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KRISLAI
Ir mūsų vajus
Turės savo kandidatus 
Ir jaunieji katalikai 
Už panaikinimą 
Už geresnius santykius 
Turės eiti laukan 
Mūsų dovana Saigonui

A. Bimba

Jau laikas visiems geros va
lios laisviečiams rūpintis šių 
metų “Laisvės” rudeniniu va
jumi. Jis bus taipgi mūsų ju
biliejinis vajus.

Kaip praeituose vajuose, 
taip šiame sieksime atnaujin
ai visas išsibaigusias prenu
meratas, gauti naujų skaity
tojų ir. sukelti fondą laikraš
čio išlaikymui.

Gal ir šiemet New York o 
laisviečiai bus pirmutiniai. 
Nors oficialiai vajus prasidės 
s pa 1 i o 1 dieną, bet mes jį pra
dėsime gražiu parengimu rug
sėjo 26 dieną.

Amerikos Komunistų Parti
ja buvo pirmutinė paskelbti 
savo kandidatus 1972 prezi
dentiniams rinkimams. Repu
te! ikonų partija irgi jau turi 
savo kandidatą. Neatrodo, 
kad kai kurių protingesnių 
republikonų vajus “meskime 
laukan Nixoną’’ apsivainikuo
tų laimėjimu. Tik Demokra
tų partijoje didžiausia “košė”. 
Norinčių ir siekiančių kandi
datais į prezidento sostą tiek 
daug, jog sunku juos ir be- 
suskaityti.

Šiomis dienomis “kandida
tų” skaičius dar padidėjo vie- 
rta* Mūsų miesto majoras 
John Lindsay, persikrikštijęs 
iš republikonų į demokratus, 
nesipriešintų, jeigu demokra
tai jam pasiūlytų kandidatū
rą.

Iš Vatikano į -pasaulį plin
ta gandai, kad atsargiai ku
nigų ir vyskupų globojamas 
katalikiškas jaunimas darosi 
nebesukalbamu. Antai, prieš 
kelias dienas įvyko Italijos 
Universitetų Studentų Katali
kiškosios Federacijos 41-mas 
suvažiavimas. Jame dauguma 
delegatų pasisakė už divorsus 
ir prieš popiežiaus neribotą 
galią. Tai laikoma labai di
dele katalikiškame jaunime 
revoliucija. Popiežius Pau
lius VI beveik sergąs iš susirū
pinimo.

Civilinių Laisvių Sąjunga 
kreipiasi į Aukščiausiąjį Teis
mą su labai svarbiu pasiūly- 
i'i’i. Ji siūlo, kad Teismas pa
tvarkytų, jog kai kuriose val
stijose tebeveikianti mirties 
bausmė priešinga mūsų Kons
titucijos 8-ajam pataisymui. 
Ji turi būti uždrausta. . .

šis šios organizacijos pa
siūlymas turėtų būti parem
tas visų amerikiečių. Mirties 
bausmė turi eiti laukan. . .

Mes visuomet už geriausius 
visų tautų ir šalių santykius. 
Todėl mums norisi nuošir
džiausiai pasveikinti Kanados 
vadus už pakvietimą pas save 
į svečius Tarybų Sąjungos pre
mjero Kosygino. Jo apsilan
kymas pagerins tarp tų dviejų 
šalių santykius.

Kai kuriuose mūsų Ameri
kos politikieriuose pastebimas 
nusivylimas kanadiečiais, kad 
jie Kosyginą pasikvietę be pa
sitarimo su Washingtonu.

^Nixono administracija pra
dėjo verbuoti savo pasekėjus 
Jungtinėse Tautose už išgel-

Po atostogų Kongresą s 
susirinko posėdžiui;

kai be j o prez. Nixonas
Washington as. — Kon

gresas pradėjo savo darbą, 
kuris dar prieš atostogas 
buvo paliktas. Daug svar
bių bilių ir siūlymų jam 
priduota. Naujas klausi
mas — Nixono algų -kaimi 
įšaldymas. Kongresas, ma
noma, jį užgirs. r

< Prez. Nixonas ketvirta
dienį pasakė abiejų Kongre
so butų bendram susirin
kimui kalbą. Jis užtikrino, 
kad algų-kainų kontrolė ne- 
sitęs ilgiau 90 dienų, bet po 
to turės būti koks nors apa
ratas algų ir kainų kontro

Italijos katalikų jaunimas 
reikalauja įvairių reformų
Roma. — Italijos katalikų® 

jaunimas smarkiai kairėja. 
Jaunimo organizacijos pri
ėmė programą, priešingą 
Vatikano programai. Popie
žius dėl to smarkiai rūpina
si. -V-.

Jaunimui vadovauja ka
talikui studentų federacija. 
Ji savo programoje užgiria 
skyrybas (divorsus), taipgi 
nori, kad bažnyčia būtų at
skirta nuo valstybes ir kad 
kunigams būtų suteikta tei
sė vestis, kad celibatas būtų 
panaikintas.

Federacija kritikuoja po
piežių už paveldėjimą “kon
centruotos galios” ne tik 
bažnyčioje, bet ir kituose 
reikaluose. Jaunimas nori, 
kad popiežius tu retų ma
žiau galios ir teisių visur 
kištis.

San Miguel de Tucuman, 
Argentina.—Kairiųjų par
tizanų grupė užpuolė kalėji
mą, užmušė 5 sargus ir iš
laisvino 17 politinių kalinių, 
tarp kurių buvo 14 partiza
nų.

bėjimą Čiang Kai-šeko klikos. 
Kaip žinia, yra pasiūlymų, 
kad priimt Kiniją, Formoza 
turėtų būti išmesta laukan, 
nes ji nėra jokia valstybė. Ji 
yra Kinijos dalimi.

Mūsų delegacija reikalauja, 
kad šis klausimas būtų pri
pažintas “svarbiu klausimu”, 
todėl tik dviem trečdaliais 
balsų galima Formozą išmes
ti. O gauti du trečdalius bal
sų už išmetimą būtų sunku. 
Taip pasiliktų pasaulinėje or
ganizacijoje Čiang Kai-šekas 
su savo Formoza (Taivanu).

O štai mūsų Washingtono 
dovana Saigonui. Jis gauna 
net 1,500,000 galionų baisiai 
nuodingo skysčio, vadinamo 
“Agent Orange”, kuris nau
dojamas naikinimui miškų, 
pievų ir javų, ir nuodijimui 
žemės. Iki šiol prieš liaudie- 
čius šiuos nuodus naudojo mū
sų karinės jėgos, o nuo dabar 
jais kovos Saigono militarinė 
klika prieš savo žmones.

Ar begalima įsivaizduoti di
desnį pasiutimą?!

lei. Tačiau manoma, kad 
kontrolė gali tęstis net 3 ar 
4 metus.

Seniausias ir sunkiausias 
klausimas išrišti — Vietna
mo karo tęsimas. Taikos 
kovotojai reikalauja Kon
greso sulaikyti karą, įšaldy
ti karo išlaidas.

Kongresmanai ir senato
riai seka piliečių opiniją 
įvairiais klausimais. Libe
raliniai kongresmanai ir se
natoriai kovoja su konser
vatyviais. Visų mintys at
suktos į sekamus preziden
tinius rinkimus.

Chicago. — Trafike ir ki
tose nelaimėse per švenčių 
savaitgalį užmušta arti 900 
žmonių, skelbia Nacionalinė 
Saugumo taryba.

Pasitarimai Airijos 
vienybės klausimu

Londonas.—Airijos prem
jeras Lynch ir Anglijos 
premjeras Heath turėjo pa
sitarimus Šiaurės Airijos 
klausimu. Pasitarimai praė
jo be jokių rezultatų.

Lynch pareiškė, kad Šiau
rės Airijos prijungimas prie 
Airijos baigtų visus nesuti
kimus ir kivirčius. Heath su 
tuo nesutiko. Taip pasitari
mai ir pasibaigė.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Brandtas su
tiko lankytis Tarybų Sąjun
goje šio mėnesio pabaigo
je. Juodosios jūros kurorte 
jis turės pasitarimą su TS
RS vadais.

Nauji streikai Izraely j
Tel Avivas. —zraelis ap

imtas naujų streikų bangos. 
Sustrei k a v o Tarptautinio 
aerodromo tarnautojai ir 
sulaikė lėktuvų skraidymą. 
Streikuoja maisto krautu
vių darbininkai. Uostų dar
bininkai taipgi streikuoja.

Darbininkai reikalauja di
desnio atlyginimo jr darbo 
sąlygų pagerinimo.

Buenos Aires. — Lotynų 
Amerikos komisija pasmer
kė Nixono uždėtus 10 proc. 
taksus ant į Jungtines Vals
tijas įvežamų prekių.

Los Angeles. — Buvęs at
viras karo šalininkas repub- 
likonas senatorius Goldwa
ter jau suprato, kad Ame
rikai Vietnamo karas — ne- 
1 ai minga s ir turėtų būt 
baigtas. Valdžia neturėtų 
šiam karui prievarta draf- 
tuoti jaunuolius, jis sako.

Didžiai reikšminga Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos sutartis

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi pasakė, 
kad Tarybų Sąjungos ir 
Indijos sutartis visam pa
sauliui didžiai reikšminga.

Abi šalys sutiko laikytis 
pastovios taikos, draugišku
mo, geros kaimynystės ir 
kooperacijos.

Abi kovos už taiką Azijo
je ir visame pasaulyje, už 
ginklų lenktynių sulaikymą,

TARYBŲ LIETUVOJE
Apie kalbų sąveiką

Vįįniaus Valstybiniame pe
dagoginiame institute pra
sidėjo II respublikinis LTSR 
Mokyklų mokslinio tyrimo 
instituto surengtas simpo
ziumas “Kalbų sąveika mo
kymo procese”.

Tiek Lietuvoje, tiek kito
se sąjunginėse respublikose 
mokiniai mokosi trijų (kai 
kur net keturių) kalbų: 
gimtosios, rusų, užsienio. Tai 
neretai apsunkina mokymo 
procesą.

Simpoziumo tikslas — at
rasti teorinį pagrindą kalbų 
mokymuisi palengvinti, pa
naudoti tam gimtosios kal
bos įgūdžius.

TSRS nori pasaulinės 
ginklą konferencijos
Tarybų Sąjunga pridavė 

Jungtinių Tautų gen. sekre
toriui Thantui laišką, kuria
me ragina sušaukti pasau
linę nusiginklavimo konfe
renciją, į kurią turi įeiti ir 
Kinija.

Tokia konferencija būtų 
naudinga pasaulinei taikai 
išlaikyti.

Washingtonas. — Senato
rius McGovern planuoja 
kongresinį tyrinėjimą, ko
dėl 2 milijonams mokyklinių 
vaikų skurdžių šeimų mo
kyklose nesuteikia maisto. 
Jis siūlys savo tam tikslui 
programą.

Kinija ruošiasi karui
Maskva. —TSRS gynybos 

ministerijos laikraštis 
“Krasnaja Zvezda” plačiai 
rašo, kaip Kinija ruošiasi 
karui prieš Tarybų Sąjun
gą ’

Kinijos vadai atvirai šau
kia, kad Kinijos didžiausias 
priešas yra Tarybų Sąjun
ga, kuri sudaranti Kinijai 
pavojų. Ragina piliečius 
būti pasiruošusiems, Apie 
Jungtinių Valstijų imperia
listinį pavojų jau dabar ne
bekalba.

Washingtonas. — Apskai
čiuojama, kad 62 didmies
čiai ir 767 miesteliai yra 
smarkiai nedarbo paliesti. 
Nedarbas siekia 5.8 proc. 
visos darbo jėgos. 

už pilną nusiginklavimą, už 
kolonializmo ir rasizmo pa
šalinimą.

Abi sutiko padidinti pre
kybą, kooperuoti transpor- 
tacijoje, moksle ir kultūri
niais reikalais.

Saigonas. — Karo invali
dai veteranai sudarė demon
straciją, reikalaudami mais
to.

Simpoziumo darbe daly
vauja respublikos moksli
ninkai, pedagogai, svečiai iš 
kitų sąjunginių respublikų.

G. Juodytė
• *“

Konkursui pasibaigus
Pasibaigė Lietuvos TSR 

Žurnalistų sąjungos organi
zuotas rašinių partijos gy
venimo klausimais konkur
sas. Jį laimėjo Kretingos 
rajono laikraščio žurnalistė 
St. Petraitienė, Raseinių ra
jono laikraščio darbuotojas 
P. Baužys, žurnalistė iš Za
rasų L. Guzejeva ir kelmiš
kis Br. Klimašauskas.

• Nugalėtojams į t e i k t o s 
premijos.

ELTA

Senatorius kaltina už 
bombas militaristus
Manila, Filipinai. — Se

natorius Diokno, pasitrau
kęs iš valdančiosios parti
jos, kaltina militaristus už 
bombos padėjimą masinio 
politinio susirinkimo salėje, 
kur rugpiūčio 17 d. sprogi
mas užmušė 9 žmones ir 100 
sužeidė.

Diokno sako, kad netei
singai prez. Marcos už tai 
kaltina kmunistus, kurie 
nieko bendra neturi su bom
bos sprogimu liberalų susi
rinkime. Tai buvo milita- 
rististų darbas, žinomas ir 
pačiam prezidentui.

Detroitas.—Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų unijos 
vice prezidentas Fraser pa
reiškė, kad automobilių 
pramonės darbininkai turės 
8 milijonus dolerių nuosto
lių kas savaitę, jeigu jiems 
nebus algos pakeltos lapkri
čio ir gruodžio mėn.

Kanada susikirto su J.V.
Geneva. — Kanados dele

gacija nusiginklavimo kon
ferencijoje smarkiai kriti
kavo Jungtines Valstijas už 
rengiamus Alaskoje atomi
nius bandymus.

Kanada reikalauja sulai
kyti visokius atominius ban
dymus be jokių inspekcijų. 
Jungtinių Valstijų planas 
turėti atominius išbandy
mus yra pavojingas taikai.

Shoreview, Minn. — Tele
vizijos bokštui nugriuvus 7 
darbininkai užmušti.

Jungtines Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga susitarė pasitarimus 
turėti Maskvoje spalio 12 d.

