir laukiamas. Gausūs sveikinimai gražiai nu
teikia suvažiavimo dalyvius ir suteikia taip labai reikalin
gos laikraščiui paramos, kuri ypač reikalinga praside
dant vasaros karščiams, kai įplaukos taip labai sumažėja.

Dar karta visus laisviečius nuoširdžiai prašome ir ra
giname atsiliepti su sveikinimais dalininku suvažiavimui.

DIREKTORIŲ TARYBA

geriausius linkėjimus ,sų 
jūsų 80-uoju gimtadieni^; 
Pasirodo, kad mudu esame 
to paties amžiaus. Aš irgi 
dažnai prisimenu tuos senus 
laikus. Buvome jauni, pilni 
energijos, studijavome 
marksizma, mokėmės būti < »
geresniais kovotojais už 
darbo žmogui gražesnį, 
lengvesnį, šviesesnį rytojų. 
Dabar, jau įžengę į devin
tąjį dešimtmetį, galime di
džiuotis, kad mūsų ir mili
jonų kitų kaip mes Ameriko
je ir visame pasaulyje pa
stangos nebuvo veltui.

Dar kartą, mieloji Agne, 
jums ilgiausių metų ir stip
riausios sveikatos!

Gerbiami užjūrio tautiečiai, 
laikraščio “Laisvės” 
leidėjai ir skaitytojai!

Labai dėkoju jum s visiem s 
už laikrašti “Laisve”.<
Taipgi labai dėkoju savo te
tulei Katerinai Kalinauskie
nei*, kad jinai mums užsakė 
“Laisve”.<

Mes čia Lietuvoje gavę 
“Laisvės” numerį paskai
tom ir padiskusuojam. Iš 
jūsų spaudos ir iš mūsų 
spaudos mums atrodo, kad 
visų yra siekiama visame 
pasaulyje taikos.

Dėkuos žmonija valstybių 
vadams už protingus susita
rimus ir taikos išsaugojimą 
nuo katastrofos. Aš esu 
darbininkas žmogus, bet 
spaudoje pasiskaitęs randu, 
kad vis daugiau ir daugiau 
yra žmonių, siekiančių tai-, 
kos. Visi protingi žmonės 
nenori karo.

Mūsų krašte maži vaikai, <
prisiklausę nuo senų žm onių, 
kad karuose žūsta ir vaikai, 
sako: “MES* NENORIME,
KAD KARAS BŪTŲ”.

Linkime jums visiems 
sveikatos ir sėkmės.

Dar kartą dėkoju tetulei 
Kalinauskienei, kad ji mums 
užsakė “Laisve”. Tik labai <
gaila, kad ji nutraukė susi
rašinėjimą su mumis. Da
bar mes nežinome, kaip jos 
sveikata jai tarnauja.

ADOLFAS MARKEVIČIUS 
Kaišiadoriai

Brangi Redakcija!
Širdingai norime pasvei

kinti visas “Laisves” dar
buotojas, visas brangias 
drauges moteris su Tarptau- 
tine Moters Diena, kovojan
čias už taiką ir žmonijos 
laimę. Linkime visoms kuo 
geriausios sveikatos.

Taip pat sveikiname savo 
tetą Bronę Ramanauskienę 
su Kovo Aštuntąją ir siun
čiame jai daug užuojautos 
žodžių dėl jos gyvenimo 
draugo Antano mirties. 
Esame tetai labai dėkingi, 
kad ji mums kasmet užrašo 
“Laisvę”. NAVICKAI,

ADELĖ ir ALGIS 
Telšiai

BELGRADAS. Čilės So
cialistų partijos generalinis 
sekretorius C. Altamirano 
pasmerkė Kinijos vadus, 
kaip socializmo išdavikus, 
kurie pripažino Čilės fašis
tinę valdžią ir užmezgė su 
ja diplomatinius ryšius.

»
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Panevėžyje gaminamas krištolas Turtėjo muziejaus fondai

Kai ant krištolo indu, pernai pasirodžiusių Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio ir kitų Lietuvos miestų parduotuvėse, 
pirkėjai pamatė Panevėžio “Ekrano” gamyklos ženklų, 
gerokai nustebo: ką bendro gali turėti specializuota kine
skopų gamykla su krištolo gamyba? Tačiau pirmasis lie
tuviškas krištolas buvo pagamintas kaip tik čia, “Ekrano” 
gamykloje.

Vartau rankose jų pagamintas salotines, saldainines tau
res ir taureles, ir negaliu atsistebėti raštų įvairumu ir 
formų grakštumu, 1973 metais ekraniečiai pagamino kriš
tolo indų maždaug už pusę milijono rublių. Nedaug, paly
ginti su ta paklausa, kokių jie turi. Užtat 1974 metais ga
myklos kolektyvo plane krištolo indų gamybų numatyta pa
didinti daugiau kaip trigubai.

Gamyklos konstruktoriai kuria naujų gaminių pavyzdžius, 
o neseniai sudaryta eksperimentinė grupė, vadovaujama 
inžinieriaus Rimando Kudoko, jų mintis bando pritaikyti 
praktikoje. Pirkėjų teismui 1974 metais bus atiduota va
zos vaisiams ir gėlėms, dailus suvenyrinis komplektas.

A. AMBRAŠKA

Graži senųjų nedidelių 
Lietuvos miestų ateitis

Kėdainiai, kurių vardas 
minimas jau viduramžių 
kronikose, netolimoje atei
tyje taps vienu įdomiausių, 
originaliausių Lietuvos 
miestų - rajono centrų. Jo 
regeneracijos darbus pradė
jo Lietuvos paminklų kon
servavimo instituto specia
listai.

Kėdainiai - tai tik vienas 
iš 64 nedidelių Lietuvos 
miestų, kurie, kaip kultūros 
paminklai, yra saugomi įs
tatymų. O tai, kad specia
listai pirmiausia susidomė
jo kaip tik šiuo miestu, nu
lėmė du veiksniai: nepa
prastai spartus miesto augi
mas, koncentruojant jame 
Lietuvos chemijos pramonę 
(per pastarąjį dešimtmeti 
čia beveik dvigubai padidėjo 
gyventojų skaičius) ir neį
kainojamos vertės istorinis 
centras, išsaugojęs charak
teringų XVII amžiaus amatų 
ir prekybos miesto planinę 
struktūrų, užstatymo pobūdį 
su vienu stichiškai susifor
mavusiu gatvelių tinklu, su 
didele stačiakampe turgaus 
aikšte, daugeliu architektū
riniu požiūriu vertingų pa
statų.

KIEKVIENAM TOKIAM 
PASTATUI NAUJA 
PASKIRTIS

Atsekę šių pastatų istori
jų, nustatę jų tikrąją vertę, 
restauratoriai iš anksto siū
lo kiekvienam jų naują pa
skirtį XX amžiaus mieste. 
Štai renesansinė kalvinu < 
bažnyčia su originaliais ke
turiais bokšteliais, dideliu 
puscilindrlnio skliauto stogu 
ir keturaukšte varpine ge
riausiai tiks miesto istorijos 
muziejui. Restauratorius 
domina ir šios bažnyčios rū
siai, kur saugomi didikų 
Radvilų sarkofagai. Radvi
lams valdant, Kėdainiai pa
saulyje buvo žinomi, kaip re- 
formatų-kalvinistų centras 
Čia veikė popieriaus fabri
kas, buvo spausdinamos kny
gos, prekybiniai ryšiai siejo 
miestų sų daugeliu užsienio 
šalių.

Skotų pirklių namas, stik
lių cecho būstinė su įdomiu 
frontonu, arkomis sujungti 
reformatų mokyklos moky
tojų gyvenamieji namai ir 
kiti turgaus aikštę formuo
jantys pastatai po rekon
strukcijos atiteks buitinio- 
prekybinio aptarnavimo ži

Tūkstančiai Tarybų Lietu
vos gyventojų, svečių iš kitų 
broliškųjų respublikų, iš už
sienio kasmet apsilanko 
Kauno dailės muziejuje. 
Lankytojai išsiveža neuž
mirštamus įspūdžius apie 
M. K. Čiurlionio, kitų vyres
nės ir jaunesnės kartos dai
lininkų darbus, lietuvių liau
dies kūrybą.

Šiuo metu Kauno dailės 
muziejus savo fonduose turi 
daugiau kaip 210 tūkstančių 
eksponatų. Ir kasmet jų gau
sėja. Dalį jų muziejus įsi
gyja savo lėšomis, kitus nu
perka Kultūros ministerija, 
padovanoja privatūs asme
nys.

Ypač daug eksponatų turi 
sukaupęs Liaudies meno 
skyrius. Vien pernai, su
rengus ekspedicijas į Suval
kiją ir Dzūkiją, šakių ir Kai
šiadorių rajonus, buvo gauta 
apie 350 naujų vertingų liau
dies meno darbu - senovinių < < 
audiniu, tautiniu drabužiu, 
kraitinių skrynių ir kt. Pa
našios ekspedicijos bus ren
giamos ir šiais metais. Mu
ziejaus darbuotojams reikia 
skubėti - greitu laiku jau ne
beteks atvažiuoti i “tikra” < < 
kaimą, nes žemdirbiai spar
čiai keliasi į naujas miesto 
tipo gyvenvietes. Tuo tarpu 
meno mylėtojai siekia išsau
goti ir parodyti ateinančioms 
kartoms, kaip gyveno, kaip 
dirbo tėvai ir seneliai.

Praėjusiais metais mu
ziejaus fondai gerokai pra
turtėjo ir naujais profesio
naliojo meno kūriniais. Įsi
gyta dailininkų A. Krištopai- 
čio ir P. Stausko tapybos, 
B. Klovos mozaikos, P. Rau- 
duvės, L. Paškauskaitės ir 
R. Carnos grafikos ir kitų 
darbu. Prie žinomo lietuviu < < 
dailininko Antano Samuolio 
gausių rinkinių nhįfciejuję 
dar prisidėjo penki jb tapy
bos darbai, gauti iš dailinin
ko giminaičių, gyvenančių

nybai. Ir tik 1653 metais 
statyta rotušė, savo archi
tektūra užfiksavusi renesan
so ir baroko stilių sąveika, 
vėl grįš prie senosios funk
cijos: čia įsikurs miesto 
vykdomasis komitetas.

PAGAL TAM TIKRUS 
PRINCIPUS

Tiek Kėdainių, tiek ir kitų 
nedidelių Lietuvos miestų 
naujų mikrorajonų bei atski
rų pastatų projektuotojams 
paminklų apsaugos inspekci
ja pateikia griežčiausias są
lygas, išvesdama raudonas 
linijas, už kurių iš viso drau
džiama bet kokia statyba. į 
klausimą, kokiais principais 
vadovaujantis nauja statyba 
“surišama” su senąja, Pa
minklų konservavimo insti
tuto architektas, mažųjų 
miestų restauracijos spe
cialistas Antanas Pilypaitis 
atsakė:

- Taikome daug senamies
čių ir naujamiesčių “sujun
gimo” būdų, išskyrus vieną- 
senosios architektūros pa
mėgdžiojimą. Jokios imita
cijos! Šiandien statomas 
namas ir turi būti šiandieni
nės architektūros namas - 
lakoniškų formų, funkciona
lus, be jokių skulptūrinių 
papuošalų ar kitokių šiandie
ninės statybos industrijai vi
siškai nebūdingų detalių. 
Organiškas ryšys su senuoju 
miestu pasiekiamas, išsau
gant tuos pačius užstatymo 
principus, santykį su relje
fu, bendrą miesto siluetą. 
Pradedama drąsiau naudoti 
ir tokį seno ir naujo jungia
mąjį elementą kaip spalvą. 
Kodėl gi šiuolaikinės in
dustrinės statybos namai 
turi būti pilki? Juk jie labai 
įdomiai gali pratęsti ryškių 
senamiesčio spalvų žaismą.

PIRMOJE VIETOJE PATS 
Žmogus

Išsaugant senosios archi
tektūros vertybes, kuriant 
šiandieninį miestą, pastebi 
A. Pilypaitis, visų pirma 
galvojame apie žmogų, kuris 
tame mieste gyvens. Nese
niai Lietuvoje įvykusioje 
IKOMOS konferencijoje šios 
tarptautinės paminklų ir 
lankytinų vietų apsaugos ta
rybos prezidentas Pietro 
Gaciola (profesorius iš Ita
lijos ), gerai įvertinęs Lie
tuvos restauratorių darbo 
kryptį, užakcentavo, kad tik

Kaune.
šiais metais buvo gauti 

trys tapybos darbai, iš kurių 
du priklauso A. Žmuidzina
vičiaus teptukui. Dailininko 
kūriniu ir rinkiniu filialas <
pasipildė vertingais pa
veikslais “Peizažas” (1930 
m.) ir “Tinklai džiūsta” 
( 1936 m.). Muziejaus admi
nistracija ruošiasi įsigyti 
kūrinių iš respublikinės jau
nųjų dailininkų parodos, ne
seniai veikusios Kaune.

Naujai gauti eksponatai 
paskirstomi į muziejaus fi
lialus, kurių jam priklauso 
penki - Antano Žmuidzinavi
čiaus kūrinių ir rinkinių mu
ziejus, Vitražo - skulptūros 
galerija, Pažaislio architek
tūrinis ansamblis, V. Grybo 
memorialinis muziejus Jur
barke ir M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus 
Druskininkuose.

- šiuo metu, - pasakoja 
vyriausioji fondų saugotoja 
J. Radzevičiūtė, - tvarkomi 
Vitražo - skulptūros galeri
jos požemiai. Užbaigus re
montą, eksponuosime J. Mi
kėno ir G. Jokūbonio skulp
tūras, vitražus ir mozaikas, 
bus galima pamatyti R. An
tinio, J. Zikaro, V. Zuklio 
ir J. Mozūraitės-Klemkie- 
nės skulptūras, K. Morkūno, 
A. Stoškaus, S. Ušinsko vit
ražus, B. Klovos mozaikas.

M. K. Čiurlionio galerijo
je demonstruojami 398 įžy
miojo dailininko ir kompozi
toriaus darbai.

Rekonstruojamas ir Pa
žaislio architektūrinis an
samblis. Jo salės ir pože
miai ruošiami naujai ekspo
zicijai. Trijų .šimtų metų 
sulaukusiame vienuolyne bus 
atkurta pirmykštė “atmos
fera” su baroko stiliaus bal
dais, porceliano ir fajanso 
dirbiniais, kuriuos bus gali
ma apžiūrėt jau šiais me 
tais.

A. BAJORAS

NAUJOS KNYGOS
VAIŽGANTAS. DĖDES IR 

DĖDIENES (237 psl.). Lie
tuvių literatūros klasiko 
knygoje išspausdintos trys 
geriausios jo apysakos: 
“Rimai ir Nerimai”, “Dė
dės ir dėdienės” ir “Neby
lys”.

MYKOLAS SLUCKIS. 
UOSTAS MANO - NERAMUS 
(374 psl.). Autorius šiame 
romane vaizduoja mūsų die
nų gyvenimą su visais žmo
nių kūrybiniais ir buitiniais 
rūpesčiais. Antras leidi
mas.

EDUARDAS SELELIONIS. 
RAUDONI medžiai (110 
psl.). Nauja poeto lyrikos 
knyga. Ją sudaro trys sky
riai: “Fronto linija”,
“Mano vasara” ir “Už gim
tinės slenksčio”.

STASE SAMULEVICIENE. 
BEŽDŽIONĖLE CAVI (63 
psl.). Tai dvi pjesės mažie
siems: “Beždžionėlė Cavi” 
ir “Padaužiukas ir senelis 
šaltis”.

Išleista: prancūzų rašy
tojo ROMĖNO ROLANO ro
manas ZANAS KRISTOFAS, 
I-IV t. šį kūrinį į lietuvių 
kalbą iš naujo išvertė Vil
niaus Valstybinio V. Kapsu
ko universiteto prancūzų 

pritaikytas šiandieninio 
žmogaus reikmėms miestas 
gali išlikti ir išaugoti atei
ties kartoms savo neįkaino
jamas vertybes. Miestas, 
paliktas kaip muziejus, nu
stoja būti miestu. Jis 
miršta.

Dėl to taip kruopščiai Lie
tuvoje ruošiami 64 mažųjų 
miestų ugdymo generaliniai 
planai.

Vida GAVELIENE

kalbos katedros vyr. dėsty
toja Ramutė Ramunienė. 
šiuolaikinio italų rašytojo 
GOFREDO PARIŽES roma
nas GRAŽUOLIS KUNIGAS.

Anglų rašytojo RAF AELIO 
SABATINIO romanas KAPI
TONO BLADO KRONIKA.

VYTAUTAS BUBNYS. PO 
VASAROS DANGUMI (444 
psl.). Naujas autoriaus ro
manas apie dabarties kaimą, 
jo žmones.

MEČISLOVAS DAVAINIS - 
SILVESTRAITIS. SAKMĖS, 
PASAKOS, ORACIJOS (455 
psl.). LTSR Mokslų akade
mijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto leidinys. 
Jame spausdinama M. Da
vainio-Silvestraičio ir jo pa
galbininkų užrašytos lietuvių 
liaudies sakmes, pasakos, 
oracijos ir tradiciniai pasa
kojimai.

VYTAUTAS SIRIJOS 
GIRA. ATLANTO IDILĖS 
(279 psl.). Naujas rašytojo 
romanas jūros tematika. 
Kūrinio centre - okeaninės 
žvejybos laivyno šiokiadie
niai, sunkus jūreivių darbas, 
kasdieniniai rūpesčiai.

VITAS AREŠKA. TRADI
CIJA IR IEŠKOJIMAI J 413 
psl.). Šią žinomo literatū
ros kritiko knygą sudaro trys 
dalys: pirmoji apima teori
nius klausimus, susijusius 
su šių dienų tarybinės litera
tūros ieškojimais; antroji 
skirta lietuvių šiuolaikinės 
prozos linkmėms apžvelgti; 
trečiojoje pateikiama mūsų 
poezijos panorama ir prob
lematika.

STEFA ,'huLKIENĖ 
“Vagos*’ leidyklos 

darbuotoja

Žaliojo sodžiaus dainius
(Juozo PAUKŠTELIO 75-ojo gimtadienio proga)

tai, pagaliau, kiti amžinin
kai, kurių jau nebėra gyvų. 
Apie visus juos knieti papa
sakoti ateinantiems mus pa
keisti, kad jie pasimokytų iš 
jų tauraus gyvenimo ir gar
bingų darbų. Dalis tų atsi
minimų jau buvo spausdinti, 
dalis ruošiama spaudai - tu
rėtų išeiti atskiru mano raš
tų tomu. Beje, čia Vilniuje, 
jau po savo septyniasdešimt
mečio, parašiau apie 10 nau
jų apsakymų, suredagavau 
apybraižų knygą “Kelionė po 
Užkaukazę”.

Apskritai, man nėra ko 
skųstis nei savo asmenine 
nei savo kūrybine dalia. 
Mano kūrinių tiražai įvai
riomis kalbomis bus, ko 
gero, priartėję prie milijo
no, baigiami leisti mano 
rinktiniai raštai, šiomis die
nomis trečią kartą išėjo pa
skutinioji trilogijos dalis, 
“Čia mūsų namai”, trilogiją 
rusų kalba rengiasi išleisti 
didelė Maskvos leidykla. O, 
svarbiausia, kad visas mano 
kūrybinis kelias nė per 
žingsnį nėra nukrypęs nuo to 
vieškelio, kuriuo ėjo ir to
liau pergalingai žengia lietu
vių tauta, visa Tarybų Lie
tuva.

šiuos rašytojo žodžius pa
tvirtina visa jo kūryba - dra
ma “Audra ateina”, apsaky
mai, pagaliau, pats reikš
mingiausias J. Paukštelio 
kūrinys - trilogija “Jaunys
tė”, “Netekėk, saulele” ir 
“Čia mūsų namai”. Pasta
rajai buvo atiduota beveik 
penkiolika metų, ji susilau
kė didelio pripažinimo ir 
aukšto įvertinimo - už tri
logiją rašytojui paskirta 
Lietuvos TSR Valstybinė 
premija. Išversta į rusų 
kalbą, ji įgijo keliasdešimt 
tūkstančių naujų skaitytojų. 
Vyriausias romano herojus- 
Valentas, vienas iš tos doro
sios mūsų jaunuomenės at
stovų, kuris per atkaklų dar
bą ir kovą tampa aktyviu 
naujosios tarybinės Lietuvos 
kūrėjų ir puoselėtoju. Jis 
glaudžiai susijęs su gimtąja 
žeme, su jos artojų džiaugs
mais ir rūpesčiais. Skaitai 
šią J. Paukštelio epopėją, 
seki jo herojų kelią ir at
mintin atklysta jos autoriaus 
žodžiai: “Nieko aš tiek iki 
ašarų nemylėjau ir nemyliu, 
kaip tuos pilkus mūsų laukų 
darbininkus, artojus. Ir da
bar, kada tik pagalvoju, kad 
jie ramiai ten gyvena, dirba, 
kad laimi - aš lyg atsigaunu 
ir sutvirtėju. O jei išgirstu 
apie jų nesėkmes - širdį 
skauda. . .”

Ir toliau: “Be galo lai
mingas esu, kad siautėjusios 
audros nenubloškė manęs, 
kaip kitų, kur į tolimas sve
timas pašiūres ar pamūres- 
kad likau sav6 brangioj gim
tojoj žemelėj, su jais - su 
savaisiais, kad galiu juos 
matyti, galiu juos lankyti 
kukliu savo kūrybos žodžiu 
truputėlį juos guosti, žadinti 
jų gerus jausmus”.

Priminiau autoriui šiuos 
žodžius, įrašytus į auto
biografiją, ir paprašiau pla
čiau juos pakomentuoti.

- Kartą sukiodamas radi
ją, - kalba J. Paukštelis, - 
pagavau kažkokią svetimą 
bangą. Skaito kažkas sua- 
merikoninta lietuvių kalba 
eilėraščius - tokius griau- 
džius, tokius nostalgiškus ir 
kartu tokius primityvius, kad 
net širdį užduoda. Balsas, 
kad ir gerokai nusenęs, vis- 
tik pasirodė pažįstamas. 
Tik man nieku gyvu nesino
rėjo patikėti, jog tai jis, ka
daise vienas mėgiamiausių 
mano poetų ir artimų draugų, 
galėtų kurti ir skaityti tokias 
eiles. Net pagalvojau, kad 
jis, gal būt, pagerbdamas

rašytojas Juozas Paukštelis
A. PALIONIO nuotrauka

Troleibusu važiavau ligi 
pat pabaigos. Pro šalį pra
bėgo visas naujasis Antakal
nis. Į pušynėlius ir Sapie- 
ginės lomeles sulindę nauji 
daugiaaukščiai namai spin
dėjo dideliais langais ir sve
tingai kvietė aplankyti nauja
kurius.

Buto šeimininko, plačiai 
žinomo lietuvių rašytojo 
Juozo Paukštelio pavardę 
pirmą kartą sužinojau, būda
mas gimnazistu. Pamenu, 
kaip godžiai ir mėgauda
miesi mes tada rijome tikką 
pasirodžiusius jo “Kaimy
nus”. Mums - sodžiaus 
vaikams - autoriaus vaiz
duojami žmonės ir įvykiai 
buvo tokie artimi, kad mes, 
sūduviai, net žinodami, jog 
rašytojas kažkur nuo Lin
kuvos, nenorėjome tikėti, jog 
visi to romano veikėjai, ko 
gero, niekados nėra matę 
Šešupės. Paskui, susiradę 
bibliotekoje, sėdome prie jo 
“Pirmųjų metų”, kurie, 
mums ypač imponavo tuo, 
jog ten buvo vaizduojamas 
ir “mūsų” - moksleivių gy
venimas.

Dabar jis stovėjo prieš 
mane, senas pažįstamas, 
tam tikra prasme kolega 
(abu mes Rašytojų są
jungos nariai), laukiantis 
septyniasdešimt penktojo 
gimtadienio ir mielai su
tikęs atsakyti man į kai 
kuriuos klausimus. Prisi
menu, prieš penkeris metus 
aš buvau nuvykęs tuo pačiu 
tikslu į Kėdainius, kur jis 
išgyveno ar ne 40 su viršum 
metu. Pirmiausia todėl ir *
paklausiau, kaip sekasi sos
tinėje.