Washingtonas. — Vals
tybės departamento parei
gūnas Bray paskelbė svar
bią žinią. Jungtinės Vals
tijos ir Tarybų Sąjunga su
sitarė turėti Maskvojekon
ferencija, kuri prasidės spa
lio 12 d.

Konferencijoje bus aptar
ti būdai, kaip išvengti van
denyse ir ore abiem šalim 
nemalonių ir nepakenčia
mu atsitiktinumu, kai karo 
laivai ir militariniai lėktu
vai apžvalgom! ir sekami,

Skandinavų šalimis.
Užsienio ministrų susirin

kime pareikšta, kad Jungti
nėse Tautose narystė priguli
Kinijai, o ne Taivanui (For- 
njosai), kuris yra tik Kini
jos dalis.

Skandinavijos valstybės už 
♦ Kinijos priėmimą į J. T.
Kopenhaga.—Danija, Šve-® 

dija, Norvegija ir Suomija 
nusitarė Jungtinių Tautų 
asamblėjoje balsuoti už pil
nateisį Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas. Islandija 
taipgi laikysis bendrai su

Washingtonas. — Duke 
Ellington ir jo orkestras iš
vyko rugsėjo 10 d. į Tary
bų Sąjungą'penkių savaičių
maršrutui.

Išlaisvino 111 kalinių
Montevideo—Urugvaj aus 

Tupamaros partizanų na
riai iškasė tunelį į kalėjimą 
ir išlaisvino 111 politinių 
kalinių, daugiausia partiza
nų.

Tunelis buvo iškastas 40 
pėdų ilgio , iš artimo namo 
į kalėjimą, kuriame buvo 
daug partizanų. Išlaisvin
tieji autobusais ir automo
biliais išvažinėjo ir pasislė
pė. Kalėjime buvo 500 kali
nių.
Liepos 17 d. 39 partizanės 

pabėgo iš to paties kalėjimo. 

San Francisco.— Daugiau 
kaip 15,000 dokų darbinin
kų tebestreikuoja. Užstrei- 
kuoti 150 laivų. Derybos 
tęsiasi.

Cleveland, Ohio. — Sena
torius McGovern, čia kalbė
damas, kritikavo algų-kai
nų įšaldymą, kaip visai ne
teisingą, nes pelnagrobių 
pelnai pasilieka ir toliau 
laisvi.

Washingtonas. — Nacio
nalinė transportacijos sau
gumo taryba informuoja, 
kad tarp 15 ir 25 metų am
žiaus daug automobilių vai
ruotojų užsimuša ir kitiems 
sudaro pavojų. Vien 1969 
metais tokių žuvo trafike 
17,700.

kai normalūs jų veiksmai 
trukdomi.

Pasitarimai buvo numaty
ti turėti daug anksčiau, bet 
is abiejų pusių buvo nema
žai delsimo, iki galutino su
sitarimo turėti pasitarimus 
Maskvoje spalio 12 d.

Roma. — Italijos mokyk
los pergyvena krizę, kuo
met 3 milijonams vaikų sto
ka mokyklinio aptarnavi
mo, o 200,000 mokytojų yra 
be darbo.

Maskva.-TSRS premjeras 
Kosyginas sutiko atvykti į 
Kanadą ir turėti ten pasi
tarimus svarbiais klausi
mais.

TSRS erdvėlaivis aplink 
Mėnulį skrieja

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos erdvėlaivis Luina 18 pa
siekė Mėnulio orbitą ir 
skrieja aplink Mėnulį.

Manoma, šis mechanizuo
tas erdvėlaivis gali nusileis
ti ant Mėnulio.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. - — Ligoninėje mi

rė buvęs Tarybų Sąjungos 
premjeras Kruščiovas, ne
begalėjęs pergyventi trecios 
širdies atakos. Velionis gi
mė 1894 m. Vadinasi, mi
rė sulaukęs 77 metus am
žiaus.

Nikita Sergejev Khrus- 
chev tapo Tarybų Sąjungos 
premjeru po Stalino mirties 
1954 m. ir tas aukštas par
eigas ėjo per vienuoliką me
tų. Jam rezignavus, tą vie
tą užėmė dabartinis prem
jeras Kosyginas.

Attica, N. Y. — Šiuos žo
džius rašant pirmadienį ka
liniai tebelaiko užėmę kalė
jimą ir 37 sargus kaip už
statą, nors valdžia sutiko 
patenkinti daugumą jų rei
kalavimų.

Mirė Alfonsas Žindys
Vilnius (kablegrama).—- 

Rugsėjo 6 d. mirė Alfonsas 
žiurlys — Vilniaus univer
siteto teisės fakulteto do
centas, teisės mokslų kan
didatas.

Žiurlys gimė 1911 metų 
rugpiūčio 10 d. Kupiškio ra
jone, Vėžionių kaime, dar
bininkų šeimoje. Baigė Kau
no universiteto fakultetą.

A. Vaivutskas
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Ar jau laužo sutartį?
PRIEŠ kelias dienas pasirašytoje ir užtvirtintoje 

“keturių didžiųjų”—Jungtinių Valstijų, Tarybų Sąjun
gos, Anglijos ir Prancūzijos — sutartyje dėl Vakarinio 
Berlyno aiškiai pasakyta, kad V. Berlynas yra nepri
klausomas miestas, kad jis nėra Vakarų Vokietijos da
limi, kad V. Vokietijos valdžia neprivalo jo savintis ir 
negali jame atlikti jokių savo oficialių pareigų bei funk
cijų. Bet štai Į V. Berlyną atvyksta Vakarų Vokietijos 
premjeras Willy Brandt ir jo pagalbininkas užsienio rei
kalų ministras Walter Scheel ne kaip svečiai, bet kaip V. 
Vokietijos pareigūnai. Ir kalbas sako, ir pareiškimus 
daro kaip V. Vokietijos pareigūnai. Ir dar Willy Brandt 
oficialiame V. Berlyno senato posėdyje oficialiai V. Vo
kietijos valdžios vardu pareiškia: “šį federalinio prem
jero ir jo pavaduotojo federalinio užsienio reikalų mi
nistro apsilankymą laikykite išreiškimu nesulaužomo 
solidarumo su jumis.”

Vadinasi, čia matosi aiškus sutarties laužymas.
Kaip j tai pažiūrės “keturi didieji”?
Žinoma, yra tokių, kurie šią Brandto ir Scheelo mi

sija į V. Berlyną aiškina naminiais politiniais sumeti
mais. Girdi, Vakarų Vokietijoje galingas reakcinis fa
šistinis elementas “keturių didžiųjų” sutarčiai labai 
priešingas ir primeta socialdemokratų vadovaujamai val
džiai “parsidavimą rusams.” Todėl Brandt turi kalbėti 
taip, jog atrodytų, kad V. Vokietijos santykiuose su V. 
Berlynu niekas nepasikeitė, kad iš tikrųjų V. Berlynas 
“tebepriklauso” V. Vokietijai ir t. t

Mūsų “vargšai” demokratai!
Kongresas vėl pradeda posėdžiauti. Prezidentas 

Nixonas jam jau išdėstė savo “naująją ekonominę po
litiką.” Reikia, kad ją Kongresas užgirtų arba atmestų.

Ir štai prieš Demokratų partijos vadus iškyla baisi 
dilema—kaip elgtis, kaip nusistatyti, ką daryti?

Reikia atsiminti, kad demokratai Kongrese turi dau
gumą. Jų atsakomybė labai didelė.

Nė valandėlei nereikia pamiršti, kad nebe už kalnų 
nauji prezidentiniai rinkimai. Visos Amerikos akys nu
kreiptos į politikierius Washingtone, ypač į tuos, kurie 
perša savo kandidatus į prezidentus. Dalinai jie bus 
sprendžiami, kaip jie užsilaikys šioje Kongreso sesijoje.

Daleiskime, kad demokratai Kongrese pasmerks ir 
atmes Nixono ekonominę programą. Vidutinis ameri
kietis pagalvos: matai, mūsų prezidentas ką nors daro, 
kad mus išvestų iš krizes, bet demokratai užkerta jam 
kelią.

Daleiskime, kad jie Nixono programą užgiria. Tas 
pats amerikietis galvoja: demokratai neturi savo pa
siūlymų, savo programos.

Daleiskime, kad demokratai Nixono programą “supe- 
šioja,” o krašte padėtis nepasitaiso, jie bus kaltinami, 
kad jie prezidento programą sugadino, užtat mūsų bė
dos nepasibaigia.

Ir, pagaliau, daleiskime, kad demokratai Nixono 
programą pageriną, patobulina, ką nors iš savo pusės ge
ro pridedą ir šalyje ekonominė padėtis pasitaiso, vis tiek 
to vidutinio amerikiečio akyse už tai visas “kreditas” eis 
ponui prezidentui.

Tai matote, kokia dilema stėri į akis mūsų demokra
tams šioje Kongreso sesijoje.

Kaip žinia, prezidentui Nixonui su savo vietnami- 
zacijos programa jau pavyko iš demokratų vadų rankų 
išmušti rinkimuose Vietnamo karo klausimą, tai yra, jie 
jau mažai ir bekalba apie karą kaipo klausimą rinkimuose. 
Antai, sen. McGovern jau viešai pareiškė, kad 1972 m. 
rinkimuose Vietnamo karas nebevaidins nulemiamojo 
vaidmens. O naminiais klausimais, kaip atrodo, prezi
dentas jiems irgi pradeda užbėgti už akių.

ŽEMDIRBIAI 
MASĖMIS Į 
BEDARBIŲ GRETAS

Draugų kanadiečių “Liau
dies Balse” (rugp. 27 d.) ve
damajame “Farmerių padė
tis” kalbama apie Kanados 
žemdirbių labai sunkų liki
mą. Pasirodo, kad Kana
dos žemės ūkis “neatsilie
ka” nuo mūsų Jungtinių 
Valstijų žemės. “L. B.” sa
koma:

Neseniai, kalbėdamas far
merių susirinkime Cobourge, 
Ontarijos naujų demokratų 
lyderis S. Lewis pasakė, kad 
kasmet po 3„000 Ontarijos 
farmerių palieka farmas. Ko

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

dėl jie apleidžia savo farmas? 
Atsakymas labai paprastas: 
negali išsiversti.

Technologijos ir mechaniza
cijos išsivystymas privedė 
prie to, kad mažas ūkinin
kas jokiu būdu negali atsilai
kyti. Paprastu būdu ūkinin
kavimas neapsimoka, o moder
nizuoti jį negalima dėl to, 
kad per mažas. Mechnizuo- 
tam ūkininkavimui reikia di
delio ūkio. Reikia turtingo 

kininko. /
Kui’ dedasi tie maži far- 

meriai? Jie ieško darbo 
miestuose, industrijoje. Kam 
pavyksta, gerai, o kam nepa
vyksta, tas turi stoti į bedar
bių eiles, gyventi iš pašalpos.

Kas ką rašo ir sako
IR ČIA TA MASKVA 
BAISIAI DAUG 
LAIMĖJUSI

Cleveland© smetonininkų 
“Dirva” (rugs. 1 d.) bara 
tuos, kurie džiaugiasi, kad 
V. Berlyno susitarimu la
bai daug lamėjusios Jung
tinės Valstijos ir jos talki
ninkės—V. Vokietija, Pran
cūzija ir Anglija. Tiesa, 
kai ką laimėjo, bet straips
nyje “Berlynas —- Maskvi- 
nis Trojos arklys” Stepas 
Vykintas sako:

Tačiau už šiuos patogumus 
V. Vokietija buvo priversta 
atsilyginti aukšta politine 
kaina. Sovietų Rusijos są
jungininkams ir V. Vokieti
jai numetė kaulą, kad lai
mėtų visą kaimenę. Maskvai 
rūpėjo daugiausia laimėti po
litinėje srityje ir ji nemaža 
laimėjo. V. Berlynas ipagal 
susitarimą yra likęs ne V. 
Vokietijos dalis, o miestas su 
atskiru politiniu statusu. 
Anksčiau Bonna galėjo šauk
ti parlamento posėdžius Va
karų Berlyne, galėjo čia rinkti 
valstybės prezidentą, galėjo 
čia laisvai posėdžiauti parti
jų frakcijos, dabar gi nebe
galės, nes susitarimas tai ne- 
beleiždia. Tegalės V. Berly
ne įvykti tik tokie frakcijų 
ir parlamento komisijų po
sėdžiai, kurie liečia Berlyno 
klausimus. Taigi, V. Vokie
tijos vadinamas “prezencas” 
Berlyne yra susiaurinamas iki 
minimumo.

MŪSŲ SVEIKINIMAS 
GĖLĖMS IR 
GĖLININKAMS

Vilniaus “Tiesoje” (rugp.
27 d.) skaitome:

Vilniaus gėlininkų mėgėjų 
draugija susikūrė prieš dvy
lika metų. Nedidelis entuzi
astų būrelis • šiandien išaugo 
iki pusės tūkstančio narių. 
Tai įvairių profesijų žmonės, 
paskyrę savo laisvalaikį labai 
gražiam ir kartu 'įdomiam už
siėmimui — puošti aplinką 
savo išaugintomis gėlėmis.

Nors lietuviškas sodžius ne
įsivaizduojamas be rūtų dar
želio, tačiau mieste dar ne 
taip seniai vyravo nuomonė, 
kad auginti gėles tinka tik 
pensininkams bei šiaip žmo
nėms, neturintiems ką veikti. 
Augant visuomenės kultūros 
lygiui, išnyko ir toks netikęs 
požiūris į gėlininkus. Šian
dien labai malonu girdėti, kad 
į draugijos gretas įsijungia 
vis daugiau jaunimo. Nuo 
pat mažens įskiepytas jautru
mas gražiai aplinkai šeimoje, 
vaikų darželyje, mokykloje 
padaro asmenybę turtingesnę 
ir jautresnę žmonių tarpusa
vio santykiuose.