- Nors buvau didelis Kė
dainių patriotas, mylėjau ir 
myliu tą nepaprastai pasi
keitusį Vidurio Lietuvos 
miestą sūnaus ir senbuvio<
meile, tačiau metai daro 
savo. Kadangi nugyvenau ne
trumpą laiko tarpą, tai stai
ga pastebėjau, kad lieku kone 
vienas: daugelis mano bend
raamžiu arba iškeliavo ten, t
iš kur negrįžtama, arba per
sikėlė į miestus, pas savo 
sūnus ir dukras. Vilniuje 
gyvena ir abidvi mano duk
ros. O mano metais, kaip 
žinai, dažni ir nemalonūs 
svečiai, visokie negalavi
mai, ligos. . . Na, ir pa
šnekovų Kėdainiuose pradė
jau stokoti. . . Jaunimas 
ten puikus, bet ir savo prob
lemų jam per akis, su se
nukais trumpa kalba. Todėl 
ir patraukė mane į sostinę, 
įsikūriau, kaip matote, visai 
neblogai.

- O kaip kūryba?
- Negalėčiau pasakyti, kad 

esu toks stiprus ir kūrybin
gas, kaip anksčiau. Vis sun
kiau sėduosi prie rašomojo 
stalo, daugiau traukia į gam
tą, kuri čia, Vilniaus pakraš
ty, tokia nuostabi. Kartais, 
tiesa, sesteliu prie atsimi
nimų, kurių turiu parašęs 
nemažą pluoštą. Juk man 
teko garbė ir laimė pažinti 
ir bendrauti su daugeliu ži
nomų ir labai mūsų kultūrai 
nusipelniusių žmonių. Tai ir 
Maironis, ir Vienuolis, 
Vaižgantas ir Putinas, Šat
rijos Ragana ir Bitė, P. 
Cvirka ir Salomėja Nėris, 

perkaršusi Vaitkų, skaito 
3astarojo eiles. Deja, bal
sas nutilo, ir diktoriui pra
nešė, jog savo eilėraščius 
skaitė poetas Jonas Aistis.

Dieve mano, kaip su pa
keista pavarde pasikeitė jo 
kūryba! Be to, aš buvau gir
dėjęs ir skaitęs kai kurią šio 
kadaise jautraus ir subtilaus 
lyriko visai nejautrią ir nc- 
subtylią “publicistiką”, ku
ria jis niekino mūsų gimtojo 
krašto pasiekimus, degė pa
gieža ir neapykanta Lietu
vos liaudžiai, jos ekonomi
nėms ir kultūrinėms perga
lėms. Aš galėjau suprasti 
jo nostalgiją, jo kūrybinį be
jėgiškumą, - atitrūkus nuo 
gimtosios žemės, nesi mai
tinant jos gyvybingais sy
vais, neįmanoma rasti jėgų 
kūrybai, - tačiau aš niekaip 
negalėjau suvokti, iš kur to
kia neapykanta tėvų žemei, 
savo tautiečiams, jųdidiems 
darbams.

Matyt, kad prarasta gali
mybė gyventi, dirbti ir kurti 
savo gimtajai žemei, savo 
liaudžiai ir gimdo tą bevil
tišką pagiežą, tą neįtikėtiną 
neapykantą visiems, kas ne- 
sidalina su jais karčia emi
granto dalia. Juk mano mi
nėtasis J. Aistis - Jonas 
Kossu-Aleksandravičius 
Jonas Kuosa-Aleksandriškis 
ne vienas toks, miręs ar dar 
tebegyvenąs su prakeikimo 
žodžiais Tarybų Lietuvai. Jų 
ten, už jūrų marių, nors ir 
ne tiek daug, bet vis dėlto 
yra. Manau, kad tai didelė 
jų tragedija, kurią galima 
pagydyti tik nuolatiniais ry
šiais su Nemuno kraštu, tik 
semiantis jėgų iš jo žmonių 
darbų ir žygių. Tėviškės, 
jos žmonių ir darbų juodini
mu čia nieko nepasieksi, 
jeigu nori išlikti jos atmin
tyje.

Nekaitri vasario saulė, 
prasibrovusi pro storą de
besų klodą, priminė, kad jai 
jau nebetoli iki laidos. Su
prantu, kad ir man jau laikas 
palikti šitą žmogiškos šili
mos sklidina šeimininką, « < 
plačiai pagarsėjusį gimto
sios žemės rašytoją, Lietu
vos TSR nusipelniusį kultū
ros veikėją, Įdomų ir giliai 
mąstantį pašnekovą.

Tarpdury aš susitikau su 
rašytojo vyresniąja dukra, 
kuri vienoje Vilniaus vidu
rinėje mokykloje dėsto lietu
vių kalbą. Antroji duktė 
Valentina skambino tėvui, 
man pas jį beviešint. Ta
lentinga žurnalistė, V. Kap
suko premijos laureatė jau 
daug metų dirba Televizijos 
ir radijo komitete. Jos apy
braižos ir reportažai šei
mos, lietuvių kultūros klau
simais visados liudija, kad 
ji verta savo tėvo dukra: 
jie visuomet kvepia gimtąja 
žeme, juos visuomet at
skirsi iš tėviškės garsų.

Petras KEIDOŠIUS

Tarybų Lietuvoje veikia 48 
miesto profesinės technikos 
mokyklos, kurios ruošia 114 
specialybių kvalifikuotus 
darbininkus. Jose mokosi 
apie 20 tūkstančių vaikinų ir 
merginų.

NUOTRAUKOJE: Vilniaus 
miesto profesinėje technikos 
mokykloje Nr. 21 ruošiami 
linotipininkai. Meistras Vy
tautas Žebrauskas aiškina 
pirmo kurso moksleivei Ste
fai Savickaitei linotipo veiki
mo principą.

A. PALIONIO nuotrauka
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JAM PAVYDI ATEITIES

MAŽEIKIAI

MAŽEIKIAI — miestas Lietuvos šiaurėje. 
Plotas — 1082 ha, gyventojų— 17 100. Žy
mesnės rajono vietos: Seda, Ukrinai, Židi
kai, Tirkšliai.

Miestai kaip žmonės: vieni didžiuojasi savo 
praeitimi, kitisavo jaunyste. Mažeikiai — 
vienas tų miestų, kurie atgimė Tarybų val
džios metais.

Čia prieš daugel metų žalios girios ošė 
Ir kryžiavos knygnešių keliai.
Ir šiandieną miestas stovi išsipuošęs, 
Švenčia savo šimtmetį nūnai —

prieš keletą metų prie Ventos dainavo tūks
tantinis mažeikiečių choras šimtamečio miesto

Vytautas Zalakevicius
Rašyti apie kino režisie

rių V. Žalakevičių ir lengva, 
ir sunku. Lengva, nes kiek
vienas jo filmas tampa įvy
kiu, atsiduria visuomenes ir 
kino kritikos dėmesio cen
tre, yra detaliai aptaria
mas, analizuojamas, ir žmo
gus, besidomintis kinu, vi
sada "turės ką apie ji pasa
kyti - jei ne savo, tai bent 
svetimus žodžius. Po filmo 
“Niekas nenorėjo mirti”, 
kuris išgarsino Lietuvos ki
nematografiją, toli už jos 
ribų, apie V. Žalakevičių 
rašė be išimties visų sąjun
ginių respublikų spauda, 
rašė lenkų, bulgarų, vokie
čių, čekoslovakų, anglų, ita
lų, amerikiečių, indų ir dau
gelio kitų šalių spauda. Fil
mo statytojai buvo apdovano
ti visasąjungine komjauni
mo ir valstybinėmis premi
jomis,- filme vaidinęs akto
rius D. Banionis už geriau
sią vyro vaidmens atlikimą 
gavo prizą tarptautiniame 
kino festivalyje Karlovy Va
ruose (CSR). Žodžiu, filmo 
rezonansas buvo didžiulis, 
ir jo režisieriaus pavardė 
tapo žinoma daugelyje šalių. 
Iš kitos pusės, rašyti apie 
V. Žalakevičių sunku, nes 
jo kūriniai traktuojami labai 
Įvairiai. Metams bėgant, 
juose atrandame vis naujų 
spalvų ir pusių, ir taip, mano 
manymu, atsitinka todėl, kad 
šis žmogus - tai nervų ka
muolys, tai daugybė baro
metrų, kurių rodyklės jau
trią! reaguoja | pasikeiti
mus tiek visuomenės gyve
nime, tiek kinematografo 
vystymąsi. V. Žalakevičius 
kartais atspėja ir pajunta 
tas nuotaikas ir žaibus, kurie 
drioksteli po daugelio metų, 
ir todėl ne visada būna su
prastas. Kad ši hipotezė 
būtų įrodoma, trumpai per
žvelkime jo kūrybą.

Nėra prasmes kalbėti apie 
pirmus jo filmus (“Skenduo
lis”, 1956 m., “Kol nevė
lu ’ ’, 1957 m.) tai tik plunks
nos bandymas, tai dar ne 
Žalakevičius, tačiau jau savo 
trečiame filme “Adomas 
nori būti žmogumi” (1959 
m.) režisierius tarsi numato 
kęllus, kuriais netrukus 
nueis stiprėjantis Lietuvos 
kinematografas. Atsisaky

damas išankstinio, schema
tizuoto žvilgsnio į savo he
rojų pasauli, režisierius gi
linasi į jų psichologiją, rem
damasis realistinio meno 
pagrindu, žmogaus vietos 
gyvenime ieškojimą, jo san
tykius- su aplinka sprendžia 
apibendrintoje, filosofinėje 
plotmėje.

Sekančioje savo juostoje 
“Vienos dienos kronika” re
žisierius šiuos klausimus 
dar labiau užaštrina, su
teikia pilietiško skambesio, 
individo atsakomybės ne tik 
už savo, bet ir daugelio kitų 
žmonių poelgius. Tema, nu
skambėjusi teismo tarėjo 
Rimšos klausime nusikalti
mo liudininkui, kodėl jis 
stovėjo po medžiu, kai buvo 
žudomas žmogus, parodyta 
kaip alternatyva, su kuria 
susiduria savo gyvenime 
kiekvienas iš mūsų. Tačiau 
šie aštrūs pilietiniai klausi
mai pateikti filme tokiu sti
listiniu metodu, kuris tary
biniame kine įsigalėjo tik 
po kelių metų. Asociatyviniu 
montažu pagristas psichofi
zinis monologas, kai greta 
santykiauja praeitis ir da
bartis, daugelio kritikų liko 
nesuprastas, ir turėjo praei
ti gerokas laiko tarpas, kol 
kritika tinkamai įvertino. 
Turėjo praeiti veik dešimt 
metų, kol bulgarų kino teo
retikas N. Milevas savo kny
goje “Triveidė dievybė” 
parašys šiuos žodžius: 
“Man atrodo, kad vienam 
reikšmingam filmui kritika 
nepaskyrė to dėmesio, kurio 
jis nusipelnė. Aš turiu gal
voje V. Žalakevičiaus “Vie
nos dienos kroniką”. Ir 
jeigu sutiksime su E. He
mingvėjaus palyginimu, kad 
menininkas - tai ilgų nuoto
lių bėgikas, tai V. Žalakevi
čiaus atitrūkimas į prieki 
nuo bėgikų - žiūrovų ir kri
tikų - masės yra ne jo klai
da, o greičiau bėda, kurios 
jis išvengė savo išgarsėju
siame filme “Niekas neno
rėjo mirti”. Vytautas lyg 
atspėjo artėjančią kino ten
denciją, kad geriausi reži
sieriaus ketinimai kelti ir 
analizuoti socialines, eti
nes ir filosofines problemas 
nueis vėjais, jeigu joms iš
reikšti nebus surasta įtaigi,

LAISVĖ
iškilmėse. Chorui dirigavo dainos muzikos 
autorius, kilęs iš Tirkšlių, šiandien labai po
puliarus kompozitorius Konradas Kaveckas, 
dainos žodžius sukūrė mažeikietė mokytoja 
V. Bružienė.

100 metų! Žmogui — daug, miestui — vai
kystė.

Na ir kas, kad Mažeikiai vos akies krašteliu 
spėjo žvilgtelėti į XIX amžių! Jiems daug ko 
galėtų pavydėti ir ne vienas miestas-senukas. 
Ypač jo trumpos, bet audringos miesto-kovoto- 
jo, miesto-revoliucionieriaus praeities. Praei
ties, palikusios gilias raukšles miesto veide.

Daugiau kaip prieš šimtmetį šiandieninių Ma
žeikių apylinkėse gimė Ercupų Kaziukas, vė
liau žinomas Žemaitijoje lietuviško spausdinto 
žodžio platintojas, knygnešys. Apie 30 gyveni
mo metų jis paskyrė tam, kad sunkiu spaudos 
draudimo laikotarpiu Pikelių, Židikų, Renavo, 
Tirkšlių, Ukrinų ir Sedos žemaičius pasiektų lie
tuviška knyga. Slaptai veikusias lietuviškas mo
kyklas jis aprūpindavo elementoriais ir kitomis 
knygomis.