Galime pasididžiuoti, kad 
ir Amerikos lietuviai nėra 
praradę iš Lietuvos atsivež
tos meilės gėlėms. Jų na
mus, net miestuose, puošia 
gausios gėlės.

laik

NESIDŽIAUGIA 
SUSITARIMU 
DĖL V. BERLYNO

Chicagos menševikų 
raščio redaktoriams baisiai 
nepatinka Vakarų diploma
tų padarytos nuolaidos Ta
rybų Sąjungai V. Berlyno 
klausimu. Jie savo veda
majame “Pasirašyta Berly
no sutartis” (“N.,” rugs. 7 
d.) sako: “Amerikiečiai 
kalba apie sovietų diploma
tų padarytas nuolaidas, bet 
šeštadienį paskelbti pirmie
ji susitarimo paragrafai aiš
kiai rodo, kad ir vakarų 
sąjungininkai padarė ru
sams dideles nuolaidas.” 
Nepatinka jiems sutikimas 
leisti Tarybų Sąjungai V. 
Berlyne atidaryti savo kon
sulatą su 20 darbuotojų.

Bet dar “blogiau”: ,
Iki šio meto vakarų Berly

nas buvo skaitomas Federa
linės Vokiečių Respublikos 
dalimi. Vokiečiai suvažiuoda
vo į Berlyną svarbe s n i e m s 
valstybės a k t a m s priimti. 
Spaudoje buvo minima, kad 
vakarų Berlynas ir ateityje 
skaitysis Federalinės Vokie
čių Respublikos dalimi, bet 
paskelbtas tekstas paneigia 
tokį tvirtinimą. Išėmus vaka
rų Berlyno tris sektorius iš 
Federalinės Vokiečių Respub
likos, tą patį, rodos, reikėjo 
padaryti ir su rusų okupuota 
ir į komunistinę rytų Vokie
tiją įjungta Berlyno dalimi, 
bet tuo tarpu (paskelbtame 
susitarime tokio paragrafo 
nesimato. Jeigu rusams leista 
įsteigti savo agentūrą vakarų 
Berlyne, tai sąjungininkai tu
rėjo tokias pačias teises išsi
reikalauti rytų Berlyno sek
toriuje.

Vadinasi, didžiausią klai
dą vakarų sąjungininkai 
padarė, kad neparodė savo 
sutarties “Naujienų” šta
bui pirma, negu jie ją pa- 
įsirašė. Jie tokių “klaidų” 
būtų išvengę !

kad

pri-

KODĖL BRITANIJA 
TAIP SUSMUKO?

Nėra jokia paslaptis, 
šiandien Anglija (Britani
ja) nebevaidina vadovau
jančios rolės pasaulyje. Jos 
susmukimas yra visų 
pažintas ir matomas.

Kodėl taip atsitiko?
Į šį klausimą stengiasi 

atsakyti anglas Robert 
Skidelsky, auto r i u s kny
gos “Politicians and the 
Slump,” istorikas, dėsty
tojas The John Hopkins 
School of Advanced Inter
national S t ū dies. Savo 
straipsnyje “Those Were 
the Days,” tilpusiame “The 
N. Y. Times” (rugs. 9 d.) 
jis suranda dvi pagrindines 
Anglijois įtakos susmukimo 
priežastis. Viena priežas
tis, tai Anglijos priešinima
sis Europos vienybei. . Kuo 
daugiau Europoje buvo pa
sidalijimo ir suirutės, tuo 
daugiau didžiavosi ir pelnė
si anglai senaisiais laikais. 
Bet šiandien nauji laikai, 
kuriuose šitokia politika 
yra anglams labai pragaiš
tinga.

Tik neseniai šiemet iš-jpažangietė. Ji ir Žemaitę 
leista nedidelio formato 315! įtraukė į Lietuvių Moterų 
puslapių knyga, parašyta 
kauniečio Prano Stikliaus.

Knygos turinys praside
da dar lietuviškosios spau
dos draudimo metais, api- 
pasakoja lietuvių revoliuci
nį judėjimą prieš caro val- 

Antroji Anglijos nuosmu- džią, darbininkų kovas “ne
priklausomoje” Ųietuvoje ir 
įeina į Tarybinę 'Lietuvą.

Knygos autorius gimė ir 
augo Antano ir Marcelės 
Stiklių šeimoje, išauginusių 
keturis sūnus ir keturias 
dukteris, Suvalkų guberni
joje, Vladislavovo apskrity
je, Lestnistvos valsčiuje, 
Liepalotų kaime (Zanavy- 
kijoje).

Stiklių šeima buvo pažan
gi, todėl kaimynų buvo va- į 
dinama “cieilikais. Jos na- tams berodarit savo galybę, 
muose buvo ir slapta knyg- tapo suimtas ir kalėjime 

j i • A v» v • ilriC'I-nn w-i o inėšių stotis, nuo pačios sei- t . - v . .
mos mažųjįį taipgi slepia- ^raJJas Stiklius už laikras-

kio priežastis, tai, sako Mr. 
Skidelsky, yra jos vadų ir 
politikierių pataikav imas 
Ju n g t i n ė m s Valstijoms. 
Kaip žinia, jau seniai an
glai žemai nulenkę galvas 
keliais vaikščioja prieš ame
rikiečius. Tas baisiai, gir
di, pakenkė Anglijos pres
tižui ir įtakai visame pla- 
saulyje.

Tiesa, sako Mr. Skidels- 
ky, pradėjus Tarybų Sąjun
gai ir Amerikai istorijoje 
vaidinti svarbias roles, An
glijos susilpnėjimas pasida
rė neišvengiamas, bet jis 
neturėjęs būti toks didelis, 
koks tapo...

Šveicarų firmos “Longine” 
specialistai sukūrė naujau
sią laikrodžio modelį—apy
rankę, turinčią 14 tranzis
torių, 19 reostatų ir 7 kon
densatorius.

Rodykles varo vibrato
rius, turintis judančią ri
tę, kuri sujungta su kvarco 
generatorium, eikvojančiu 
tik 8192 hercų dažnumo 
energiją.

Per metus laikrodis klys
ta vos kelias sekundes (be
je, mažiau “meluoja” tik 
atominis laikrodis).

IŠ LAIŠKŲ
Mielas Drauge!

Po audringos vasaros ir( 
visų kelionių bei Palangos 
saulės teko atsigulti į ligo
ninę. Kažkoks paibelis už
ėjo, truputį sutriko- širdis. 
Gal būtų, ir šiaip praėję, bet 
kreipiausi į gydytojus, kad 
patikrintų. O jie liepė gulti 
į ligoninę ir pasigydyti bent 
10 dienų. Šiaip nieko rim
tesnio nejaučiu, o pesimiz
mu tai visai nesergu.

Ką tik perskaičiau šiomis 
dienomis išėjusią Jono Šim
kaus knygą “apie žmones, 
įvykius ir save.” Tai penk
tasis ir paskutinis mielojo 
Jono raštų tomas. Jame da
lį užima jo dienoraščio už
rašai, kurie pradėti dar 
1923 metais ir tęsti ligi 1930- 
ųjų metų, paskui pertrau
ka ligi 1942 metų ir toliau 
su , dideliais protarpiais ligi 
pat mirties, kuri ištiko 1965 
metų spalio 28 d. Paskui 
spau s d i n a m i J. Šimkaus 
laiškai įvairiems asmenims, 
kuriuose liečiami daugiau
siai literatūros reikalai. 
Laiškų tarpe eilė laiškų 
Amerikos lietuvių veikė
jams — Antanui Bimbai, 
Ievai ir Rojui Mizarams, 
Jonui Kaškaičiui ir Antanui 
Petrikai. Toliau eina užra
šai iš kelionių po įvairias 
tarybines respublikas bei 
po Lietuvą. Užbaigoje pluoš
tas atsiminimų, kurie dau
giausiai liečia istorinius 
1940-ųjų metų įvykius.

Toji knyga atskleidžia to 
uolaus kultūros veikėjo,'ra
šytojo ir didelio patrioto, 
tikro liaudies sūnaus sunkų 
gyvenimo kelią bei atkaklų 
darbą. Mielas ir be galo 
simpatiška^ žmogus, Jonas 
Šimkus buvo tikras darbo 
pelė, uolus mūsų literatūros 
puoselėtojas, tikras jos 
rūpintojėlis. Dienoraštis ir

“Mano rudens derlius”

Progresyvi Susivienijimą.
Pranas Stiklius buvo ak

tyvus pažangiojo judėjimo 
dalyvis. “Nepriklausomos” 
Lietuvos metais jis dalyva
vo profsąjunginiame judė
jime, red a g a v o laikraštį 
“Darbininkų g y v e n imas,“ 
sekretoriavo, buvo areštuo
tas, kalinamas, dalyvavo po-

ir nuo mirties jį išgelbėjo 
tik brolienes Marės Stiklie- 
nes pastangos. Knygoje 
įdėtas jos laiškas, išsiunti
nėtas Kauno laikraščių re
dakcijoms, kurio, tačiau nė 
vienas laikraštis jo neiš
spausdino. Laiške M. Stik- 
lienė rašė:

“Šiemet žvalgybos agen-

nėšių stotis, nuo pačios šei 

ma. Tačįąu paslaptis buvo 
“užuosta.” Areštas, tardy
mas, persekiojimas, daug 
moralinių kančių.

Kaip ir daugelis kitų šei
mų, Stiklių šeima pradėjo 

vienas sūnus atsidūrė Ame
rikon geresnio kąsnio duo
nos ieškoti. (Duktė Ona jau 
buvo ž a n d ar ų šokio jama, 
todėl slaptai pasišalino į Vo
kietiją, o iš ten — į Ame
riką.)

Kai Julija Žemaite atvy
ko Amerikon, ji ąusipažino 
su vijomis trimis Stikliūtė- 
mis. Ona buvo aistringa 

kita knygos medžiaga ryš
kiai parodo jo vargo kelią, 
kuriuo jis p r a s imu š e į 
mokslą, įgijo išsilavinimą, 
anksti pradėjo pažangų vei
kimą, stojo į antifašistinių 
kovotojų tarpą, o tarybi
niais laikais tapo vienu įžy
mių Tarybų Lietuvos vi
suomenės, literatūros ir kul
tūros veikėju, valstybės vy
ru.

Manau, kad netrukus gau
site tą J. Šimkaus knygą ir 
ją tinkamai įvertinsite.

Ta proga siunčiu labas 
dienas visiems laisviečiams.

Justas Paleckis 
Vilnius, VIII.31 j

P. S. Šiandien liūdna ži
nia: mirę Jono Laurinai
čio žmo/?. Onute. Ji buvo 
kukli, bet drąsi antifašisti
nio fronto kovotoja, talki
ninkaudavo revoliuciniame 
darbe, buvo labai mielas 
žmogus.

Sveiki brangūs lietuviai 
laisviečiai!

Norime mes pasveikinti 
visus lietuvius.

Palydėjome vasaros links
mą įsaulutę tolimais lauke
liais. Nepajutome kur din
go — lyg sapnas iš nakties 
pranyko. Ir vėl ruduo, ir 
vėl ateis žiema ta žiauri...

Mieli lietuviai, daug lai
mės, sėkmės, sveikatos jums 
jūsų darbe “Laisvėje”.

Savo mamytę Bronę Ra
manauskienę norime pasvei
kinti varduvių diena ir pa
linkėti abiems Ramanaus
kams daug, daug sveikatos, 
ilgo gyvenimo. Dėkojame 
jierns už laikraštį “Laisvę”

Taip pat sveikiname visus 
lietuvius ir linkime daug 
sėkmės, džiaugsmo jų dar
buose ir gyvenime.

Adelė ir Algis Navickai
Telšių miestas

litinių kalinių bado strei- Klluv« l job aooii-
ke, susirgo4 dėmėtąja šiltine, neJ,aisv^i. Ame-

įkištas mano vyro brolis

čio “Darbininkų gyvenimas” 
redagavimą. Jį ten, pusan
tro mėnesio bekankindami, 
susirgdino šiltine. Aš, gai
lėdama jauno .žmogaus gy
vybės, visomis,, jėgomis rū
pinausi jį iš ten išliuosuoti. 
S m e t o n o s valdžios atsto
vams reikalaujant, užsta- 
čiau tūkstantį auksinų ir 
pusgyvį iš kalėjimo parsive
žiau. Ligonis, rūpestingai 
gydomas, pasveiko. Susi
rinko seimas, paskelbė am
nestiją, susidarė nauja val
džia, o mano tūkstantis auk
sinų kaip į vandenį įkrito. 
Buvau keletą kartų pas tar
dytoją Getlingą, pas kurį

padėjau pinigus, klausti. Jis 
sakė, būk reikią palaukti, 
kol per kažin kokias “in- 
s t a n ci j as” pereis, — pakvies 
atsiimti. Tuo klausimu krei
piausi ir į valstybės gynėją. 
Prokuroras m a n pranešė, 
kad Pranas Stiklius esąs 
laisvas. Po amnestijos pa
skelbimo praėjo du mėne
siai, t, as savo užstatytų pi
nigų negaunu. Nejaugi Sme
tonos valdžia mano sunkiai 
uždirbtus 1,000 auksinų bū
tų į savo kišenių įsikišus!

Malonėk, Redaktoriau, nu
rodyti, kaip man tą 1,000 
auksinų atsiimti.

Marė Stiklienė
Kaunas, 1920 m. liepos 17 d.)"

(Ar Marė Stiklienė kada 
nors vėliau savo pinigus at
gavo, knygoje nepasakyta.)

Tai ot, dabar, drg. Pranas 
Stiklius, j;m prieš keletą 
metų pensininkas, minimą 
knygą — savo amžiaus der
lių — apie Lietuvos skriau
džiamųjų kovas ir jų pirmū
nus parašė.

Pratarmėje autorius sa- f

“Skaitytojas čia neras nei 
rinktinių minčių, nei sąmo
jingų dialogų, bet, gal būt, 
ras tikros tiesos, neapdai
lintos tiesos apie žmones, 
kurie vargo ir dirbo ne sau, 
o kitiems, dirbo vien tiktai 
kilnių idėjų skatinami, įgim
to laisvės troškimo verčia- 
nu.

Dėkoju drg. Pr. Stiklini 
apdovanojimą manęs su
dudens derliumi.”

SV

ei z 
vo

Įvairenybes
Brazilijoje kavapo gen

ties moterys plaukus priva
lo nelipti. pridengtus bana
no lapu.

Našlės, kurios nešioja ba
nano lapą išilgai kairioj 
peties, nori susirasti kitą 
gyvenimo draugą.

Įdomi kelionė pėsčiomis 
aplink pasaulį buvo atlikta 
beveik prieš 60 metų. Ke
turi rumunu studentai me
tus atidžiai studijavo 74 
valstybių kelius, klimatą, 
istoriją ir papročius. Jie 
leidosi į kelionę, apsirengę 
rumunų nacionaliniais kos
tiumais, rengė koncertus.

Kelionė buvo kupina pa
vojų, keliautojai buvo pa- 

' kliuvę į Australijos abori- 

rikos džiunglėse saugojosi 
skalpų medžiotojų, kiauras 
naktis sėdėjo medžiuose — 
slėpėsi nuo krokodilų. Vie
nas po kito svetimuose 
kraštuose žuvo Aleksandras 
Pasku, George Negriautu 
Paulus Pirvu. Kelionę bai
gė tik geografijos mokyto
jas Dimitri Danas.

Dabar pensininkas D. Da
nas 78 metų. 'Tik per 
pastaruosius dvejus me
tus gavo 180 kvietimų iš 
įvairiausių pasaulio kam
pelių ir perskaitė per 200 
pranešimų apie nepaprastą 
kelionę aplink pasaulį.

; Italijos statistikai apskai
čiavo, kad aviacijoje viena 
auka tenka maždaug 400,- 
000 kilometru skridimo. 
Nuvažiavus tokį nuotolį au
tomobiliu — aukų dešimt 
kartų daugiau.

Washingtonas. — 525,000 
federalinių ir kitų tarnauto
jų federacija kviečia protes
tuoti prieš Nixono algų už^ 
šaldymą ir net ruoštis strei
kui. « .



Antradienis, Rugsėjo (September) 14, 1971 LAISVE X puslapis

VAKAR IR ŠIANDIEN

: Vfei pina vainiką
Pašnekesys su poetu

Balandis. Vilniuje dalyva
vau rašytojų visuotiniame 
susirinkime. Priėjo E. Mie
želaitis. Jis kupinas kūry
binių sumanymų. Bet prade
da demokratiškai, nuo kito:

—Kaip po dviejų infark-

politinius kalinius? Na ir 
paliudijimus apie tai, kaip 
fašistai mindė pažangiosios 
lietuvių raštijos atžalas 
Apie tai rašiau, ką pats pa
tyriau. Teisingiau, liudijau.

— Ir tie jūsų dalykai man 
prie širdies.

— O ką rašote ?
— Ruošiu spaudai eilėraš

čių rinkinį. Išleis.
Štai Antakalnis. Lyg bal

ti didžiuliai gintarai — rū
mai, rūmai. Jie priglaudė 
ir Margerį. Netoli šilas. 
iJs dainuoja, kad gyventojai 
ramiai dirbtų, ilsėtųsi, skai
tytų knygas. - A

Ji kalba drobėje
Kaip ir kiti literatai, at

siminimų knygoje išmokė
jau skolą P. Cvirkai. Ne
seniai dėl jų parašė nuošir
džiai dailininkė M. Cvirkie- 
nė. Ji švysteli subtilia nud- 
mone ir apie literatūrą. Ji 
meno stebuklus atskleidžia 
drobėje. Neseniai jos kū
rinių parodą žaviai įver
tino Maskvoje lankytojai., 
M. C v i r k i e n ė rašo * man: 
“... Mėgstu žmones, kurie 
nuolat kuo nors dega, anot

— Laikaus. Kai ką rašau.
Pasibaigus posėdžiui kar

tu išėjome į gatvę. Tiesiu 
ranką. O jis:

— Užeik pas mane. Pa
sišnekėsime.

Ir dar kartą pajunti: po
etas subtilus ne tik lyriko
je. Jis subtilus ir gyvenime. 
Jis glosto žmogų, žvaigždžių 
sėjėja ne tik savo knygose 
bet ir ten, kur jį sutinka: 
fabriko ceche, kolūkyje, stu
dentų auditorijoje. Užeik... 
Bet gerai žinau: ir pas E. 
Mieželaitį kūrybinis gais- 

tras. Jis rašo 10 tomų ci
klą — “Žmogaus” tęsinį. O 
kai atverti jo knygą, rodos, 
žiūri į žvaigždes. Daug jo
je šviesos.

Ir kitas susitikimas
Pertrauka. Žingsn i u o j u

^^j° Petro Cvirkoj—— 
" • Liepsnokite ir toliau... Pa

laikau Jūsų gerus norus: 
rašykite, kol galite..,”

domėjosi, kaip k o v o t o j a i susipindavo į darnų vaini- 
grūmėsi su naktimi. Jie ką.
Žmuidzinavičiaus muziejuje Kauno kalėjime buvau po- 
pasigrožėjo piešiniais, me- litinių kalinių kolektyve. Jį 
džio raižiniais. Žiūrėjome sudarė ir lietuviai, ir lenkai, 
cirko artistus - stebuklada
rius. Vaikus lydėjo auklė
toja Angelė Laniauskaitė.

Ji norėtų juos prikelti 
iš kapų

Ji sakė:
— Mokykla sukaupė daug 

eksponatų apie 1940 m. kom- 
jounuolius.

— Juos žudyti padėjo tų 
metų buvęs mokytojas, oku
pacijos metais direktorius?

— Taip. Jis buvo pasislė- jai šią idėją šlovina ne tik 
pęs hitlerininkų talkininkas.1 savo raštuose. Jie ir gyve- 
Įsiveržė okupantai. Jis ro-‘nime bičiuliaujasi vieni su 
dė pirštu atėjūnams — ką kitais. A. Venclova sve

čiuojasi pas N. Tichonovą, 
K. Fediną. Tichonovas — 
pas Venclovą. Man dažnai 
parašo K. Simonovas, pa
saulinio garso romanistas. 
O, koks bičiuliškas, papras
tas! Jis savo laiškuose gan 
nuošidžiai atsiliepia apie 
mano atsiminimus,kuriuose 
vaizd a v a u pogrindininkus,

ir rusai, ir žydai. Visi buvo 
susiglaudę prieš klasinį 
priešą tankia giria. Tokia 
Prometėjų vienybė nepatiko 
kalėjimo žiurkėms.

Kartą prižiūrėtojas man 
išmetė:

— Ir tamsta su žydais.
Tokius šovinistus dar Že

maitė pasmerkė. Dabar ke
ltuvių raštijoje žėrėte žėri it 
žvaigždės kūriniai, skirti 
tautų brolybei. Bet rašyto-

pakišti po Lėvens velėna.
Žiūriu į jos baltą, rimtą 

veidą. Akys susimąsčiusios. 
Ji norėtų tuos jaunuolius 
prikelti iš kapų. Atsivesti iš 
šilo, kur tie fašistiniai žu
dikai suguldė nekaltas au
kas, praeiti mokyklos rū
mais, kur ji glosto vaikus, 
moko dainuoti. Susimąstau

su J. Baltušiu. < 
prezidiume. Susimąstęs 
Švytėdamas baltu veidu.

— Negal u o j i ? — klau
siu.

Bet jis tokią mintį lyg de
besį vaiko juo toliau. Jis 
spindi optimizme. Žiūriu į 
jo rankas, o matau praeitį— 
Kupiškio laukus ir jį, sam
dinį, — verčiantį vagas sve
timam derliui, duonai.
Dabar jis stato rūmą. Ren

ka iš nūdienos gyvenimo 
plytas, lieja betoną, — aukš
tas po aukšto kelia aukštyn 
romano sienas. Tačiau jis 
savo pastatui neskuba dėti 
X^iniko. Rašo taip, kad jo 
knyga įneštų saulę į darbi
ninko, kolūkiečio, jaunuolio 
kambarį. O saulę įžiebti 
prozos padangėje ne taip 
lengva ir įgudusiam bele
tristikos smuikininkui — J. 
Baltušiui. Už tokius raštus 
skaitytojai vėl jam nupynė 
vainiką,— išrinko Lietuvos 
deputatu.

Su juo susipažinau 1940 
m., tik išėjęs iš tautininkų 
grotuoto rojaus. Jis tada 
atspausdino mano apsaky
mo “Motinos sielvartas,” 
parašytos 1938-aisiais me- 
tais už grotų, ištraukas, kijoūokhdklvyrišku mo,’ 
Karo m. r 1 _ 1 _ 
rinktinę “Partizanas Dau- 
ra” palydėjo gabalėlį iš ko
vų prieš hitlerininkus. Vis 
galvojau: apie jo knygas 
puikiai parašys lietuviškieji 
<Bielinskiai ir po 30, 50 me
tų. Bet jis per ilgus metus 
man yra pasakęs apie žmo
gų, apie vasaras, rašytojus 
tokius žodžius, kurie jaudi
na ir liaudį. Todėl ir jam 
moku skolą, spausdindamas 
ir apie jį atsiminimus. Ne
seniai pasirodė apie J. Bal
tušį: “Eilutės, parašytos tik 
širdyje.” (

Prisiminimai
J. Paleckis šnekėjosi su A. 

Margeriu. Paleckis jam šyp
telėjo rodydamas į mane:

— Pažįstate? Rašytojas 
Liepsnoms.

Margeris nuoširdžiai pa
spaudė ranką. Jį paklau
siau: *

— 1930-1933 m. Badaičio 
vardu “Laisvėje” spausdi- 
nausi Ar pastebėjote?

+ — Viską skaičiau.
< — O ligi atvažiavimo Lie
tuvon sekėte mano atsimini
mus apie Smetonos aukas—

“...Klausiate nuomonės 
dėl Jūsų (memuarų). 
... Džiaugiuosi, kad dirba
te labai naudingą darbą. 
...Gera, kad turite... at
mintį, kad trupinį prie tru
pinio rinkdami sudarote 
vaizdą seniai praėjusiu lai
kų...”'V

Dar kartą pajutau: ji, 
menininkė, labai subtiliai 
suprato P. Cvirkos polėkius, 
mokėjo jį lyėdti į aukštą 
prozos kalną. P. Cvirka 
prieš pat mirtį man sakė:

— Kai ilgiau pabūnu be 
žmonos, pasiilgstu jos. Dar 
daugiau norisi jai būti ge
ru'. ..

Buvo nelengva
Tie, kurie Kaune audžia 

šilką, kurie prie Nemuno 
augina derlių, kurie stato 
rūmus, — praeities kovoto
jų žygiais, apdainuotais kny
gose, ne mažiau žavisi, ne- j 
gu romanu. Kodėl? Todėl, 
kad į visus namus ateiti 
duonai, knygai, saulei buvo 
ne taip lengva. Tam rei-1

ir aš. Tie baltaraištininkai frontininkus, rašytojus, 
butų nužudę ir Angelę. Bet Man jis užsiminė: “E. 
ji dar buvo negimusi. Jos Mieželaitis — mano geras 
klausiu:

— Apie ką svajojate?
— Noriu ;

Brolis mano jau dirba Vil
niaus teatre.
Tėvas didžiuotųsi sūnumi saulę. Ugningai verždamie- 
Apie keturis draugus, žu-^į j atejtį. Ką darė Prome- 

vusius 1926 m., atspausdi- ^jai už grotų, — dare pa- 
nau apie 30 atsiminimųJtosiškai, pakiliai. Va dabar 
Štai gavau K. Požėlos sū- tokiu tonu apie tuos kovoto- 
naus—akademiko Juro Po- jus ir pasakoju spaudoje, 
želos laišką. Nudžiugau. Jo - - - ...
motina E. Tautkaitė labai m’ Stelmachas'. Jo paties 
džiaugėsi, kad dažnai spaus-stilius — gili patoso jūra, 
dinau apie W. Požėlą. Pasi-.lyrikos jūra. Todėl buvo 
rodo, tuos atsiminimus seka|malonu iš jo sulaukti palan- 
ir J. Požėla. Pagalvojau:jpaus atsiliepimo dėl tokio 
jei.Smetoną kulkomis nebū- ra§ymo būdo. Jis skatina ir 
tų atėmęs jam tėvo, — Ka- toliau šią vagą varyti. Ba
relis pasidžiaugtų sūnumi—jlandžio 15 dieną rašę Dnie. 
meistrišku moksli ninku. I dainius: “...Su Jūsų 
Man vata ir akademiko pa- gyvenimo keliu turėtų susi
prastumas. pažinti seni ir jauni. J. Ma-

straipsnis mane

bičiulis.” Labai rūpi žinoti: 
kaip vertina rašytojai pato- 
sišką stilių. Taip rašyti pa-

kūrybą. žinotų šimtai tūks
tančių skaitytojų.”

M. Stelmacho raštai, iš
versti į lietuvių kalbą, savo 
dideliu meniškumu bei lyriz
mu užkerėjo ir Lietuvos 
skaitytojus. Kaip nežiebti 
patoso žiburių! Žemaitė 
4—Visi pina vainiką 
kaime leido niūrias dienas. 
Bet ir ji savo Zosėms, Kur
meliams artino saulėtekį 
neretai atsisėsdama ant pa
tetiškumo žirgo.
Jis jais sveikina socializmą

Atsiliepė ir J. Paukštelis. 
Gyvena Kėdainiuose. Para
šė romanus. Jais sveikina 
socializmą. Jis man audžia: 
“Jūsų atsiminimai geri... 
Jūs rašote jūsiškai, savitai. 
Ir f as jau gerai. Jūsų nie
kas negali pamokyti kitaip 
rašyti...”

Malonu, kad ir Paukštelis 
palaiko mano temą apie ko
votojus, perėjusius pogrindį 
ir tautininkų grotuotą pra
garą. Jis bent keliuose laiš
kuose išreiškė savo teigia
mą nuomonę ir dėl mano 
patosiško stiliaus. J. Paukš
telis skatina net daugiau 
spausdinti: “Juk išgyvenimų 
daug turėjote (jis turi gal
voje metus, kuriuos pralei-

Kuode buvo geriausia 
N o ros draugė. Voš tik at
sikėlusi ryte, ji bėgdavo į 
klėtį, pasemdavo ten saują 
miežių ir paberdavo kaip 
paprastai jau jos laukian
čiai Kuodei.

Kuode buvo protinga bū
tybė. Ji leisdavosi pagau

lus, svarbu, kad tie pūkuo- 
čiukai liktų sausut ė 1 i ai! 
Norai tekdavo ją prievarta 
parginti į pašalę.