Lietuviškas knygas šiose apylinkėse platino 
ir Mažaičių kaimo gyventojas Antanas Skeivys. 
Sis knygnešys 1905 m. tapo vietinių revoliucio
nierių vadovu.

Anksti Mažeikių krašte įsižiebė revoliucinės 
kovos kibirkštys. V. Kapsuko įpareigota, 1918 m. 
į Mažeikius atvyko Rusijos Komunistų par
tijos Centro Komiteto Lietuvių sekcijų vado
vybės atstovė Aleksandra Drabavičiūtė. Ji pir
moji papasakojo mažeikiečiams apie Spalio re
voliuciją, apie didelius pertvarkymus Rusijoje. 
A. Drabavičiūtės iniciatyva Mažeikiuose suda
roma komunistinė kuopelė. Tačiau tų pačių 

metų birželio mėnesį A. Drabavičiūtė areštuo
jama, ir vokiečių okupantai ją uždaro į Mažei
kių kalėjimą.

Drabavičiūtę areštavus, laisvėje likę drau
gai tęsė kovą. Metų pabaigoje Mažeikiai suki
lo. Buvo nuginkluoti okupantų kareiviai, poli
cija. Liaudis išvaikė vietinės buržuazijos suda
rytą komitetą, atėmė iš vokiečių vagoną, ku
riame tie bandė išvežti pagrobtas mažeikiečių 
gėrybes, svarbiausia — elektrinės įrengimus.

Po savaitės kitos vokiečiai vėl kėsinosi už
imti Mažeikius, bet vietinių raudonarmiečių 
kuopa juos įnirtingai gynė. Tačiau neilgai buvo 
lemta gyvuoti Tarybų valdžiai. Aplink siautė

jo vokiečių militaristai, ypač generolo fon der 
Golco vadovaujama ,,geležinė divizija", taip 
pat Povilo Plechavičiaus gaujos.

Į pagalbą apgultiems Mažeikiams atėjo Šiau
lių darbininkų būrys ir grupė raudonarmiečių 
iš Latvijos. Tačiau priešų jėgos buvo kelerio
pai gausesnės, ir kovo 4 d. po įnirtingų kau
tynių raudonarmiečiai paliko miestą. Jie pa
sitraukė Latvijos link. Vėliau Mažeikių rau
donarmiečių kuopa nuėjo iki Juodosios jū
ros, kovodama Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrai
noje. Mažeikiuose ėmė siautėti vadinamasis 
baltasis teroras. Revoliucionieriai pradėtą kovą 
tęsė pogrindyje.

Dar gilesnes raukšles miesto veide įspaudė 
antrasis pasaulinis karas. Mažeikiai labiausiai 
nukentėjo, hitlerininkams traukiantis. Sudegė 
beveik visas miesto centras.

Sunku lyginti senuosius Mažeikius su dabar
tiniais. Prieš karą visoje Žemaitijoje buvo gar
sus brolių Sadauskų bravoras, o šiandieninė 
alaus darykla ,,Kibirkštis", keleriopai didesnė 
ir galingesnė už savo pirmtaką, tėra visai men
kutė šalia kitų nūdienių Mažeikių pramonės 
įmonių. Viena stambiausių — Garelio elektro
technikos gamykla. Ji gamina elektros varik
lius skalbimo mašinoms. 1966 m. pastatyta 
kompresorių gamykla. Per metus ji pagamina 
milijoną kompresorių buitiniams šaldytuvams. 
Mieste veikia sviesto gamykla, avalynės, bal
dų fabrikai, pirminio linų apdirbimo fabrikas.

Šiuo metu statomas naujas pramonės milži
nas — stambiausia Pabaltijy Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonė. Tai pati didžiausia statyba 
per visą Lietuvos istoriją. Naujoji gamykla Lie
tuvos pramonei gamins dizelinį kurą, mazutą, 
bitumą, parafiną, sieros ir kitus naftos pramo
nės produktus, kurie iki šiol buvo gabenami iš 
kitų tarybinių respublikų.

Gamykla dar labiau „supramonins" Mažei
kius. Tiesiama nauja geležinkelio šaka ir auto
strada, statomas geležinkelio tiltas per Vardu
vą, rekonstruojama Ventos geležinkelio stotis.

Taigi miestai moka didžiuotis. Ir pavydėti. 
Mažeikiai — taip pat. įsikūrę pačioje Lietuvos 
šiaurėje, tvirtai atsirėmę į žemaičių žemę, tary
tum sako:

— Pavydėkite man! Ateities!

FERDINANDAS KAUZONAS

meninė forma. Išreikšti fi
losofinius apmąstymus apie 
kelio pasirinkimą konflikti
nėse istorijos sandūrose, 
apie savo tautos likimą V. 
Žalakevičius pasirenka iš 
komercinio kino atėjusią 
nuotykinio kino formą, kuri 
dažnai įjungdama ir melo
dramos elementus, šiandien 
karaliauja geriausiuose Va
karų Europos ir JAV reži
sierių filmuose, prisodrin
tuose aktyvia socialine ir 
politine problematika. O kad 
politika šiandien tapo vedan
čiąja kinematografo tema, 
nesunku įsitikinti peržvel
gus pastarųjų metų tarptau
tinių kino festivalių reper
tuarą, juose nugalėjusius 
filmus. Ir V. Žalakevičius, 
Maskvos kino festivalyje 
žurnalistui pareikšdamas 
“Pasaulis šiandien išvago
tas politikos plūgu”, buvo 
vienas iš tų nedaugelio ta
rybinių režisierių, kurių 
toks kinematografo posūkis 
neužklupo netikėtai. Dar 
1969 metais jis pradeda gal
voti apie politinio filmo su
kūrimą. Lietuvos televizijai 
stato “Visą teisybę apie Ko
lumbą”, pasakojančią apie 
partizaninę kovą Pietų Ame
rikoje. Bet tai buvo tik 
filmas-eskizas tam dideliam 
pokalbiui, kuri V. Žalakevi
čius realizuoja 1972 metais 
filme “Tas saldus žodis 
laisvė”. Tai aistringas kino 
kūrinys, šiuolaikiška kino 
kalba įsiveržiąs į politinio 
gyvenimo sukuri.

Ir dar viena Z. Žalakevi
čiaus kaip režisieriaus dar
bo pusė. Jau anksčiau ži
nojau, kad pas Vytautą savo 
kūrybinį kelią kine pradėjo 
nemaža šiandien žinomų 
Lietuvos aktorių, bet niekad 
nepagalvojau, kad jų tiek

daug. D. Banionis, B. Bab- 
kauskas, V. Blėdis, A. Ma
siulis, L. Noreika, R. Ado
maitis, J. Budraitis, A.Šur
na - visi tie, kurie mūsų kine 
šiandien yra teisėtai laiko
mi geriausiais. Kaip paaiš
kinti, kad V. Žalakevičius 
tapo savotišku Lietuvos kino 
“Institutu”?

Pradėkim kad ir nuo akto
rių parinkimo vaidmenims, 
kur šis režisierius niekad 
neieško pramintų kelių. Nuo 
pačio pirmo savo filmo, jis 
kvietėsi nežinomus, arba 
mažai kine žinomus žmo
nes, ir, tur būt, nereikią 
sakyti, kad tai visada susiję 
su nemaža rizika. Sakysim, 
1964 metais respublikoje jau 
buvo visa plejada gerų akto
rių, atrastų tame tarpe ir 
paties V. Žalakevičiaus. O 
kam jis pasiūlo pagrindinius 
vaidmenis būsimame filme 
“Niekas nenorėjo mirti”? 
Vilniaus universiteto teisės 
fakulteto studentui J. Bu
draičiui. Dar niekuo nepa
sižymėjusiam jaunam teatr6 
aktoriui R. Adomaičiui. Estų 
dainininkui ir keletos vaid
menų, apie kuriuos šiandien 
niekas neprisimena kine at
likėjui B. Ojai ir t. t. Buvo 
nemaža triukšmo ir ginčų, 
bet Vytautas nenusileido, ir 
pasirodė teisus. Kai jo pas
kui paklausė, kodėl jis pa
sirinko, sakysim, kad ir 
Bruno Oją, režisierius la
koniškai atsakė: “Sis žmo
gus turi didžiulį gėrio po
tencialą”. Dabar visi su
pranta, kad taip ir yra, bet 
juk niekas iki jo to nepaste
bėjo. . . Žalakevičius aiš
kiai žino, ko jam reikia ir 
sugeba aktoriuje tai įžvelg
ti ir surasti.

Tačiau visiems, tur būt, 
suprantama, kaip sunku 
dirbti su žmogum, kuris kine 
žengia tik pirmuosius žings
nius. Kokia to darbo esmė? 
Vienu žodžiu neatsakysi, 
nors latvių aktorei V. Art- 
manel filme “Niekas neno
rėjo mirti” atlikusiai pa
grindinį moters vaidmenį, 
pavyko tai suformuluoti pa
kankamai glaustai ir tiksliai: 
“Jis daro maksimumą, kad 
sužadintų aktoriaus kūrybinę 
fantaziją”.

Kartais iš pačių aktorių 
tenka girdėti, jos Žalakevi
čius filmavimo aikštelėje 
leidžia improvizuoti. Taip, 
jis nesufleruoja intonacijos, 

žesto, mimikos, jis tik sten
giasi sukurti nuotaiką, ap
linką, o aktorius pats gali 
siūlyti ir rinktis. Bent jam 
taip atrodo. Faktiškai reži
sierius siekia iš anksto už
planuoto rezultato, bet nori, 
kad aktorius pats jį surastų. 
Ir, matyt, teisus yra D. Ba
nionis, sakydamas: “Žala
kevičius visuomet tiksliai 
žino, ko nori, kiekvienu kon
krečiu momentu, nekausty
damas kūrybinės aktoriaus 
iniciatyvos, jis taktiškai ir 
tvirtai veda jį paskui save, 
atveria vis naujas perspek
tyvas”.

Valandų valandas jis gali 
sugaišti, siekdamas tikslaus 
judesio ar intonacijos, tik
ros, nesuvaidintos vidinės 
įtampos. Tuo pat metu re
žisierius stengiasi sudaryti 
visas sąlygas, kad aktoriui 
būtų lengviau save išreikšti. 
Statant filmą, aikštelėje vi
sada yra didelis būrys žmo
nių, be kurių neįmanoma 
techninė pusė. Tuo tarpu 
filmuodamas kulminacinę 
juostos “Niekas nenorėjo 
mirti” sceną, V. Žalakevi
čius išprašė iš aikštelės visą 
aptarnaujantį personalą, iš
skyrus operatorių, kad nie
kas netrukdytų sužeistam 
Aitvarui, tariant žodžius 
“Tu nežinai, tu nežinai, koks 
skausmas! . senoje sto
ginėje pajusti artėjančios 
mirties žingsnius.

Ir nors dažnai režisie
rius būna griežtas, negai
lestingas, su juo nelengva 
bendrauti, nepaisant to, dau
gelis aktorių, su kuriais teko 
kalbėti (D. Banionis, R. Ado
maitis, B. Oja, V. Artmanė) - 
vienu balsu tvirtina - jei 
pakvies Žalakevičius, atsi
sakysiu visų pasiūlymų ir 
eisiu pas jį. Nes tada esi 
užtikrintas, kad tavęs laukia 
įdomus vaidmuo, kūrybiš
kas darbas ir būsimas fil
mas, kuris vėl taps įvykiu.

Laimonas TAPINAS

KIEK PAILGĖJO 
PARA?

Kaip ilgainiui kinta paros ilgu
mas, Žemės apsisukimo greitis 
aplink savo ašj? Tikslų atsakymą 
pateikė Anglijos Grinvičio labo
ratorijos darbuotojas L Moriso- 
nas. Jis pasinaudojo Saulės užte
mimų stebėjimų, kurie registruo
jami nuo XVII a. vidurio, ir kitais 
tikslesniais mūsų laikų duomeni
mis. Paaiškėjo, kad per pastaruo
sius tris amžius para vidutiniškai 
pailgėjo po 1,5 milisekundės per 
šimtmetį.

Penktadienis, Kovo (March) 15, 1974

Studentų mokslinai darbai
Kauno Politechnikos insti

tuto dieniniame skyriuje 
šiemet mokosi apie 8,200 
studentų. Daugiau kaip 5 
tūkstančiai iš jų aktyviai da
lyvauja mokslinėje veikloje. 
Jie sprendžia radioelektro
nikos, automatikos, vibro- 
technikos, ultragarso ir daug 
kitų svarbių problemų, kuria 
įrengimus ir prietaisus, 
projektuoja įvairius pasta
tus.