Rudeniop gelsvi viščiukai 
apsiplunkšnavo, tapo sava
rankiški ir nebepaisė moti
nos. Gaidžiukai ėmė peštis 
tarpusavy ir kartais taip
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artiste tapti. skatino politiniai kaliniai.
Kokiu būdu?
Stiebdamiesi pro grotas j

Kai ką apie juos skaitė ir

prastumas.
Taip jį išauklėjo rašyto-'cevičiaus 

ja — buvusi pogrindininke sujaudino. Iš jo daugiau su- 
Tautkaitė. Fašistai drėbė-žinojau apie savo bičiulį... 
jo, kai viena tauta su kita Ir noriu, kad apie jį ir jo

į jo redaguotą k0’kį parodė K. Požėla, kali- I 
narni Prometėjai, Suvalkijos \ 
streikininkai.

Domėjimąsi tų kovų pos
mais ryškiai atskleidžia ir 
skaitytojų laiškai. Vienoje 
kameroje 1934-1940 m. kalė-! 
jau su buvusiu savanoriu,! 
paskum Markso šalininku 
P. Lisu. Tą kalėjimišką bi
čiulystę su juo papasakoju 
spaudoje. Jis iš Kupiškio. 
Iš ten pasipylė medžiagos: 
pavaizduokite ir P. Jankaus
ką, ir P. Mockevičių, ir U. 
Lisienę, ir A. Merkytę, ir...

Atspausdinau Lietu v o j e 
pagal kupiškėnų medžiagą 
apie 15 apybraižų. O Šio 
rajono vidurinės mokyklos 
moksleiviai paprašė: “Mums 
parašykite, ką žinote apie 
P. Mockevičių. Su juo kar
tu sėdėjote fašistiniame ka
lėjime.” Mokytoja M. Ma
žeikienė atsiliepė: mokslei
viai renka medžiagą ir apie 
tai, kaip ir jūs veikėte po
grindyje.

Ir štai pas mane su ma
šina atūžė tie entuziastai— 
vaikai ir mokytoja. Jie su 
manimi Istorijos muziejuje

plunksnos buvo tokios švel
nios ir glotnios. Ir žiūrė
davo ji į Noros saujikę su 
tokiu suprantančiu žvilgs
niu. Ir nors lesdama iš Noros 
delnuko miežius, ji nenoro
mis įgnybdavo į plonytę 
odą, bet ką gi reiškia tas 
mažytis skausmas! Parau
dusios delnuko vietos kaip 
mat vėl išblykšdavo.

Teta, kurios globoje Nora 
augo, laikė ir daugiau viš
tų, bet Nora mylėjo tik 
vieną Kuodę. Kitos buvo lyg 
laukinės, nepasiti k ė d a v o 
Nora, bėgdavo nuo jos. O 
Kuode — ne! Nesulaukda
ma ryte Noros, ji imdavo 
nekantriai karkti.

Jas siejo ypatinga 
gystė. Nora žinojo, 
plunksnų yra jos 

dau ųž grotų.—A. L.)~ todėl!nuošė: kiek didžiųjų, 
medžiagos turėtų užtekti.................
Aš tiek medžiagos neturė
jau.”

Jis turi sodą. Mėgsta su 
juo bičiuliauti. O žiemai 
butą įsitaisė Vilniuje.

Lietuva, išbraukusi fašiz
mo naktį, parodė labai di
delį jautrumą visų kartų di
deliems talentams. Dabar 
Nemuno kraštas džiaugiasi 
jų kūrybos žiedais. J. Paukš
telį matydavau rašytojų su
važiavime. Visada jį išren
ka į prezidiumą. Vilniaus 
spauda labai palankiai ver
tina jo raštus.

Kai kuriems lietuvių ra
šytojams paskyriau knygą 
“Eilinis su rašytojais.” Ten 
ir apie Guzevičių. Tas vie
tas jis skaitė. Neseniai jam 
paskyriau atskirus memu
arus. Tai “Kas knygon ne
sudėta.” 60 puslapių. Du 
kartus rankraštį skaitė-žur- 
naliste D. Guzevičienė. Pa
tarė atspausdinti. Ji mini: 
įdomūs epizodai iš susitiki
mų su Guzevičium kalėjime. 
Priduria: tai studija, skir
ta jo gyvenimui.

Žavu, kaip tūkst. rankų 
renka vešlias gėles ir iš jų 
it iš spindulių pina vainiką. 
Tai darbščios, broliškos ran
kos. Jos kelia kalną. Jos 
skelia uolas. Jos pasiekia 
saulę.
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narna ir glostoma. JosIįnipšdavo, kad net susikru-
vindavo.

— Vis, mat, berniukai! — 
sakydavo pati sau Norą.:

Rugsėjo pirmąją Nora su 
gėlių puokštele išsiruošė į 
mokyklą—jos vaikystėje pra
sidėjo naujas laikotarpis.

Jai vis mažiau laiko beli
ko bendrauti su Kuode. 
Per pamokas ji dažnai pri
simindavo Kuodę ir pagalvo
davo, ar ji nealkana, ar ne
pasigenda savo globėjos. Ir, 
vos grižus iš mokyklos, pir-

susirasti dabar jau visai be 
viščiuku viena sau vaikšti
nėjančią Kuode.

Ir taip atėjo diena, kuri 
sukrėtė Norą visam gyve
nimui. Pirmą kartą ji pa
tyrė žiauriais g y v e n i m o 
pusę. Lig tol buvusi vaikas, 
atrodo, iškart tapo suaugu
siu, subrendusiu, r ū s č i ą 
gyvenimo tikrovę įsisąmo
ninusiu žmogumi.

Ta gražų rugsėjo ryta, 
atmetusi kasytes. Nora bė
go pro žydinčiu jurginų ža
litvore paberti Kuodei sau-

drau- 
kiek

spar- 
smai-

lų, ir kiek mažesniųjų. Sa
vo rausvomis šukomis Nora 
sulygindavo jos pasišiaušu
sį kuodą.

Norai keista būdavo, kad 
Kuode taip anksti vakare- 
skrenda ant laktos miegoti. . .v. . , . v._ .
Dar visai šviesu, dar saulė -10S miezm/ir staiga zmn- 
nenusileidusią o ji jau pa-; 
šiūrėje!

— Užtat ji anksti rytą 
keliasi, 
teta.

Nora žinojo, kelintą kiau
šinį tą pavasarį ruošiasi 
sudėti Kuode. Teta išvir- 
davo^beveik kas rytas tą jos jį Norai galvutėje. - Ji 
kiaušini pusryčiams, ir atbuvo tokia n;!rsi, jj būt r I rn r, I r n 11 r. k\iirJmT/A c

paaiškino Norai!

ant suolo krūva plunksnų... 
Plunksnų, tokiu pat, kaip 
K n odės plunksnos. ..

— Va nagas! — pe r smel
kė Norą siaubinga mintis, 
ir ji kone suriko iš skaus
mo. '

I — Bet vanagas būtų ne 
! Įveikęs Kuodės,—bėgo min-

A. Liepsnoms
Kaunas, 1971.VI.22

Jungti-Washingtonas.
nių Valstijų privatūs asme
nys turi 90 milijonų gin
klų. Per pastaruosius pen
ketą metų nuo tokių ginklų 
žuvo daugiau kaip 50,000 
žmonių.

toks skanus būdavo, už- 
barsčius ant jo truputėlį 
druskos.

Nora jautė ypatingą pa- varaą, kad toji nė iš tolo 
dėką Kuodei už tą mielą I nemėgindavo artintis, 
pusryčių dovaną. Ir Nora; -'Tetule, mūsų Kuodės 
atsidėkodama nelikdavo nebėra! — sušuko ji įbėgusi 
skolinga: nešdavo jai suže- j vj(pL
rusi trupinius, sudaužyda- Teta, išgirdusi šauksmą, 

'ku‘ tik dabar suprato, kokį be- 
riuos Kuode nepaprastai gaiinį sielvartą turėjo per- 
mego. ,v. ■, N .U; gyventi geraširdė Nora.

O koksdžiaugsmas buvo.įaĮp neatsargiai buvo nu- 
Norai, kai. Kuode tapo ma-, SppęSta n uk ir s t i Kuodei 
ma ir ėmė vedžiotis paskui;gajv^ visai pamiršus, kad 
save visą būrį gelsvų cik-, 
sinčių viščiukų! Nora kiek-! 
vienam iš jų davė vardus:! 
Pūkis-, Smaližius, Princas/ 
Piratas, Spirginys ir pana- V • • ■ ,■šiai.

Nora negalėdavo atsiste
bėti, kaip tokia jų daugfbė 
sutelpa po išskėstais Kuo
dės sparnais, kai užeidavo 
lietus. Nors protinga buvo 
Kuode, bet, ėmus lyti, ne
bėgdavo su viščiukais į pa
stogę,—ji pati, nieko nebo
dama, apglėbdavo savo ma
žuosius. Kas kad ji, perša-

atsigynusi. Vedž i o d a m a 
viščiukus, ji taip pasišiauš
davo prieš praskrendančių

vo plaktuku kaulus,
Teta, išgirdusi šauksmą,

gyventi geraširdė Nora.

toji buvo geriausia No ros 
draugė!

Kaip paaiškinti Norai? 
Kaip atskleisti jai žiaurią 
gyvenimo tiesą, kad ji su
prastų ją, būdama tokia 
mažytė, vos mokyklą pra
dėjęs lankyti kūdikis?

— Ji mirė, kad tu galė
tum mokykloje gauti vien 
penketus, kad augtum sti
pri mergaitė, kad turėtum 
jėgų gerai mokytis.

— Ji mirė, kad aš gau-

Valstybinis Mičiurino vaismedžių medelynas Jurbar
ko rajone įsikūręs prie pat Seredžiaus. Jau antrą dešimt
metį žmonės čia sodina vaismedžius, juos puoselėja. So
das su apsaugine zona dabar užima 557 hektarus. Tai 
didžiausias sodas netik. Lietuvoje, bet ir Pabaltijyje.

—■ Šis pavasaris mums buvo ypatingas, — kalba vy
riausias agronomas sodininkas Jonas Karpavičius, — 
tokio vaismedžių žydėjimo dar nebuvome matę. Tiki
mės rekordinio derliaus. Ruošiamės gražiai jį sutikti — 
pasirūpinome dešimtis naujų cisternų obuolių sultims 
laikyti, tvarkome vaisių perdirbimo fabriką, šaldytuvą.

Sodo bityne darbo taip pat užtenka. Eugenija Lekie
nė su savo pagalbininkais -— vyru Antanu Leku ir 'Pranu 
Klasausku ištisas dienas triūsia prie avilių. 250 šeimų 
bitynas žada gražų medaus derlių.

Nuotrakoje: pietinė medelyno sodo dalis atsiremia į 
'statų Nemuno skardį.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

PLAUKĖJAS

Priglausk tuos žiedus prie krūtinės, 
Neklausinėk, iš kur gavai. — 
Baltų lelijų prisiskynęs,
Plaukėjas iriasi lengvai

Į krantą tolimą, kur žydi 
Jo meilė ilgesiu. Skaidru, 
Kol žodžiai dar neišsakyti.
Ir kam jų reikia netikrų

Po upės sūkurių klastingų?
Ji šypso jam tokia laiminga, 
Vandens lelijom papuošta.

Ak, apmaudu (kadai tikėjaus), 
Kad aš nesu tasai plaukėjas, 
O tu ne nuotaka balta.

Vyt. Rudokas

tojo išbalusi Nora, netikė
dama ir nesuvokdama tų 
žodžiu prasmės.

—Taip. Visą pavasarį ir 
visą vasara ji tau dėjo 
kiaušinius. Paskui užaugino 
daug gražių vištaičių, ku
rios netrukus taip pat ims 
dėti kiaušinius.

— Kuode mirė! Kuode 
mirė!— lyg aidas skambė
jo Norai ausyse, ir ji, ap
sipylusi ašaromis, įbėgo į 
pirkią, krito ant savo lovu
tės ir pasikūkčiodama ėmė 
gailiai raudoti...

E. Gedvilaitė

Pakalbinkite savo kaimynui 
ir pažįstamus užsirašyti ‘‘Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi
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Sveikinimai iš Floridos Į TARYBŲ LIETUVOJE

Kaip žinome, grupė iš 10 miamiečių lankėsi Lietuvoje 
praėjusį mėnesį. Vienas iš jų buvo mūsų žinomas lais
viems Jonas Smalenskas. Vilniaus “Tiesoje,” rugpiūčio 
25 d., korespondentė I. Litvinaitė apie jį rašo:

Seniai, prieš 60 metų, išsi
skyrė su gimtine Jonas 
Smalenskas. Rodėsi, visam 
laikui, niekados jos daugiau 
nebeišvys. Bet gimtosios že
mės ilgesys ne kartą par
vadino jį į Lietuvą.

Vaikšto jis dabar rude
nėjančio Vilniaus gatvėmis, 
viską širdin dedasi, viskas 
glosto išsiilgusią akį. Die
nas, padovanotas tėvų že
mėje, netrukus jis, kaip 
brangiausią tėvynės suve
nyrą, išsiveš saulėton Flo- 
ridon, kur jau senokai yra 
įsikūręs, sakosi dėka jos 
nematęs devyniolikos žiemų.

— Ne iš gero gyvenimo 
išvykau Amerikon, iškelia
vau net už jūrių marių, pa
likau gimtąją Krosną —- 
svečias mintimis nuklysta į 
tolimus 1910 metus. — Bu
vome du broliai. Vieriarų- 
kaip toj pasakoj, po tėvo 
mirties liko nedidelis ūke
lis, kitam — teko laimės 
svetur ieškoti.

Svajojau apie mokslą, bet 
ragavau jo tik dvi žiemas.

Iš pirmųjų dienų Ame
rikoje jis įstojo į Lietu
vių socialistų sąjungos 
kuopą. U uoliai lankė 
bininkų susirinkimus, 
žangiečių parengimus, viso 
k e ri opai r ė m ė pažangų^

Lietuvos Laureatai

—Saulėta, .poilsinė Flori
da, kasmet vis labiau pra- 
monėja, vis labiau užteršia
mas oras, vis labiau ji stie
biasi aukštyn, — pasakoja 
J. Smalenskas. —- Atlanto 
pakrantė dabar nusėta be
sistiebiančiais į padangę 
dangoraižiais. Šiltas, malo
nus klimatas čion sutraukia 
daug pagyvenusių žmonių 
praleisti senatvę. Aktyvėja 
lietuvių pažangiečių kultū
rinė veikla. Ypač ji pagy
vėja žiemos metu, kai dau
gelis atvyksta čion, ieško
dami saulės atokaitos, poil
sio. Mūsiškis Miamio Lie
tuvių socialis klubas visoke
riopai remia ir skatina pa
žangiečių veiklą, padeda jų 
spaudai. Džiugu, kad pa
žangūs Amerikos lietuvių 
lai kraščiai turi toki didelį 
n u o s i r (iž i ų ir ištikimų 
skaitytojų būrį. Gauname 
taip mums brangių žinių— 
laikraščių ir žurnalų iš mū
sų tolimos tėvynės — Lie
tuvos.

—Ketvirtą syk, vieš i u Lie
tuvoje, — tęsįsTsvečias. — 
Ir mano gimtasis kraštas 
pasitinka* mane dar labiau

;_l išdažė j ęs, išaugęs. Mieste- 
c/;Įįa'i tampa miestais, pelkė- 

tos dirvos — derlingais lau
kais. Mane labiausiai žavi 
iir stebina statybų užmojai. 
Pas mus, Amerikoje, lėšos, 
kurios turėtų būti skirtos 
namų statybai, žmonių gy
venimo sąlygų pagerinimui, 
'nuplaukia į karinį biudže- 

suprasti" darbininkų tikslą- Kfras Vietname - tai 
susitelkti, vienytis. Pats ia. j Amerikos skausmas ir geda, 
vinosi, švietėsi, kitus ragi- Atvykau į tėvų žemę iš 
no mokytis. Visokių darbų tolimos Floridos pamatyti 
jis matė. Alinantis darbas jūsų gražius darbus tėvy- 
farmuose, anglies kasyklo- nėję. Atvežiau nuo Lietu- 
se, nuimi statybose — to- vių literatūros draugijos 
kia Jono Smalensko Ameri- 75-osios kuopos ir Lietu

vių socialinio klubo šiltus 
lihkėjimus visiems Tarybų 
Lietuvos žmonėms. Mes dė
kojame Kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje komi- 
t e t u i už gražių k n y- 
gų siuntinius ir jo rūpini
mąsi užsienio lietuvių reika- 
lais.<; g «#!<»#

Mes norime pamatyti pa
gražėjusią Tarybų Lietuvą,

raščiais atėjusi į jb gyveni- -j 
mą plazdanti pažangi min- J 
tis įžiebė norą mąstyti pla- J 
čiau, sužinoti daugiau, išmo
kė vertinti spausdintą žodį j

kia Jono Smalensko Ameri
kos žemėje išminta brydė.

Bet širdis visad buvo gim
tinėje, jis sielojosi jos rei
kalais. Antrojo pasaulinio 
karo metais rinko lėšas sa
vo tautiečiams, platino lie
tuvišką spausdintą žodį. Ir 
dabar, nuėjus ilgą gyveni
mo kelią, vienintelis jo se
natvės rūpestis ir noras, 
vienintelis jo ilgo gyvenimo...............................
tikslas ir prasmė,—kad lie- jos miestus ir laukus. Lie
tuviška spauda, tiesos žodis į 
pasiektų kuo daugiau žmo-j 
nių, kad prabiltų į jų sielas 
ir protus.

Kalba nukrypsta į šian
dieninę pažangiečių veiklą.

tuva mums, gyvenantiems 
toli už plačių vandenynų, 
yra artima ir sava, nes ir 
mes esame jos maža dalelė. 
Dėkoju už šiltą mūsų priė
mimą tėvynėje.

Gražiai gyvena ž uonės Šakių rajono Lenino kolūky
je,. kurio centras y> a Lukšiai. Kolūkiui vadovauja Socia
listinio Darbo Didvyris Kostas Glikas. Nuotraukoje ma
tome kolūkiečio Misiukevičiaus žmoną Mariją su dukrele 
Jolanta savo namuose.

M. Baranausko nuotrauka

Lietuvos KP Centro Komitetas ir LTSR Ministrą 
Taryba paskyrė kasmetines Respublikines premijas už 
geriausius mokslo ir technikos darbus.

Nėra metų, kad premija 
aplenktų mūsų matemati
kus. Šiemet jos susilaukė 
universiteto profesorius 
Petras Katilius.

Katilius moksle amerikų 
neatrado. Užtat jis parodė, 
kuriame matematikos pa
kraštyje jų ieškoti. Iš Ka
tiliaus vadovėlių, anot pro
fesoriaus V. Statulevičiaus, 
mokėsi visa pokarinė Lietu
va. Už tuos vadovėlius—už 
dvi “Ana 1 i z i n ė s geome
trijos” laidas, už sudėtin
gą ir patrauklų “Diferenci
alinės geometrijos” kursą, 
už filosofiškos krypties 
“Geometrijos pagrindus” — 
jam ir suteikta šįmetinė 
premija.

Ne pirmą premiją gauna 
ir chemikai. Šiemet laure
atų sąrašuose juos atsto
vauja Chemijos ir cheminės 
technologijos instituto di
rektoriaus pava duotojas 
profesorius Romanas Višo
mirskis, vienas talentin
giausių lietuviškosios elek- 
trochemikų mokyklos įkūrė
jo, Lietuvos Mokslų akade
mijos prezidento Juozo Ma
tulio mokinių.

Višomirskis daugelį metų 
tyrinėja metalų elektronu- 
sėsdinimo iš komplektinių 
elektrolitų kinetiką. Ką tai 
reiškia?

Visiems žinomą, kad 'juo
duosius metalus'ėda korozi
ja. Atitolinti metalų mirtį 
galima tik padengus juos 
nerūdijančiais. Pastaraisiais 
metais tokioms dangoms 
gauti pasaulio chemikai 
prade j o naudoti metalų 
kompleksinių druskų tirpa
lus. Bet niekas kaip rei
kiant dar nebuvo įsigilinęs 
į procesus, vykstančius tuo 
metu, kai iš tirpalo išsiski
ria metalas. Pirmasis tai 
padarė R. Višomirskis.

Kiekvieną, kuris brangi
na mūsų krašto gamtą, pra
džiugins žinia, kad premija 
paskirta miškininkui Leoni
dui Kairiūkščiui. Profeso
rius Kairiūkštis Lietuvos 
miškų ūkio mokslinio tyri
mo instituto direktorius, su
kūrė originalią mišriųjų 
miškų formavimo teoriją, 
taip pat moksliškai pa
grindė atrankinių kirtimų 
sistemą, parodė, kaip da
ryti, kad ir medienos gau
tume daug, ir miškas nenu
kentėtų.

Vargu ar rasime mūsų 
kalbotyroje tokį drąsų ty
rinėtoją, koks buvo profe
sorius Kazlauskas. Visi, 
kas iki jo rašė istorines 
gramatikas, lietuvių kalbą 
lygindavo su kitomis indo
europiečių kalbomis. Toks 
modelis lyginamojoje ir is
torinėje kalbotyroje atrodė 
savaime įsuprantamas Bet 
štai Kazlauskas veikale “Is
torinė lietuvių kalbos gra
matika,” už kurį jam po 
mirties paskirta premija, 
bandė lietuvių kalbos ir ap
skritai baltų kalbų istorijos 
etapus atkurti pasiremda
mas vidiniais lietuvių, lat
vių ir prūsų kalbų duome
nimis. Tai buvo atradimas 
ne tiktai lietuvių kalbai, bet 
ir bendrajai kalbotyrai ir 
net visai indoeuropeistikai.

Dvi premijos paskirtos už 
darbus technikos srityje. 
Laureatais tapo didelė gru
pė kauniečių, sukūrusių ir 
įdiegusių į gamybą ypatin
go tikslumo koordinatinio

ištekinimo staklių gamybą. 
Toje gamoje — trys staklių 
modeliai. Kauniškės staklės 
pasaulinėje rinkoje sėkmin
gai konkuruoja su geriau
sių užsienio firmų gami
niais.

Prieš gerą dešimtmetį 
Lietuvos pamario ūkiai pra
dėjo gaminti vitamininius 
žolės miltus. Jų gamybos 
technologiją ir mašinų kom
pleksą sukūrė mūsų moks
lininkai, technikai, žemės 
ūkio specialistai. Už tai da
bar jiems paskirta Respub
likinė premija.

Dvi premijas gavo archi
tektai. Laureatų vardai var
gu ar nustebins skaitytoją, 
bent kiek besidomintį lietu
viškąja architektūra: bro
liai Nasvyčiai ir Vytautas 
Čekanauskas.

Su pirmaisiais mes sieja
me šiuolaikinio lietuviško 
inter j ero pradžią: prieš 
penkiolika metų Algimanto 
ir Vytauto Nasvyčių supro
jektuota Vilniaus “Nerin
gos” kavinė ir kiek vėliau— 
tokio pat pavadinimo vieš
butis ilgą laiką buvo mūsų 
nacionalinės architektūros 
etalonas. Nasvyyčiai meis
triškai sujungia visas ar
chitektūros detales ir ele
mentus į vientisą kūrinį. 
Toks yra ir vienas pasku
tiniųjų jų kūrinių — rekon
struotas Centrinis paštas 
Vilniuje.

V. Čekanauskas pagarsė
jo Vilniaus Dailės parodų 
rūmais. Tai, be abejo, vie
nas įdomiausių pastarųjų 
metų tarybinės architek
tūros kūrinių, susilaukusių 
labai aukšto užsienio speci
alistų įvertinimo.

Ir paskutinė laureatų 
grupė — bibliografai. Už
pernai knygynuose pasirodė 
jų sudarytos “Lietuvos TSR 
bibliografijos” pirmasis to
mas, apimąs 1547-1861 me
tus, — mažiausiai ištirtą 
mūsų raštijos ir spaudos 
laikotarpį. Bibliografai iš
tyrė šimtus viešųjų ir pri
vačių bibliotekų respubliko
je, šalyje bei užsienyje, ap
tiko daug iki šiol nežinomų 
lietuviškų leidinių.

B. Bučelis

Šiandien vamzdžiais te
ka vanduo, nafta, dujos, 
cementas, pelenai, minera
lai ir kitos medžiagos. Švei
carijoje iš kalnų ganyklų į 
slėnių kaimus plastmasi
niais vamzdžiais teka pie
nas. Kilimandžaro kalnų 
sniego vanduo vamzdžiais 
transportuojamas į tolimus 
sausringus rajonus. Airijo
je iš Dublino alus vamz
džiais teka apie 20 mylių. 
Viena Londono naftos fir
ma panašiais vamzdžiais 
trijų savo gamyklų darbuo
tojus aprūpina arbata. 
Karšta arbata (180,000 puo
dukų) teka 5,500 darbuo
tojų į 44 aukštus.

Karakas, Venezuela. — 
Daugiau kaip 200 parlamen
tarų iš visų Lotynų Ameri
kos šalių užgyrė Čilės na
cionalizaciją vario ir kitų 
gamtinių šaltinių, kuriuos 
Jungtinių Valstijų monopo
listai kontroliavo.

ATSAKYMAS Į KLAUSIMA “KAM GYVENI?” 

Laiškas dėdei, kurio anūke 
pabėgo pas hipius

“Į į na aklais instinktais. Tik 
Liūdna buvo skaityti D^žmogus, evoliucijos keliu 

dės laiške apie šeimynines 
bėdas. Mums čia sunku įsi
vaizduoti, kaip operacija ir 
ligoninė gali suėsti visas 
žmogaus santaupas. Gydy
tojai, pasirodo, esą lyg sa
votiški plėšikai, besipelną iš 
žmogaus nelaimės.

Bet daug liūdniau buvo 
sužinoti iš laiško, kad Dė
dės anūkė Alisė pabėgo su 
vienu hipiu ir gyvena jų 
kolonijoje.

Dėdė rašai, kad “raška- 
žius užpakalį drasko”, kad 
“jie patys nežino, ko nori”, 
bet man atrodo, kad jie 
nusimano, ko siekia. Jų tik
slas — malonumai, smagu
riavimas, lengvas gyveni
mas. Juk šiandien pasauly
je į natūralų žmogaus pri
gimties klausimą “Kam gy
veni ” daug kas atsako: 
“Tam, kad kuo daugiau pa
tirčiau malonumų!”

Apie laimes ieškojimą
Ir visi didieji filosofai, 

kurie prirašė storiausius 
tomus veikalų, atsakė vie
nodai : “Kad žmogus pasiek
tų kuo daugiau laimės, gy
venimo džiaugsmo, smagu
mų!”

Tik tie filosofai nurody
davo skirtingus būdus tai 
laimei pasiekti, ir. iš čia ki
lo įvairios.-ideologijos, reli
gijos, pasaulėžiūros. Vieni 
siūlė susilaikymą, santūru- 
rumą, savęs marinimą, o ki
ti,kaip pavyzdžiui, kai ku
rie romėnai, mėgindavo iš
vemti maistą, kad paskui 
vėl galėtų smagintis, iš nau
jo valgydami. Krikščionybė 
ir kai kurios kitos4 religijos 
malonumų siekimą nukėlė į 
pomirtinį gyvenimą.

Dėdė pasakysi, kad klau
simas “Kam gyveni?” yra 
toks sudėtingas, kad į jį ne
galima paprastai atsakyti. 
Teigiama, kad mėginimas 
duoti į tai atsaką suvulga
rina ir suprimityvina aukš
tąsias filosofijos kategori
jas.

Prigimties reikalavimas
Bet juk kiekvieno žmo

gaus prigimtis reikalauja 
į tai atsakyti. Jūsų anūkė 
Alisė neišvengė šito atsako 
į tą klausimą, ir ji atsakė, 
kaip sugebėjo. Į šį pagrin
dinį gyvenimo prasmės klau
simą turi atsakyti tiek kiek
vienas paauglys socialistinė
se šalyse, tiek bręstąs vaiki
nas ar mergaitė Vakarų pa
saulyje. Ir į šį klausimą 
tenka atsakyti kiekvienam, 
nepaisant išsimokslinimo ar 
gabumų, — savo veiksmų 
įprasminimas yra mūsų psi
chikos imperatyvas.