Didelę naudą liaudies ūkiui 
duoda instituto projektavi- 
mo-konstravimo biuras, ku
rio veikloje dalyvauja apie 
500 studentų. Apie 70-90 
jų sukurtų darbųkasmetpri
taikoma gamyboje. Antai 
šiuo metu Kaune pagal stu
dentų pasiūlymą statomi 
vandens valymo įrenginiai, 
daugelyje šalies įmonių dir
ba kauniečių sukurtos spe
cialios staklės su progra
miniu valdymu, automatai, 
matavimo prietaisai ir kiti 
sudėtingi įrengimai.

Sėkmingi busimiesiems 
inžinieriams buvo praėję 
mokslo metai. Sąjunginiame 
geriausiųjų studentų darbų iš 
gamtos, technikos ir huma
nitarinių mokslų sričių kon-. 
kursui buvo pateikta 70 Kau
no Politechnikos instituto 
studentų darbų. Iš jų net 10 
buvo aukštai įvertinti: du 
aukso medaliais ir aštuoni- 
diplomais.

Pernai sąjunginiame kon
kurse pirmąją vietą užėmė 
lengvosios pramonės fakul
teto studento T. Marcinkevi
čiaus darbas, skirtas sinte
tinio audinio-lavsano savy
bių tyrinėjimui. Šio darbo 
vadovas - technikos mokslų 
kandidatas P. Varanauskas. 
Apie P. Varanausko savo
tišką jubiliejų neseniai rašė 
miesto laikraštis “Kauno 
tiesa”: mokslininkas gavo 
autorinį liudijimą už 200-ąjį 
savo Išradimą. Žinoma, kad, 
vadovaujami tokių gabių ir 
patyrusių dėstytojų, studen
tai gali pasiekti puikių re

įžymios Amerikos juodųjų 
žmonių pažangios veikėjos

Iš kairės į dešinę: New Yorko Miesto Žmogaus Teisių 
Komisijos pirmininkė Mrs. Eleanor Holmes Norton, Jung
tinių Valstijų Kongreso narė Shirley Chisholm ir nužudyto 
kovotojo Dr. King žmona Coretta Scott King

zultatų. Tai patvirtins ir 
tas faktas, kad 15 instituto 
studentų praėjusiais metais 
gavo 36 autorinius išradė
jų liudijimus.

Kauno Politechnikos in
stitutas palaiko glaudžius 
ryšius su 'Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos aukštosiomis 
mokyklomis. Rengiamos 
bendros mokslinės konfe
rencijos, keičiamasi patriti- 
mi.

į studentų mokslinį darbą 
nuolatos įtraukiami nauji 
nariai. Studentai supažindi
nami su instituto vykdomų 
mokslinių darbų tematika, 
organizuojamos įvairios 
ekskursijos.

A. BAJORAS

Žemė
Grūdai, sušildyti delnuos, 
į brandžią žemę byra, 
Jie reikalauja šilumos 
Ir meilės eleksyro.

O žeme, kupina vilčių
Ir prakaito, ir kraujo.
Laukuose, ant plačių pečių 
Gimdai, kuri iš naujo.

Žmonijai auksą brandini 
Iš savo kūno syvų.
Tu amžinai esi dosni
Visiems, kas darbą myli.

Ir tiesias skambantys javai 
į saulę, tau, artojau.
Jau kaista saulėti delnai.
Laukai kombainams moja.

JARONIMAS MIKULENAS

Baltos putos
Sūnūs delčioj pasiklys 
Ir pelėdoms guosis.
Mėto tyliai į šalis
Baltą puta gluosnis.

Sūnūs grįžę paslapčiom, 
Lovoj nevartysis . . .
Senas tėvas su marčiom 
Ir pačiom tvarkysis.

Senas tėvas senu liks, 
Ir anūkams guosis.
Mėto tyliai į šalis 
Baltą putą gluosnis.

STASYS JONAUSKAS
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APIE MUSŲ FLORIDOS EVERGLADES PARKĄ

Lietuvos mokslininko įspūdžiai
ROMUALDAS LEKEVIČIUS '

Biologijos Mokslų Kandidatas
Siaurės Amerikos pietuose plyti Floridos 

pusiasalis. Prieš 19 m’n. metų jis dar sken
dėjo Atlanto vandenyno vandenyse. Tada 
tai buvo daugybė vulkaninės kilmės uolų, 
padengtų dumblu ir moliuskų kiautelių 
sluoksniu. Palaipsniui, žemės plutai raukš- 
lėjantis, per milijonus metų toje vietoje iš 
gelmių iškilo Floridos plynaukštė. Vėliau 
jos pakraščiai didėjo, kilo naujos salos, uo
los. Prie to prisidėjo jūros augmenija, gyvū
nija ir ypač koralai. Taip susiformavo da
bartinio Floridos pusiasalio kontūrai ir at
sirado tūkstančiai didesnių ir mažesnių salų. 
Floridos pusiasalį skalauja šilta Golfo srovė. 
Čia, užžėlus augmenijai, vykstant evoliu
cijai, iki mūsų laikų susiformavo ir išliko 
labai įdomi, unikali Pietų Floridos gamta.

KAIP VISUOMENĖS SAVASTIS
Šio amžiaus pirmoje pusėje buvo atsira

dę įvairiausių vertelgų, biznierių, milijonie
rių, kurie rengėsi nudrenuoti, dirbtiniais 
kanalais išvagoti ir nusausinti šį unikalų 
žemės kampelį. Biologai atkreipė amerikie
čių ir pasaulio visuomenės dėmesį ir pa
kvietė išsaugoti Evergleidso gamtą ateities 
kartoms. 1947 m. JAV valdžia buvo pri
versta paskelbti Evergleidso pelkes, vande
nyno dalį ir daugybę salų nacionaliniu par
ku.

Jau sukultūrintos Floridos dalies melio- 
raciniai darbai smarkiai pakeitė Evergleid
so vandens režimą. Dabar net svarstoma, 
kaip galima būtų tai atitaisyti. Amerikos 
mokslininkai susirūpinę kalba apie vis di
dėjantį Evergleidso vandenų užteršimą nuo
dingais chemikalais.

NEPAPRASTAS VAIZDAS•
Iš kurortinio didmiesčio Majamio va

žiuojame susipažinti su Evergleidsu. Iš pra
džių aplink matyti platūs melioruoti 
pupelių, pomidorų, apelsinmedžių laukai. 
Privažiuojame ir sustojame prie įspūdingų 
dešrelių medžių. Ant jų vaisiai kabo pana
šūs į geras lietuviškas dešras. Tačiau suži
nojus, kad tos dešros nevalgomos, darosi 
truputį apmaudu. Vietomis vienodą lau
kų vaizdą paįvairina kokoso palmių miš
keliai, papajų plantacijos. Papajų vaisiai 
labai skanūs. O šiaip kur pažvelgsi, 
visur sklando juodieji ar rudieji maitvana
giai. Jie suka ir suka ratus, ieškodami kokio 
nors kritusio gyvulio ar paukščio. Tai sa
votiški gamtos sanitarai. Jų gausumas Flo
ridoje ne atsitiktinis. Florida — daugelio 
Siaurės Amerikos paukščių žiemavietė. Čia 
atskrenda daug po kelionės iš Šiaurės kraš
tų nuvargusių, paliegusių, medžiotojų pa
šautų paukščių. Taigi maitvanagiams mais
to čia pakanka, ir jie susirenka vos ne iš 
visos Šiaurės Amerikos teritorijos.

Dirbamus laukus pakeičia pelkėtos, šla
pios lygumos. Tai aktyviai kultūrinami, sau
sinami ir vis dar įsisavinami rajonai. 
Čia jau seniai nebėra krokodilų, nebėra 
vietos perėtis pelkių, balų ir vandens 
paukščiams. Jeigu Evergleidsas nebūtų pa
skelbtas nacionaliniu parku, jo lauktų toks 
likimas: pažeistas vandens režimas, dirvos 
erozija ir visiškai skurdi fauna.

DAUG BALTŲJŲ GARNIŲ 
IR KITŲ PAUKŠČIŲ

Pagaliau užrašas sveikina atvykusius į 
Evergleidso nacionalinį parką. Taisyklės 
skelbia, ką galima, bet dar daugiau — ko ne
galima daryti lankytojams. Truputį pavažia
vus, neišlipant iš mašinos, reikia sumokėti 
už parko aplankymą. Toliau važiuojame be
tonuotu keliu ant neaukšto pylimėlio su dau
gybe tiltų per upelius. Aplink tik žolė, žolė, 
žolė... Retkarčiais tolumoje pamatome ne
didelius krūmokšnius, kokoso palmes. Šios 
žolėtos platybės — tai įprastas Pietinės Flo
ridos gamtovaizdis. Žolė aštri ir šiurkšti, 
todėl amerikiečiai ją vadina piūkline žole. 
Šie žolių plotai Evergleidse panašūs į mū
sų Žuvinto rezervatą. Žolynuose visada 
šlapia, jie slepia liūnus, kuriuose slūg
so durpių sluoksniai. Drėgnose plūktinės 
žolės platybėse gausu gyvo maisto, daugy
bė paukščių. Čia gyvena tropiniai, sub
tropiniai ir atskrendantys iš šiaurės žie
moti paukščiai. Važiuodami matėme daug 
paprastųjų baltųjų garnių, kiek rečiau 
mažyčius snieginius garnius. Pastarieji su 
savo gražiai lenktomis, papurusiomis spar
nuose ir uodegoje plunksnomis tikriau
siai yra puošniausi iš visų mūsų planetoje 
gyvenančių baltųjų garnių. Toliau važiuoda
mi, matome vis ką nors naujo, įdomaus. 
Štai prie kelio stovi orūs Luizianos garniai. 
Šalia jų šmirinėja ir vabzdžius renka ma 
žytis mėlynasis Floridos garnys. įdomu, kad 
šių paukščių jaunikliai būna visai balti, po 
metų jie tampa margi, o kai suauga, jų 
plunksnos pasidaro mėlynos. Vietomis stūk
so dideli medžiai sausuoliai. Vieno viršūnėje 
pirmą kartą pamatau didelį baltagalvį ere
lį. Tai JAV nacionalinis paukštis. Jau po
ra šimtų metų šio paukščio atvaizdas puo
šia JAV herbą, kalamas Amerikos dole
riuose. Atrodytų, kad valstybė turėtų rūpin
tis savo gyvojo herbo likimu. Bet buvo 
visaip. Vieni amerikiečiai iš smalsumo, 
kiti — norėdami iškamša papuošti savo 
butą, šaudė šiuos erelius, fermeriai naikino

juos, esą ėriukus nunešą (nors visiems ži
noma, jog šie paukščiai minta tik žuvimis). 
Dabar jų tik koks šimtas beliko. Tik prieš 
kelerius metus JAV kongresas buvo pri
verstas imtis griežčiausių priemonių. Bal
tagalvis erelis įtrauktas į išmirštančių gyvū
nų sąrašus.

Važiuojant tolyn į Evergleidsą, vis drėg- 
niau, vis daugiau tyvuliuoja vandens ir 
šlapio miško. Čia auga stambūs raudonme
džiai, karališkosios, nykštukinės ir kitų rū
šių palmės.

PUIKI TVARKA
Amerikiečiai gana įdomiai ir gerai sutvar

kė lankytojų ir turistų antplūdį. Visi važiuo
ja mašinomis, turi mokėti dolerius, bet už 
tai jie nori pamatyti Evergleidso gamtą iš 
arčiau. Kad lankytojai netrukdytų normalaus 
laukinės parko faunos gyvenimo, charakte- 
ringesnėse vietose nuo vienintelio per par
ką einančio kelio yra 6 trumpučiai atsiša
kojimai, kurie užsibaigia mašinų stovėjimo 
aikštelėmis. Iš čia nutiesti kelių kilometrų 
ilgio pėsčiųjų tilteliai ant polių, su specia
liais barjerais. Apsukę gerą ratą, tilteliai 
baigiasi toje pačioje vietoje, kur prasi
dėjo. Prie tiltelių yra lentelės, kuriose pa
rašyta, ką toje vietoje galima pamatyti, o 
ant medžių ir krūmų pakabintos etiketės 
su trumpa to augalo charakteristika ir jo 
paplitimo žemėlapiu. Taigi nereikia jokių 
ekskursijų vadovų. Norint susipažinti su 
parko istorija, reikia tik paspausti mygtu
ką, ir pasigirsta parko specialistų paskaitos 
magnetofono įrašas.

Vienu tokių tiltelių eidami, pakliuvome į 
niūrų, tamsų, drėgną tropinį mišką. Čia 
vešliausiai auga įvairių rūšių palmės, api
pintos lijanomis, raudonmedžiai, kurių ka
mienais slenka figmedžiai. Ant medžių, tar
si jie būtų specialiai papuošti, žydi ke
lių spalvų orchidėjos. Tai tikros atogrąžų 
džiunglės.

Už keliolikos kilometrų, eidami kitu tokiu 
tilteliu, pakliuvome į visai kitokį biotopą. 
Čia vyrauja įvairiausi krūmynai, o ten, kur 
jų nėra — auga žolė ar plyti geltono smė
lio ploteliai. Daugybė upelių ir jų protakų.

DAUGYBĖ KROKODILŲ
Tuose vandenyse gyvena ypač daug vėž

lių. Įsižiūrėjus atidžiau j vandens paviršių, 
visur matyti po tris taškelius ~ dvi akys ir 
nosies galiukas. Tai Misisipės aligatoriai — 
parko pasididžiavimas. Evergleidso nacio
naliniame parke gyvena didžiausia šių kro
kodilų kolonija.

Portfeliai, bateliai ir daugybė kitų dirbi
nių iš šių roplių odos buvo labai vertinami. 
Daugelis vertelgų, naikindami krokodilus 
dėl odos, gerai pralobo. Laukiniai krokodi
lai beveik visur išnyko. Krokodilų odos 
reikia ir dabar, bet laukinių krokodilų ne
beužtenka. Mažai jų beliko. Daugelyje Flo
ridos vietų yra įsteigtos krokodilų fermos. 
Ten krokodilai auginami odai kaip, nami
niai gyvūnai.

Parke šių benykstančių roplių yra gana 
daug. Stebėdami nuo tiltelių ir plaukdami 
laiveliu jų matėme visur. Vieni gulėjo 
krante, išsitiesę kaip 6—7 m ilgio rąstai ir 
pražiodę baisius nasrus, šildėsi saulėje, ki
ti — ilsėjosi po tilteliais, treti — tūnojo žo
lių ir krūmų tankmėje, bet daugiausia 
buvo vandenyje: nejudėdami laikėsi van
dens paviršiuje. Atrodė, kad šie aligato
riai patys nekalčiausi padarai. Tačiau 
užrašai skelbė: „Nueiti nuo kelio drau
džiama", „Maudytis draudžiama", „Jeigu 
čia eisite, už jūsų gyvybę neatsakome". 
Perspėjimų teisumu įsitikinome, kai pama
tėme, kaip vieno iš tų snaudalių dantytuo
se nasruose staiga pranyko sniego baltumo 
garnys. Ir parke krokodilai ne visada sotūs 
būna.
SENOVINIS PAUKŠTIS ANCHINGA

Neatskiriama šio biotopo dalis yra įdo
mus senovinis paukštis anchinga. Anchin- 
gos snapas kaip durklas. Tai puikiausias 
įrankis pasmeigti žuvį. Jos gaudo žuvis 
nardydamos vandenyje. Sučiupusi žuvelę, 
anchinga mėto ją’į orą, kol žuvelė tiesiai 
galva žemyn įkrenta į žiotis. Ir po to maty
ti, kaip grobis ilgu kaklu slenka žemyn.

Anchingų čionai buvo daug visur — ore, 
medžių ir krūmų šakose, ir vandenyje, ta
čiau kitose Šiaurės Amerikos vietose šių 
paukščių išliko tik nedidelėse pelkių sale
lėse Floridos, Alabamos, Misisipės ir Lui
zianos valstijose.

Už kelis dolerius specialiais laiveliais ga
lima paplaukioti parko upėmis, protakomis 
ir kanalais. Mus privežė prie baltųjų ibisų 
ir rožinių girnovių kolonijų. Jie peri me
džiuose arba krūmuose. Baltieji ibisai gyve
na didelėmis, o girnovės — mažomis kolo
nijomis.

Virš mūsų porelėmis skraidė juodosios 
žirkliasnapės žuvėdros. Šių paukščių posna- 
pis žymiai ilgesnis už antsnapį. Zirkliasna- 
pės skraido žemai, posnapiu rėžia vandenį, 
o užkliuvusias žuveles pametėja į viršų ir 
čia pat vikriai pagauna. Tai jūriniai 
paukščiai. Jie visai nebaikštūs. Vieną žirk- 
liasnapių porelę sausumoje fotografavau 
per porą metrų, o lizde jos prisileidžia’ dar 
arčiau.

MANGROVINIAI MIŠKAI
Prie jūros auga mangroviniai miškai. Lie

tuvoje kiekvienas juos tiesiog krūmais pa
vadintų. Tikrieji mangroviniai miškai pra
sideda ten, kur jau nebeauga piūklinė žolė 
ir pelkių kiparisai. Mongrovų krūmai atro- 
do labai keistai — jų šakos atrodo tarsi spe
cialiai paramstytos išsiraizgiusiomis šakni
mis, kad potvynio metu nesušlaptų lapai ir 
daugybės paukščių lizdai.

Susipažinę su charakteringesniais Ever
gleidso nacionalinio parko, biotopais, atsidu
riame Seiblo iškyšulyje. Tai vieta, kuri ne 
šiaip sau Flamingu vadinama. Gal už kokių 
poros kilometrų nuo kranto, Meksikos įlan
kos Floridos užutekio seklumose ganėsi 
bent keletas tūkstančių amerikinių flamin
gų. Tarybų Sąjungoje Kaspijos pakrantėse 
gyvena tokie pat dideli flamingų pulkai. 
Evergleidso flamingai skiriasi tuo, kad yra 
visiškai raudoni, o Europos, kurie kartais ir 
į Lietuvą užklysta, balti tik su rožiniais 
sparnais.

Flamingo miestelyje įsikūręs Evergleidso 
nacionalinio parko mokslinis centras. Čia 
mums papasakojo, kad flamingai gaudomi 
žiedavimui taip, kaip ir Azerbaidžano Ki- 
zylagačo rezervate. Mokslininkai pasinau
doja šių paukščių kvailumu. Zieduotojai iš
tiesia ilgą virvę virš vandens ir laukia. 
Paukščiai, panardinę galvas vandenyje, turš- 
kia dumblą ir pamažu slenka prie jos. Pa
jutę virvę, perkelia galvą į kitą pusę ir įsi
painioję nebesusigaudo, kad galima ją at
gal ištraukti. Taip sugaunama ir sužieduo
jama šimtai paukščių.

RUDIEJI PALIKANAI
Jūroje plaukioja daugybė kormoranų, 

įvairių ančių rūšių. Bene didžiausią įspūdį 
Meksikos įlankoje daro rudieji pelikanai. 
Skraidydami jie žvalgosi tarsi pilotai iš lėk
tuvo į vandenį. Pastebėję žuvį, suglaudžia 
sparnus, lyg akmuo krenta žemyn galva į 
vandenį, o po kelių sekundžių išnyra, snape 
laikydami spurdantį grobį.

Gėluose Evergleidso vandenyse gyvena 
įdomi senovinė kaimanžuvė. Ji taip vadi
nama dėl to, kad jos galva savo struktūra 
ir išvaizda yra panaši į krokodilo kaimano 
galvą. Sūriuose parko vandenyse galima 
pamatyti iki 300—400 kg svorio besiganan
čius vandens žinduolius, sirenų giminai
čius lamantinus.

Parką skalaujančios jūros vandenyse gy
vena įvairiausių tropinių jūrų žuvų. Čia 
pasitaiko kardžuvių, ryklių, tunų ir kitų 
žuvų, apie kurias taip puikiai rašė E. He
mingvėjus.

Evergleidso nacionaliniame parke galima 
sutikti 25 žinduolių rūšis. Didesniuose kipa
risų ir palmių miškuose gyvena amerikinė 
juodoji meška. Ji minta įvairiais vaisiais, 
uogomis, bet ypač mėgsta kopūstinės pal
mės vaisius. Nors ir reta, bet vis dar čia 
veisiasi lanksti ir labai plėšri puma. Šie 
gražūs kačių šeimos atstovai anksčiau JAV 
buvo plačiai paplitę, bet taip žvėriškai bal
tųjų buvo naikinami, kad jų beliko tik Lui
zianos neprieinamų pelkių miškuose ir čia, 
Floridoje.

Aplankę Evergleidsą ir kitus JAV nacio
nalinius parkus (jų yra 33), įsitikinome, kad 
Amerikos visuomenė ypač susirūpinusi sa
vo krašto gamtos likimu. Kalbant su vienu 
žinomu gamtos apsaugos specialistu, jis net 
pasakė: „O, jeigu mes būtume ėmęsi tokių 
priemonių bent prieš dešimtį metų, dabar 
nebūtų tokių aštrių problemų". Šiuo metu 
aplinkos apsauga yra viena svarbiausių 
JAV problemų.

Nors tokios problemos dar negresia mū
sų šaliai, nors mūsų gamta ne taip nuskur
dinta, tačiau gamtą saugoti turime visomis 
priemonėmis, kad paskui nesiskųstume pa
vėlavę.
Florida — Vilnius

Iš žurnalo “Mokslas ir Gyvenimas“, 
1973 m. nr. 10.

BROCKTON. MASS.

Mirus

George Shimaičiui
Reiškiame giliausią užuojautą visiems artimie

siems, draugams ir pažįstamiems. Jurgis buvo 
labai darbštus darbininku judėjime. Mes apgai
lestaujamu nuoširdaus draugo.

AGNES PETRUKAITIS 
BĖTTV PATRICK

Buzzards Bay, Mass.

BROCKTON, MASS.

MIRUS

Julijai Rainardienei
Reiškiame širdingą užuojautą vyrui STANLEY, 

sūnui LEO, giminėms, draugėms, draugams ir 
artimiesiems.

Mes sykiu liūdime netekę geros, daug veikian
čios draugės.

ALEKSANDRAS ir VIOLET TARASKAI
ANTONINA CHULADIENĖ

San Leandro, California

Sparnuotas
Ttiolis

G. Jacenaitės, 
“Traktorininkas’ ’

G. Jacenaitės, 
“Velnias“

KRISLAI
(Atkelta iš 1 pusi.) 

Tiesoje“ St. Balčiūnas aš
triai pakritikavo Sirvintuose 
jaunųjų komunistų apsileidi
mą. Mes sakome: Gerai, c
puiku! Tik per kritiką ir 
savikritiką galima tobulintis 
ir pasiekti veikloje naujų 
laimėjimų.

Kitaip i tai žiūri lietuvių 
tautos atplaišos čia Ameri
koje. Clevelando smetoni- 
ninkų organui čia esąs galu
tinas Įrodymas, kaip niekam 
dėtas esąs visas mūsų nū
dienėje Lietuvoje gyveni
mas, kokia ten esanti bega
linė suirutė ir t. t. Ir užtai, 
žinoma, kalti esą “rusai“.

CHICAGO, ILLINOIS ■

Mirus ■

Juozui Nevarui I
Reiškią gilią užuojautą visiems giminėms I 

Amerikoj ir Lietuvoj, bei draugams, draugėms ir ■ 
pažįstamiems. ■

Pažangia lietuvių veikla visada atmins jo gar- H 
bingus darbus. ■

ROGER ŽILIS I
Artimas draugas ■B

Kaip šiandien atsimenu 
1924 metus, kai gimė dien
raštis “Daily Worker”. Mes 
pažangiečiai ji pasitikome 
su didžiausiu entuziazmu.

Tai buvo tarytum vakar. 
Bet jau prabėgo 50 metų!

Didžiugu, kad dienraštis 
ir šiandien tebegyvuoja. 
Tiesa, jis dabar vadinasi 
“Daily World”, bet tas pats 
laikraštis, pusę šimto metų 
ėjęs be mažiausios pertrau
kos.

Kaip mūsų lietuvių “Lais
vė” ir “Vilnis”, taip “Daily 
World” išeina ir laikosi ne 
riebiai apmokamomis biz- 
niškomis reklamomis, ne 
parama iš kokių nors turčių 
fondų, bet savo skaitytojų ir 
bičiulių nuoširdžia parama.

Atėjo kaleina ir mūsų 
vargšėms vištoms. Jų kiau
šiniai nebereikalingi. Jau 
išrastas ir gaminamas sub
stitutas, “Egg Beaters” va
dinamas. Esąs daug svei
kesnis, ypač seniems žmo
nėms, už geriausius kiauši
nius.