Ir kaip nuo to, kieno ran
kose yra stambioji nuosavy
bė, priklauso, ar šalyje vy
rauja kapitalistinė arba so
cialistinė ūkio struktūra, 
taip atsakas į klausimą 
“Kam žmogus gyvena?” su
daro pagrindinį bruožą, ku- 

I riuo buržuazinio pasaulio 
žmogus skiriasi nuo socia
listinės sąmonės asmenybės.

žimonė§ ne gyvuliai
Aš įsivaizduoju, Dėde, kad 

pas jus, Amerikoje, dėl šio 
klausimo daug kas nesuka 
galvos.

— Gyvenu, kad reikia gy
venti! — atsakoma trumpai 
drūtai. — Kam žole auga?

Mielas Dėde Mykolai!

įgijęs protą, turi laisvąją 
valią rinktis malonumą. Ki
taip sakant, jis turi malo
numų rinkimosi “laisvąją” 
valią.

Tačiau protu žmogus gali 
apžvelgti praeitį ir pama
tyti, kokį didžiulį kelią nu
ėjo žmonija nuo gyvenimo 
urvuose ligi šių dienų. Lan
kydamas kaip turistas, pa
vyzdžiui, viduramžišką Tra
kų pilį, jis akivaizdžiai įsi
tikina, kad už jokius pini
gus nenorėtų gyventi, kaip

desnei vidinei harmonijai, 
kuo aukštesnei laimei. i

Žmogus pasijuto esąs di
džiulio istorijos vyksmo • 
grandis ir kaip toks esąs ne
mirtingas. Jo veikla neiš
nyksta, ji tampa lyg plyta 
grandioziniame civilizacijos 
pastate. Ir žmogaus širdy
je suskambo didingos ne
mirtingumo simfonijos.

Jis pamatė, kad jo augina
mi ainiai yra kilnus savęs 
pratęsimas nesibaigiančiose_ 
kartose. J am tapo akivaiz
du, kad j o įdėtas triūsas, 
kad ir koks nežymus jis bū
tų, yra raeikalinga dalelė 
žmonijos žengime kaskart 
vis į aukštesnę kultūros ir 
civilizacijos pakopą. Š i ą 
perspektyvą jam garantuo
ja nuostabus ligšiolinio vys-

’įgyveno net viduramžių vai- tymosi procesas, viltingos
pastangos visam laikui su
trukdyti žiaurias karų žu
dynes.

Čia, Dėde Mykolai, aš pa
mėginau labai trumpai iš
dėstyti, kaip maždaug į *■ 
klausimą “Kam gyveni?” 
; it sako mūsų paaugliai. Tai 
labai supaprastintas, su
glaustas atsakymas, bet jis 
vienintelis teisingas, priva
lomas kiekvienai mąstančiai 
ir prigimties reikalavimų 
paisančiai būtybei.

Nėra reikalo nusivilti
Jei šis laiškas pateks į 

rankas jūsų anūkei, gyve
nančiai su hipiais, ji gal ne
norės jo skaityti. O gal ir 
perskaitys? Ir gal įsitikins, 
kad atsakas į klausimą 
“Kam gyveni?” yra nesun
kus suvokti visiems.

Bet žmogaus psichika yra

dovai, — taip neišpasakytai 
pagerėjo šiandien gyveni
mas!

Stulbinanti pažanga
Nepripažinti to stulbinan

čio pažangos kelio nuo tų 
laikų, kai neturėta geležies, 
iki šių dienų, kai butai su 
dujomis bei centriniu šildy
mu praktiškai tapo prieina
mi kiekvienam, — reikštų 
užmerkti akis ir kalbėti ne
sąmones.

Ir savaime suprantama, 
kad malonumų siekimas bu-; 
vo viena iš tų pagrindinių 
jėgų, kuriomis mūsų psichi
kos imperatyvai istoriją 
stūmė į pažangą.

Dramblys ir morka
Čia prisimena viena rytie

čių pasaka, kaip valstiečiai 
mėgino mušimu priversti 
dramblį, kad jis_ temp tų tokia,’ kad Ji ne tik reika- 
rąstus. Jie bandė jį varyti lauja būtinai atsakyti į šį 
net degančiais pagaikščiais, klusimą, tai yra suvokti sa- 
bet viskas buvo veltui. Tikivo gyvenimo prasmę, bet ir 
kai siuvėjui kilo mintis pa- kasdien gyventi pagal tą at- 
naudoti kaip masalą morkų 
pintinę, dramblys klusniau
siai ėmė vilkti rąstus, siek
damas jam atkišamas ma
žiukes morkytes.

Aš patiekiau šį pavyzdį, 
Dėde, todėl, kad jis akivaiz
džiai parodo, jog ir žmonės, 
iš dalies panašiai siekdami 
saldaus malonumo, tempė' žmogaus psichikai reikia 
istorijos vežimą iš šimtme- nuolatinio savo veiklos su- 
čio į šimtmetį, iš vienos, že
mesnės visuome ninės for
macijos, į kitą, aukštesnę.

Skirtumas tarp žmogaus 
ir kitos gyvūnijos čia buvo ____
tas, kad gyviams instinktas >aįkytį kasdieniame gyveni- 
neleisdavo nukrypti į šalį, me yra jaUg sunkiau, negu 
o žmogus, turėdamas “lais- suvokti tą patį atsaką.

Kaip kiekviena įstaigą./ 
įmonė ar organizacija gali 
tik tada tobulai funkcionuo
ti, neatsidurti ch a o t i n ė j e 
būklėje, kai ji suveda kiek
vienos dienos, savaitės, mė
nesio ir metų balansą ir nu
mato planus ateičiai, taip ir

balansavimo, apsvarsty m o, 
gairių ateičiai nubrėžimo. 
Tik tokio balanso dėka tei
singas atsakas į klausimą 

į “Kam gyveni ? ” įgauna pil
ną prasmę. Bet tą ataką

vą” valią siekti malonumų, 
nukrypdavo į anti vi su o me
nišką parazitizmą, tai yra į 
malonumų siekimą, apvagi
nę j ant kitus visuomenės na- 

1 rius ir tuo tą visuomenę ar
dant. Iš to malonumų sieki
mo atsirado parazitinės kla
sės, išnaudojimas, karai, be
galinės žmonių kančios, kaip 
pridėtinės prie kančių, neiš
vengiamų, kovojant su gam
ta, su jos stichijomis.

Malonumas— į 
dar ne viskas

Marksistinės filoso f i j o s 
genijai išaiškino, kad malo
numas gamtai tėra tik mor
ka, tik cukraus gabaliukas 
pasiekti, kad vyktų pažan
gos procesas.

Ir pirmą kartą istorijoje 
žmogus, išvydęs pažangos 
vyksmo dėsnius, susiforma
vusius per ilgą evoliuciją, 
sąmoningai nusilenkė tiems 
dėsniams ir, be cukraus ga
baliuko, be morkos, “įsikin
kė” į žengimą priekin. Ir

me yra daug sunkiau, negu

širdies 
anūkei1

Atleiskite, Dėde Mykolai, 
kad tiek prirašiau, kad laiš
kas išėjo lyg savotiškas, 
pernelyg populiariai para
šytas straipsnelis, 
vai atjaučiu jūsų 
skausmą dėl tokio 
Alisės pasielgimo.

Pasikliaukite sveika anū
kės prigimtimi, jos jaunys
tės jėgomis. Tikėkite, kad 
ji greitai suvoks visą bo
hemiško palaidumo kokyt- 
bę, kad neigiama aplinkos 
įtaka nubyrės nuo jos kaip 
nuo žąsies plunksnų nešva
rus vanduo, kad ji sugrįš į 
namus ir jūs iškelsite lai 
“palaidūnei” anūkei links
mą sutiktuvių “puotą.” U

Sūnėnas Rytis Pocius 
1971.V.5

Belgradas, Jugoslavija.— 
Elizabeth Tailor vaidins ko
munistinę partizanę nau
jame filme, o jus vyras R. 
Burton turės Tito rolę. Fil
mas vaizduos partizanų ko-f* 
jvas Jugoslavijoje antrojo 

Visa fauna gyve- šias būdas pasiekti kuo dL pasaulinio karo metu.

Kam paukščiai gieda? Juk kaip jis nustebo, kai pamatė, 
jie kitaip negali! Tokia jau kad paklusimas gamtos dės- 
gyvosios gamtos prigimtis! niams ir yra tas tobuliau- 

Taip.
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į Ateities kaimas Lietuvoje
Koks bus ateities kaimas,’jektuoti 70 vietų internatą, 

kokiuose namuose gyvenskokiuose namuose gyvens Kaimui jau galime pasiū- 
žemdirbiai? Šias problemas’y ti apie dešimtį savaitinio 
sprendžia- Kaune įsikūręs 
tūkstantinis žemės ūkio sta
tybos projektavimo institu
to kolektyvas, Apie naujau
sius projektlotojų darbus 
ELTOS korespondentui R. 
Čėsnai papasakojo šio insti
tuto vyriausiasis architek
tas V. Bubelis.

— Prieš keletą metų jūs 
pradėjote plačiu mastu ruoš
ti kaimo gyvenviečių išpla
navimo kompleksinius pro
jektus. Kokia šių darbų 
reikšmė ?

— Mes parenkame, kur 
statyti gyvenvietes, numa
tome kelius, želdinius, inži
nierinius tinklus. Turėda- 

' mi tokią “ateities nuotrau
ką,” ūkiai gali tvarkingai įr 
gražiai statyti. Iki 1972 
metų pradžios kompleksi
nius projektus turės visi res
publikos ūkiai.
« — Kokiais principais va
dovaudamiesi projektuoja
te? Kaip turėtų atrodyti 
ateities kaimas?

— Pagrindinis mūsų tik
slas — suprojektuoti gra
žias ir patogias gyvenvie
tes, padedančias iki minimu
mo sumažinti socialinius 
ekonominius ir kultūrinius 
skirtumus tarp miesto ir 
kaimo, gyvenvietėms paren
kamos gražios vietos; ar
čiau gojalių ir šilelių, van
dens telkinių, atokiau nuo 
didelių kelių. Gyvenamieji' 
namai vadinamuoju grupiniu 
užstatymu “išmėtomi” nedi
delėmis grupelėmis, tarp 
namų — gatvelė privažiavi
mui, žolynėliai. Kaimo cent
re — administraciniai, pre
kybiniai ir buitiniai pasta
tai, kultūros namai, vaikų 
darželis - lopšelis, mokykla, 
}»rkas. J

--- Kuriant kolūkines gy
venvietes, padaryta nemaža 
klaidų: nepaieškota joms 
gražių vietų, statyta plyna
me lauke, šalia didesnių ar 
mažesnių kelių? Kaip bus 
taisomos šios klaidos?

— Ne viską galima ištai
syti, bet ir čia turime “re
ceptų”. Koreguodami kelius, 
kur įmanoma, stengiamės 
juos pasukti, kad nebekirs- 
tų gyvenvietės. Naujomis 
statybomis mėginame “su
traukyti” linijomis palei ke
lius išaugusių namų virti
nes, sudaryti namų grupe
les, įvairiau apželdinti. Šias 
mūsų pastangas dažniausiai 
aktyviai paremia ūkių va
dovai. Daugelis jų patys 

, kreipiasi į institutą, prašy
dami padėti pagražinti se
niau statytą gyvenvietę, 
^artu su vandens ūkio pro
jektavimo instituto specia
listais stengiamės panaudo
ti kiekvieną upeliuką, ku
riame dirbtines vandens 
saugyklas. f

— Savotiška ūkio vizitinė 
kortelė — jo visuomeninis 
centras...

— Ir čia nemaža gerų po
slinkių. Svarbiausia, kad 
šie pastatai būtų patogūs, 
gražūs. Antai, kaimo mo
kyklų , projektuose dabar 
numatytos klasės- kabinetai, 
kambariai ratelių užsiėmi
mams, bufetas ar valgykla, 
biblioteka ir sporto salė. 
Mažės n ė m s gyvenvietėms 
turime paruošę porą tipinių 
60-ties vietų pradinės mo
kyklos projektų, didesnėms 
— 196, 240, 300 vietų aš
tuonmečių mokyklų projek

tus. Prie daugelio mokyklų 
bus bendrabučiai. Neseniai 
mūsų institutas baigė pro-

jai juosenumatė didesnes, 
10-13 kvadratinių metini 
virtuves, šaltus sandėliukus, 
rūsius, spintas darbo drabu
žiams. Kai kuriuosenamuo
se galima įrengti skalbyklą- 
džiovyklą, o rūsyje — suo
mišką pirtelę. Prie namų 
projektuojamas daržas, o 
kiek atokiau — ūkiniai pa
statai. Seksi jinių namų gy
ventoj aiturės bendrus ūki
nius pastatus su moderniš
komis pašarų virtuvėmis.

— Ar neatsitiks, kad su
valkietiškos gyvenvietės ne-

vaikų darželio - lopšelio pro
jektų. Be to, čia tinka ir 
miestuose naudojami šių įs
taigų projektai. Kiekvienas 
vaikų darželis-lopšelis — ta
rytum atskiria “vaikų respub
lika”, turinti savo virtuvę, 
žaidimų kambarius, ardvius 
miegamuosius, pagal bines 
ir ūkio patalpas, 
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Kitų kaimo visuomeninių! atskirsi nuo žemaitiškos? 
įstaigų stengiamės kuo dau-į — Atskiroms zonoms run
giau sutalpinti po vienu šiami projektai su būdingo- 
stogu. Gyvenvietėms iki mis tam kraštui architektū- 
tūkstančio žmonių siūlome ^inėmis detalėmis, štai vi- 
dviaukštį pastatą, kuriame siškai neseniai architektas 
blokuojame 4 darbo vietų k. Zubovas baigė ruošti pa- 
parduotuve, buities tarny-marį0 kraštui mūrinį dvie- 
ba, 50-70 vietų valgykla, ry- jų butų namą su čerpių sto- 
šių skyrius, medicinos punk- gu, papuoštu tradiciniais 
tas. Tokio pastato atskyrus ■žirgeliais. Netolimoje atei- 
blokas galima. priderinti tyje ūkiai gaus ir daugiau 
prie centrinės aikštės. etnografinėms zonoms pit-

, papuoštu tradiciniais

prie centrines aikštės.
Itin stokuojama.kaimo kul- taikytų projektų.
tūros namų projektų. Sten- ___
giamės tą spragą užpildyti. monė žada pradėti tiekti
tūros namų projektų. Sten- Statybinių medžiagų pra-

Netrukus išleisime du nau
jus projektus. Vienas jų— 
350yietų salė, patalpos repe
ticijoms, biblioteka, sporto 
salė; kitas — klubas, kuria
me galima rengti ir šeimos 
šventes, pobūvius.