Taigi, nuo dabar kiauši
nius mums dės nebe vištos, 
bet chemikai. . .

Šiuo metu Vilniaus moky
tojų namuose atidaryta dai
lininkės G. Jacenaitės pir
moji personalinė mažosios 
plastikos paroda. Už stikli
nės vitrinos iškilmingai iš
sirikiavę berniukų ledo ritu
lininkų gatvės komanda, at
sirėmęs šautuvo, snūduriuo
ja naktinis sargas, iš girių 
medžiotojai grįžta su laimi
kiais. Ir nepasakysi, kad 
figūros išlankstytos iš mo
lio, greičiau iš savotiško 
stiklo. Kai kur švelniai gla
zūra nulieti, vietomis nut- 
vilkstyti ugnies, kai kur pra
simuša molio tonai, bet jie 
greičiau i varį panašūs. 
Švelniai žvilgą ir akį veria, 
kad negali nuo figūrų atsi
traukti.

- Jau vidurinėje mokyklo
je pastebėjai!, , kad molis - 
menui dėkingiausia medžia
ga, - sako Genė Jacėnaitė. - 
O Kuršėnai - Lietuvos puo
džių centras. Įvairiausi 
liaudies' meno meistrų 
darbai ir pakerėjo mane.

Keramikė G. Jacėnaitė - 
savita dailininkė. Kurdama 
mažąją plastiką, ji atsisakė 
eskizų popieriuje. Kūrinį 
jai padiktuoja aplinka, pats 
gyvenimas. Imasi kūrybinio 
darbo kas giliau Įsėdo Į šir
dį.

Štai ciklas “Velniai pra
gare”, pagauti iš liaudies 
folklioro. Tai jau tikra per
sonažų tipinė galerija. Vieni 
jų demoniškai kvatojasi iš 
jais tikinčių1 žmonių, kiti 
ironiškai šaiposi, jog dievas 
nesugeba jų suvaldyti. Vel
niai šikšnosparnio sparnais, 
velniai su raganomis meili
kaujasi. Kiekvienoje figūro
je daugišradingo jumoro, gi
lios potekstės , gal todėl vie
nas jų atstovas “nukeliavo” 
dar gyvam esant prof. A. 
Žmuidzinavičiui, i jo “Vel
nių muziejų” Kaune.

BRONIUS JAUNIŠKIS

SVEIKINAME

Agnes Jurevičienę
Proga 80 metų gimtadienio - kovo 4 d.
Linkime daug sveikatos ir ilgų metų.

JULIA ir S. JUREVIČIAI
Ft. Lauderdale, Fla.
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St. Petersburg, Fla.
Vasario 23 d. LSC Klubas 

turėjo sėkmingą parengimą. 
Svečiai iš šiaurinių valstiją 
dar neskuba grįžti į namus. 
Jie susirenka j mūsą salą 
papietauti ir prie geros mu
zikos pasišokti. Iš pasikal
bėjimo su svečiais išgirsta
me gražią atsiliepimą apie 
mūsą gražią salą ir pažan
gią veiklą. Daug iš ją pasi
žada sugrįžti pastoviam ap
sigyvenimui. Mes jūsų lau
kiame.

Čia jau du mėnesiai atos
togauja kanadietis pažangus 
veikėjas Jonas Broga. Sakė, 
kad jau ruošiasi grįžti Kana- 
don. Klubo prez. V. Bunkus 
paprašė svečią papasakoti 
savo įspūdžius, kaip jam pa
tiko Florida. Sakė, jam la
bai patinka Floridos gamta. 
O ypatingai patiko. Floridos 
pažangiąją lietuviu veiki
mas. Sakė: Aš visuomet pri
siminsiu jūsą draugiškumą. 
Linkėjo visiems geros svei
katos ir sėkmės pažangiaja
me veikime.

Siame pobūvyje dalyvavo 
sesutės Jeskevičiutės - He
lena ir Amelija. V. Bunkus 
paprašė Ameliją mums pa
dainuoti. Ji padainavo se
kamas dainas: “Pas močiu
tę”, “Kur bakūžė”, “Kilk, 
saulute”, “Augaramunėlė”, 
ir Ariją iš operos “Sadko”. 
Pianu jai akompanavo Walter 
Žukas.

Dainos Mylėtoją Choras 
Adelės Pakalniškienės vado
vybėje taipgi padainavo ke
letą dainą.

V. Bunkus padėkojo už 
grąžą padainavimą solistei 
Amelijai, chorui ir jo moky
tojai Adelei ir akompanistui 
Wateriui. Pobūvio dalyviai 
visiems gausiai paplojo.

Po programos buvo muzi
ka, šokiai ir kitokią Įvairu
mą.

Kiek vėliau, kai dalis pu
blikos jau buvo išsiskirsčiu
si, mūsą geras bičiulis Jo
nas Maracich paminėjo savo 
gimtadieni. Ta proga jis 
visus pavaišino gėrimais ir 
užkandžiais.

Apie Joną Maracich reikia 
pasakyti, kad jo žmona yra 
lietuvė. Jiedu yra mūsą Klu
bo garbės nariai. Jonas savo 
ranką darbu papuošė Klubą. 
Padarė sakyklą, knyginyčią 
ir dainininkams estradą. 
Širdingas jam ačiū.

LLD 45 KP. VEIKLA

Kovo 2 d. LSC Klubo salė
je įvyko kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kuopos pir
ui įninkąs Jonas Mileris ati
darė susirinkimą, o Juozas 
Sarkiūnas pirmininkavo. 
Sekė valdybos reportai. 
Pirm. Mileris, be kitko, pra
nešė, kad kovo 16 dieną Įvyks 
Tarptautinės Moters Die
nos - Kovo Aštuntosios pa
minėjimas. Taipgi dainuos 
Dainos Mylėtoju Choras. 
Adelė Pakalniškienė jau pri

Miami, Fla.

Tarptaut i n ės Moters Dienos 
Minėjimas

rengia

L. L. D. 75 KUOPA

Trečiadieni , 1974 m. kovo 20 d.

LIETUVIŲ SOČIALIO KLUBO SALĖJE

2610 N. W. 119th St., Miami, Fla.
Pietūs: 12:30 vai. Programa: 2:30 vai.

Programoje išgirsite istorinę kalbą. Meninę 
programą atliks MIAMIO AIDO CHORAS su savo 
solistais, vadovybėje Birutės Ramoškaitės-Mann.

Kviečiame visus ir visas.
Rengėjai

rengė chorą moters dienos 
minėjimui.

Balandžio 7 d. įvyks laik
raščio “Laisvės” dailininką 
suvažiavimas. Nutarta su
važiavimą pasveikinti su 
$200.

Tillė Lukienė davė kuopos 
finansinį raportą. Pranešė, 
kad nariai duokles už šiuos 
metus baigia užsimokėti. Iž
dininkas P. Alekna sutiko su 
finansą sąskaita.

Buvo pakviesti vajininkai 
pasisakyti apie vajaus užbai
gimą. Povilas Alekna, 
“Laisvės” vajininkas, sakė: 
Aš dirbau kiek galėjau, kad 
palaikyti mūsą spaudą. Mano 
laimėjimas - tai mūsą visą 
laimėjimas. Dėkojo visiems 
už kooperavim ą. Ir pridūrė: 
Jei būsiu sveikas, dirbsiu ir 
toliau.

Jonas Stančikas, “Vil
nies” vajininkas, taipgi dė
kojo visiems už pagelbėjimą 
laimėti pirmą dovaną. Ir 
sakė: Su jūsą kooperacija 
pasižadu dirbti ir toliau.

Seimininkė Monika Rač
kauskienė paėmė keletą sa- 
vaičią atostogą. Jos darbą 
virtuvėje paėmė Petronėlė 
Simenienė.

Po susirinkimo buvo pie
tūs. Paskui tęsėsi muzika, 
šokiai ir draugiški pasikal
bėjimai iki vakaro.

LIGONIAI

Paulina Blaškienė žengda
ma laiptais parpuolė ir 
skaudžiai susižeidė. Reikėjo 
kreiptis prie gydytojo. 
Draugą Jocyną ištiko lengvas 
paralyžius.

Linkiu ligoniams greitai 
ir pilnai susveikti.

PRANEŠIMAI

Kovo 23 dieną Klubo pa
rengimas.

Kovo 30 dieną kuopos pa
rengimas. Pietūs 1*2 vai., 
o paskui muzika ir šokiai.

Vieta: LSC Klubo salėje, 
314 15th Avė., South.

V. B-NE

Chester, Pa.
Vasario 28 dieną mirė Do

minikas Yokis. Paliko dide
liame nuliūdime sūną Daniel, 
jo žmoną ir 2 anūkus. Do
minikas Yokis buvo laisvą 
pažiūrą žmogus, skaitė 
“Laisvę” virš 30 metu. 
Priklausė prie Vytauto Lie- 
tuvią pašalpinlo klubo. D. 
Yokis jau buvo gilioje senat
vėje.

Taip pat mirė Bakanienė, 
Juozo Bakano žmona. Pali
ko dideliame nuliūdime vyrą 
ir visą giminę.

Ta negailestinga mirtis 
nusineša pačiu greitumu į 
kapus daug mūsą seneliu lie
tuviu. Beveik kas 3 savai
tės miršta vienas.

p. Šlajus

Worcester, Mass.
IS BENDRO KUOPŲ 
SUSIRINKIMO, 
KURIS ĮVYKO 
VASARIO 17 DIENA

Pasitaikė saulėta ir nešal
ta diena, tai susirinko gra
žus būrys narią. Pirmiau
sia LDS 57 kuopos sekreto
rė raportavo, kad dauguma 
narią pasimokėjo duokles už 
visus metus. Ji tuo džiau
gėsi, nes jai bus mažiau 
darbo. Ji raportavo, kad 
šiuo tarpu kuopoje yra 50 
narią gerame stovyje.

Apkalbėjus raportus visą 
metą veiklos, jie užgirti. 
Kuopos sekretorė pranešė, 
kad šis yra jos paskutinis 
raportas, nes šio mėnesio 
pabaigoje ji išvažiuoja į Flo
ridą pastoviai apsigyventi. 
Gaila, kad netekome geros, 
veiklios narės, kuri gražiai 
rūpinosi kuopos reikalais. 
Linkime jai laimės naujoje 
vietoje su savo jaunu gyve
nimo draugu Velskiu. Dabar 
galės veikloje dalyvauti ne
toli Švento Petro miesto. 
Ten bus plati dirva veikti. 
Ji yra gera pianistė ir turi 
gerą balsą dainuoti.

LLD 11 kp. finansą sekre
torius raportavo, kad kuopa 
dar turi 21 narį, pasimokė- 
jusį duokles. Šiaip nieko 
naujo neturi. Laukia LLD 
apskrities suvažiavimo, ku
ris įvyks pabaigoje balan
džio mėnesio. Gal suvažia
vimas ką nors naujo nutars, 
tai bus ir kuopai darbo ką 
nors veikti.

JASKEVICIUS

Brockton, Mass.
Po žiemos šalčiu LLD 6 

kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 3 d. pas Ch. Ustupą. 
Narią atsilankė geras būrys. 
Skaitytas praeito susirinki
mo protokolas ir priimtas,

Vajininkas S. Rainard iš
davė raportą iš vajaus. Ra
portas priimtas su pagyri
mu.

Buvo diskusuota apie LLD 
60 metą sukakti. Kuopos 
valdyba pasidarė nuotrauką 
ir aukojo $25 išleidimui Al
manacho.

17 narią užsimokėjo duok
les už 1974 metus. Perrink
ta kuopos valdyba dėl 1974 
metą. Palikta ta pati: pirm. 
Ch. Ustupas, sekr. Kaz. Che- 
raška, finansą sekr. ir iždi
ninkas S. Rainard.

Draugė Julia Gerulskienė 
užprenumeravo “Laisvę” 
savo motinos brolio sūnui 
Kostui Barkui.

Pd susirinkimo buvo ir 
vaišią. Draugė Rožė Wallen 
atnešė grikią babką. Išsi
skirstėme gerai nusiteikę.

Sekantis 6 kuopos susirin
kimas įvyks kovo 31d. toje 
pačioje vietoje. Pradžia 2 
vai. po pietą.

SEKR. S. RAINARD

Philadelphia, Pa.
Aplankiau draugą Povilą 

Kutrą, jau gyvenantį 
92-uosius metus. Kalba ge
rai, mato gerai, myli skai
tyti, tai ir “Laisvės” pre
numeratą atsinaujino.

Noriu jam , jo žmonai ir ją 
sūnui palinkėti daug daug lai
mingų metą.

Taipgi aplankėme žymu 
darbuotoją mūsą draugijose, 
bet dabar sirginėjantį Povi
lą Plungį. Jis daug jaunes
nis, tai galės nugalėti visas 
ligas.

Abiems linkiu ilgiausių 
metą ir geros sveikatos.

R. M.

LONDONAS. Anglijos 
prekyba su užsieniu davė 
$880.9 milijono deficito sau
sio mėnesį. Tai didžiau
sias deficitas Anglijos isto
rijoje.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Amputuoti (kojas prara
dę) veteranai laimėjo kovą 
už gavimą pakankamai ją 
automobiliams gazolino, ne
paisant apribavimo.

Mrs. R. Truesdale nu
bausta 5 metus kalėti už par
davinėjimą narkotiką.

•
Miesto tarnautoją samdy

mas laikinai sulaikytas dėl 
miesto biudžete susidariusio 
deficito $300 milijoną.

•
Apeliaciją teismas patvir

tino Kontroliuojamą apart- 
mentą nuomą pakėlimą 7.5%.

• ■
Kompartijos nacionalinis 

švietimo direktorius d r. 
James E. Jackson dviejąva
landą kalboje televizijoje nu- 
maskavo rašytoją Solženici- 
ną, kaip kovotoją už impe
rialistą reikalus ir socializ
mo priešą.

•
Kovo 6 d. masiniame su

sirinkime Community baž
nyčioje buvęs Švedijos am
basadorius Cileje Harold 
Edelstam pasmerkė Čilės 
fašistinį terorą. Edelstam 
buvo iš Čilės išvarytas, kaip 

,fašistams nepageidaujamas 
asmuo.

Jungtinią Tautą Žmoniš
kumo Teisią Komisija pa
siuntė kablegramą Čilės val
džiai, reikalaujant sulaikyti 
terorą ir suteikti politiniams 
kaliniams laisvę.

Šimtai newyorkiečią nu
vyko į Albany kovoti legis- 
latūroje už rinkimą refor
mas.

Queens Taikos ir Teisin
gumo koalicija vienbalsiai 
pasisakė už aliejaus pramo
nės nacionalizavimą.

RE P.

Waterbury, Conn.
Tarptautinės moterų die

nos apvaikščiojimas įvyks 
kovo 24 Svetainėje, 103 
Green St. Pietūs bus duo
dami kaip 1 vai.

Turėsime ir programą. 
Pirmiausia kalbės draugė 
K, Petrikienė iš New Yorko 
apie dabartinę moterų padė
tį. Paskui kalbės trumpai 
M. Svinkūnienė. Ji taipgi 
parodys ir paaiškins, kaip 
pagaminti iš grūdą maistą, 
kuris užima mėsos ir kavos 
vieta. Ji turės tam tikra < < 
dalį to maisto. Kurie no- 
rėsite/tai galėsite susirašy
ti, iš ko tas maistas paga
mintas ir kaip sukombinuoti 
grūdai dėl to maisto.

Po tam Arthur R. Petrick 
iš New Yorko rodys filmus 
iš Lietuvos ir Tarybą Są
jungos.

Komisija prašo visą: pa
kalbinkite savo draugus ir 
pažįstamus, kad atsilankytu 
tą dieną į Waterbury. Jus 
išgirsite tą, ką negirdėjote 
ir pamatysite tą, ką jūs nee
sate matę.

KOMISIJA

Moteris gavo 2,500 
metu kalėjimo

Houston, Texas. Teisėjas 
Bates paskyrė Albertai Ann 
Wilson 2,500 metą kalėjimo 
už dvieją meksikiečią suža
lojimą apiplėšimo tikslu. '

Miss Wilson ne tik apiplė
šė du meksikiečius, pasigro
bė iš ją $1,000 motelyje, bet 
dar juos baisiai sumušė, su
žalojo.

BOULDER, Colo. 2,500 
universiteto studentą klau
sėsi Angelos Davis kalbos 
apie rasinę diskriminaciją 
ir kaip ją nugalėti.

Puikiai pavykęs Moters 
Dienos minėjimas

Praeitą sekmadienį Laisvės salėje įvyko labai gražus ir 
sėkmingas Tarptautinės Moters Dienos minėjimas, kuri 
surengė Niujorko Lietuviu Moterų Klubas. Klubietės gali 
tikrai didžiuotis. Ir publikos susirinko apsčiai, ir pro
grama buvo įdomi ir įvairi.

Bet apie tai visą plačiai parašys Klubo korespondentė 
Helena Feiferienė.' Jos korespondenciją skaitysite atei
nančiame “Laisvės” numeryje.

Dalyvaus Toron- 
tiečių bankete

Penktadienio vakare 
“Laisvės” administratorė 
Ieva Mizarienė išvyks į To
ronto, Kanadą. Ji gris sek
madienio vakare. Ji daly
vaus “Liaudies Balso” ad
ministratoriaus Kosto Kili- 
kevičiaus 65-ųjų metinių 
sukaktuvių bankete šeštadie
nį. šį banketą rengia Kana
dos Lietuvių Literatūros 
Draugijos Toronto kuopa. 
Ieva veža linkėjimus nuo 
visą pažangiąją lietuvių JAV.

šia proga praėjusiame 
Niujorko Lietuviu Moterų 
Klubo Moters Dienos minė
jime buvo paskirta nuo po
būvio $65 “Liaudies Bal
sui”. Taipgi prisidėjo prie 
pasveikinimo sekami drau
gai: po $10 - Jonas Siurbair 
Anne Yakstis; po $5 - V. O. 
Čepuliai, W. B. Keršuliai, 
J. O. Keraminai, Frank 
Yakstis, A. I. Bimbai, Ieva 
Mizarienė; po $1 - J. K. Ru
činskai, V. Balkus, W. A. 
Malin.

Reiškia, iki antradienio 
ryto buvo surinkta $118. Gal 
dar prisidės kiti draugai iki 
penktadienio.

REP.
Moterų Klubo 

narėms
Trečiadienį, kovo 20 d., 

1:30 vai. po pietą, įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 1Q2-Q2 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Po susirinkimo bus vai
šės. Dalyvaukime visos.

VALDYBA

ĮVAIRIOS ŽINIOS

LORAIN, Ohio. Miesto 
taryba vienbalsiai pasisakė 
už Nixono impyčinimą.

DETROITAS. Daugiau 
kaip 20,000 Michigano pilie
čių pasirašė peticijas, rei
kalaujančias Nixona impy- 
činti.

MANILA. Jungtinės Val
stijos teikia militarinę pa
galbą Filipinų prezidentui 
Marcos kariauti su sukilu
siais musulmonais.

•
NEW CITY, N. Y. Kad nu

vyti nuo teismabučio stogo 
balandžius, buvo panaudotos 
dirbtines gumos gyvatės. 
Greitu laiku balandžiai iš 
ten išnyko.

TOKIJAS. Tūkstančiai Ja
ponijos tarnautoją paskelbė 
24 valandą streiką. Reika
lauja didesnių algą ir strei
ko teisią. įstatymai drau
džia jiems streikuoti.

NEW HAVEN Conn. Čia 
atidarytas Marksistų švieti
mo centras 37 Howe St. Kul
tūrinę pramogą turėjo vasa
rio 23-24 dienomis.

German Democratic Republic.

Carol Baretela
died

March 15, 1973
Remembering our much loved “baby” sister, 

who brought Joy into our lives, but for too short 
a time.

OLGA MARGOS
ANNE YAKSTIS

Pramogų Kalendorius

Reinhardto 
tapybos paroda

Daugelis mūsų dar atsi
mename senuosius gerus 
veiklius draugus Reinhard- 
tus. Daugelis mūsą taipgi 
pažinome ir gerai atsimena
me ją sūnų Adolfą Reinhard - 
tą, profesorių ir dailininką. 
Jis taipgi jau senokai miręs. 
Mirė 1967 metais. Mirė 
dar jaunas, dar pačiame gy
venimo gražume.

Su savo abstrakčia tapyba 
dailininkas Ad Reinhardtas 
buvo iškilęs Amerikoje įi 
aukščiausias padanges. Toje 
tapyboje jis buvo garsiau
sias. Mes lietuviai, ypač 
pažangieji lietuviai, tuo labai 
labai didžiavomiesi. Mat, 
kaip jo tėvai, taip ir ją sūnus 
dailininkas buvo pažangus 
žmogus, nors jis, tiesa, 
mūsą lietuviškoje veikloje 
nedalyvaud avo.

Dabar New Yorke yra su
ruošta Ad Reinhardto anks
tyvosios tapybos paroda. 
Nors man asmeniškai jos 
matyti dar neteko, bet iš pla
taus pranešime “The N. Y. 
Times” (kovo 9 d.) galima 
spręsti, kad paroda yra labai 
įdomi. Joje esą išstatyti dai
lininko kūriniai, kuriuos jis 
nutapė tarp 1937 ir 1952 
metų.

Parodos vieta: Marlbo
rough Gallery, 40 West 57th 
St., Manhattane. Lietu
viams, tapybą mylintiems, 
ypač velionį pažinojusiems, 
vertėtų ją pamatyti. REP.

A great Scientist

Dr. Michael DeBakey, Houston 
heart surgeon, has been elected a 
foreign member of the Soviet Med
ical Academy of Sciences. The Tass 
news agency said Debakey's elec
tion was "an act of recognition on 
the part of the Soviet scientists of 
their American colleagues contribu
tion to vascular surgery." USSR 
Health Minister Boris Petrovsky, 
said Debakey had visited the Sov
iet Union on many occasions anc 
performed operations in Soviet 
clinics. He said that Doctor Debakey 
is very active in broadening coop
eration between the Soviet anc 
American medical scientists. Other 
foreign members elected by the 
Medical Academy were the Bul
garian therapist Atanas Maleyev 
and Dr.'Rudolf Baumann from the

WATERBURY, CONN. 
KOVO 24 DIENA

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kuopa rengia 
Tarptautinės Moters Dienos 
minėjimą. įvyks Svetainėje 
103 Green St. Bus pietūs ir 
programa 1 valandą.

BALANDŽIO 7 D.

“Laisvės” Bendrovės meti
nis suvažiavimas 10 vai. ryto, 
o 2 vai. pietūs. Auka už 
pietus $4 Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

GEGUŽES 5 D.

LLD 185 kuopos ruošiama 
popietė su vaišėmis. Bus 
pagerbti visi kuopos nariai, 
kuriems šiemet sukanka 80 
metą, ir Jono Grybo parody
tas naujas, mums dar nema
tytas iš Lietuvos filmas apie 
buvusio pabėgėlio žurnalisto 
Vyt. Alseikos sugrįžimą J 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
pietą.

They will 
never die...

Ethel and Julius Rosen
bergs. . . Who can ever 
forget them!

I remember the day they 
were executed. There was 
a huge crowd demonstrating 
in New York. The people 
were protesting and de
manding freedom for Ethel 
and Julius. Instead, a death 
was announced. It was as if 
an electric current went 
through the crowd. There 
was a shocking silence for a 
moment, and then a stormy 
protest wave again. . . 
There were tears in the peo
ple’s eyes and pain in their 
hearts.

Ethel and Julius Rosen
bergs were dead. The elec
tric chair ended their young 
lives, but it did not end the 
fight to clear their names.

Recently their case was 
shown on TV. One of the 
newspapers remarked: 
“The Unquiet Death of Julius 
and Ethel Rosenbergs”, 
transmitted nationally on 
the Public , Broadcasting 
Service, is one of the finest 
television documentaries 
ever created. . .

Ethel and Julius Rosen
bergs will never die in the 
hearts of fairminded people.

VOICE OF THE PEOPLE

In the letter to The Daily 
News’ Voice of the People 
section one reader writes:

“Three cheers for the 
Kremlin for expelling that 
muckraking Solzhenitsyn'. 
Perhaps those who have vul
garized the world into avast 
cesspool will find company 
in him. What a difference 
between the strong, capable 
Soviet leaders and the stupid 
and corrupt officials of Ame
rica and Western Europe”.

Yes, our officials are cor
rupt and stupid. The sample 
of it will stay with us the 
rest of our lives - the Water
gate! I love America. It is 
a big and beautiful country 
with capable and good people 
but they have been taken for 
a ride in recent years and 
hurt very badly. They have 
lost their confidence in their 
leadership. They are trying 
very hard to find their way 
out, to get rid of the corrupt 
politicians and bring their 
life back to normal. I am 
sure they will succeed. I 
still believe that there are 
more good than bad in the 
people.

ILSE