— O kokį siūlote žemdir
biui gyvenamąjį namą?

— Kaip žinoma, kolūkiuo
se numatyta statyti maž
daug 70-80 procentų viena- 
bučiųir 20-30 procentų dau
giabučių namų, o tarybi
niuose ūkiuose vyraus dau
giabučiai.

Turime paruošę sekciji
nių, blokuotų ir vieno buto 
namųtipinių projektų. Dau
giausia mūrinių su gelžbe
tonio perdengimais. Kuria
ma didelė serija naujų pro
jektų, pagal kuriuos kaime 
bus statomi blokuoti ir sek
cijiniai surenkami namai. 
Atsižvelgdami į žemdirbių! 
pageidavimus, projektuoto-] metų pabaiga.

naujų apdailos medžiagų — 
spalvuotų plytų, čerpių, ši
ferio. Jos taip pat turėtų 
žymiai pagerinti kaimo gy
venviečių vaizdą.

Šiuo metu instituto kolek
tyvas įtemptai projektuoja 
pirmąjį respublikoje kaimo 
gyvenviečių bandomąjį - pa
rodomąjį - rajoną. Tokiu 
rajūnu patvirtintas Vilka
viškis.

Maisto gamyba didėja
New Delhis — Indijoje 

maisto gamyba stebėtinai 
didėja, ko nesitikėjo net 
maisto ekspertai. Jeigu to
kią pažangą ir toliau darys, 
tai už keleto metų Indija 
galės pasigaminti pakanka
mai savo maisto.

Indija jau nusitarė sulai
kyti inportavimą grūdų iš 

1 Jungtinių Valstijų su šių

BE PASIRINKIMO
Neprašau gyvenimų dviejų.
Aš apsieisiu, žinoma, be jų.
Antro, žinoma, man nieks neduos, 
nes ir vienas eina be naudos.

Neprašau aš talentų dviejų.
Aš apsieisiu; žinoma, be*jų.
Antro, žinoma, nemelsiu niekada, 
nes ir vienas — lyg gili žaizda.

Neprašau aš mylimų dviejų.
Aš apsieisiu, žinoma, be jų. 
žinoma, antra gal lauks, rymos, 
betgi ieškau ieškau dar pirmos.

Neprašau tėvynių iš dviejų.
Aš apsieisiu, žinoma, be jų. 
žinoma, dvi — ne viena!- Ne, ne. . . 
Bot viena — ne dvi. VIENA!

Jonas Mačiukevičius
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Izabelės Jakimavičienės laiškas WANTED-1ALE-FEMALF 
“Laisvei” sugrįžus iš Lietuvos

Malonu man pasidalinti ir šių dienų šmaikštaus jau- 
savo įspūdžiais vos tik su-! jaunimo dainas ir nuosta- 
grįžus iš kelionės po gimtą- ibius šokius, šventiškus fil- 
ją žemę. Iškeliavome iš 
New Yorko su mišria flori- 
diečių ir niujorkiečių turis- vičiūtės draugišką šilumai 
tų lietuvių grupe iš 30 žmo- su gera šypsena ir girdėjo- 
nių rugpiūčio 13 dieną ir 28 me suprantamus aiškinimus, 
dieną grįžome..

Po dviejų nusileidimų, 
Stockholme ir Leningrade, 
TU-144 išlaipino mus Vil
niaus aeroporte rugpiūčio 
15 dieną.

Čia mus šventiškai sutiko 
su puikiomis gėlių puokštė
mis ir džiaugsmo saulėto
mis šypsenomis giminės ir 
didelis Vilniečių būrys.

Puikus “Inturisto” auto
busas čia laukė ir t u o j a u 
mus nuvežė į “Gintaro”vieš- 
butį, kur mus svetingai pri
ėmė viešbučio administraci
ja ir vėl su naujomis gėlė
mis mūsų giminės sutiko.

Čia kasdieną lankėme me
no ir mokslo šventoves, gal 
būt seniausia Europoje uni
versitetą, romantika ap
gaubtas renesanso, baroko 
ir kitų amžių ir stilių baž
nyčias. Lankėme ir nuosta
bios architektūros architek
to Stuokos-Gucevičiaus ka
tedrą — meno galeriją su 
daugybe įžymių j pasaulio 
dailininkų tapybos paveiks
lų ir sienose milžiniško dyd
žio skulptūrų—senovės bib
linių šventųjų ir požemyje 
Lietuvos senovės karalių ir 
kunigaikščių palaikai.

Lankėme Druskini n k u s , 
Kauną ir Trakus, Visur 
b u v o m e a p supti švel
nia, kultūringa paslauga ir 
pagarba. Gėrėjomės gimto
sios žemės grožių, kaimo 
duonos ruginės ir dūmų 
kvapu.

Čia atvykęs tu pajunti di
delį džiaugsmą ir laimę. Iš
girsti dar jaunysetės drau
gų gilius liaudies sąmojus

mus. Jautėme ir musų jau
nos vadovės Romos Davida-

5-tas puslapis

BATCH MAKER. Paint mfgr. 
Experienced. Steady work, good pay, 
all benefits. Call 201-344-8000, bet
ween 12 and 2 ,PM.

(66-75)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
AUTO BODY MAN and Bear
Machine operator. Experience.
Call WALTER’S AUTO BODY

201-727-3660.
(70-74)

Kaip pavasario žiedas pražydęs, 
Kaip rugių želmenėliai žali, 
Švietė tavo ankstyva jaunystė, 
Kaip aušrinė žvaigždutė skaisti. 
Tu kregždute skrajojai prieš audrą 
Ir grumtynių su jąja ėmeis, 
Tai prie žiedo prigludus rymojai, 
Tai kaip nendrė į saulę stiebeis. 
Tave įsiautė gyvenimo audros — 
Prieš akis buvo platūs keliai. 
Jie viliojo tave lyg pagundos, 
Bet likimas tau lėmė liūdnai... 
Nuskubėjai per miško brūzgynus, 
Kur daugybė aštrių kadugių, 
Ir klajojai, kol šviesą išvydai 
Tokią pat, kaip anksčiau palikai.

K. žakavičienė

Rokiškio kraštotyros muziejuje žinomo liaudies menininko Liongino Šepkos 
drožinių ekspozicija, M. Barausko nuotrauka

kuri gerai kalba ir anglų 
kalba.

Dienos greitai bėgo. Buvo 
visos saulėtos ir šiltos be 
lašo lietaus.

Lietuva pilna puikių 
ežerų, miškų, beržynėlių, 
briedžių ir šernų, stirnų.

Lietuva ir dainų šalis.
Štai, mano sesutė Kastan

cija, Degutienė - Š t e i n y t ė 
šiomis dienomis Vilniuje 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros Institutui, Tautosakos 
sektoriui įteikė surinkusi 
Vilkaviškio ir Kapsuko ra
jonuose 430 liaudies pačios 
sukurtų ir daugumoje nie
kur nespausdintų dainų. 
Daug mįslių: padavimų, 
anekdotų ir t. t.

Čia visur matosi daug pa
sikeitimų į gerą. Miestų' 
švara, masinė daugiaskaitė Į 
statyba, maisto gaminių ir 

1 pramonės išplėtimas, kaimo 
pažanga, pakilę uždarbiai ir 
žmonių žmogiškosios vertės 
supratimas. Tik man gaila, 
kad, kiek pastebėjau, mūsų 
Lietuvoje dar 'nemažėja 
svaiginančių gėrimų varto
jimas.

Ši mūsų draugystė per 14 
dienų su Lietuvos žmonė
mis taip giliai įsmigo į mū
sų pasiilgusias širdis tėvy
nės Lietuvos — savo gimi
nių, kad niekada nepamirši
me.

Attention! FOREMAN. Must be 
expei'ienccd in plumbing and heat
ing foreman, mechanized ware
house. Experienced inventory, re
ceiving, shipping, full benefits. 201- 
445-1750, Ridgewood, N. J.

(64-70)

PORTERS. 18 yrs. of age oi- over. 
Will train the inexperienced. Free 
coffee breaks and lunches in beauti
ful Colonial surroundings. Blue Cross 
and Blue Shield. 8 pd. holidays, va
cation, etc. Wo are an equal oppor
tunity employer. Contact Convales
cent Center, 1515 Lamberts Mill 
Rd., Westfield, N. J. (70-75)

TIRE AND FRONT END man 
wanted. Good pay, steady year round 
work, 
ment. 
2700

All benefits, including retirc- 
Will help relocate. 201-347- 
Budd Lake, N. J.

(70-72)

PAINT SPRAYERS. Experienced 
preferred. Steady work, benefits.

MONARCH METAL PRODUCTS 
Maxarthur Avenue, New Windsor, 
N. Y. 914-562-3100.

(70-71)

Glass-Cutter-Grinder with or with
out experience, cut all thickness of 
glass free hand. Must know dimen
sions in metrics and American sys
tem. Salary open. Call Mr. J. 
Schrauth. 201-256-6200. Ext. 45.

(66-70)

experienced man for kitchen 
cabinet.

Formica tops and installation.
201-322-9100.

(70-72)

gaila buvo su jais
skirtis!

Noriu 
ir mano 
riko j e, profesorius D r. Ha
las Jackim, prieš mano at
vykimą mokslų tikslais ke
liaudamas aplink pasaulį, 
lankėsi TSRS Leningrade, 
Maskvoje, Kijeve ir aplankė 
niekada nematytą savo tė
vų gimtąją žemę Lietuvą, 
Vilnių Kauną, savo arti
muosius gimines Kaune — 
Čiurlionio ir Žmuidzinavi
čiaus muziejus.

Iz. Jakimavičienė

dar pastebėti, kad 
sūnus, gimęs Ame-

Miami, Fla.
Spalio antrą, pirmą 

landą po pietų LSK svetai
nėje, 2610 N.W. 119 St., 
Miamio Aido Choras turės 
pirmas praktikas vadovybė
je Birutės Ramoškaitės. 
Prašome visus choristus su
sirinkti.

Kažin kas yra pasakęs, 
kad chorui dainavimas yra 
taip reikalingas, kaip žmo
gui kvėpavimas, jei jis nori 
gyvuoti. Mes jau neturėjom 
praktikų nuo bal. 21-os, po 
paskutinio koncerto. Per il
gai. Tačiau matysime, kiek 
tas ilgas nepraktikavimas 
padarė mums žalos.
A. P. Gabrėnas, choro pirm.

va-

Stiklo asfaltiniai keliai
JAV užpatentuota nauja 

kelių dangos medžiaga—sti- 
kloasf altas. Ji susideda iš 
asfalto ir smulkiai sumalto 
stiklo. Atlikti bandymai pa
rodė, kad stiklo-asfaltiniai 
keliai yra stiprūs, gerai 
atlaiko įvairias temperatū
ras. Kartu stikloasfaltas iš
sprendžia netinkamų bute
lių sunaudojimo problemą.

COQK. Warrensburg, N. Y. Hotel- 
Restaurant. Excellent salary.
Room and board arranged.

For information:
Conn. 203-438-4459.

(70-72)

Wanted. Experienced sheet metal, 
metal tubing and wire set-up men 
(2), combination men. GARDEN 
STATE MOUNTING AND FINISH
ING, 780 Freylinghuscn Ave., New
ark, N. J. 201-242-7200. Mr. Nass- 
our). (67-73)

AUTO BODY MAN. Must be ex
perienced. Paid hospitalization, ma
jor medical, life insurance. Plenty 
of overtime. 64 W. 22nd St., Bay
onne, N. J. 201-437-0610.

(67-72)

REAL ESTATE
Westport. Converted onion barn 

with addition on 1.4 secluded acres. 
Artist studio, 24x32 ft. 4 bedrms, 
2Vz bths. $79,000. Prine, only.

203-227-7316. (67-71)

Land for Sale. Putnam County. 
Hudson River area. 100 acres beau
tiful unspoiled woodland property, 
1 ’/2 hours from Manhattan. Res
idence is charming old farm house 
up-dated for extremely comfort
able yr-round living. Could accom
modate two families w/ privacy. 5 
bdrms plus 2 baths. Lovely grounds, 
flower and vegetables gardens, excel, 
water. 10 min. to Pkway. 25 min. 
to Penn.-Cent. sta. Asking $150,000. 
For other fine village and country 
properties, writc/call Jane Fleming, 
broker. Cold Spring, N. Y. 10516. 
914-265-2862. (70-72)

MES BUVOME PIRMIEJI LIETUVIAI!

Šiauriausiame pasaulio krante
Mūsų buvo penki. Tarp miegmaišius ir visą naktį 

sniego nykumos ir polian- kalenome dantimis, — nuo 
nes saules, tarp akmeninių 
uolų ir užšalusių upių slė
niu 
kito, ten, kur susilieja dan
gus 
30 ’ C šalčiui ir kai vėjas 
kaukia šimtais vilkų, o mes 
turim eiti, nes kelio atgal 
nebėra, o stovėti — pražū
tis, ir tarp ledo sangrūdų, 
ledu jų, kai šiauriausias pa
saulio krantas vos įžiūri
mas, o aplinkui baltųjų

nuo vieno horizonto.

su žeme; spaudžiant

vynių apšerkšnijusioj pala
pinėj, tarp to, kas nueita 
ir kiek dar liko nuo vakar
dienos iki rytdienos 1971 
metų balandžio mėnesį Tai
myre, Azijos šiaurėje. Mū
sų buvo penki: matemati
kė Gražina Čižausk aite, 
ekono m i s t a i Algimantas 
Genutis ir Ignas Rybako
vas, fizikas Vaclovas Lyn
da, matematikas Vidman
tas Kučas.

Kai lėktuvas, apsukęs 
virš mūsų ratą, pamojavo 
atsisveikindamas sparnais 
ir mes pasilikom vieni kaž
kur netoli šiaurinio Taimy
ro ežero kranto, bevardės 
upės slėnyje — buvo tru
putį nejauku jausti besi
skverbiantį į kūną šaltį ir 
žinoti,' kad aplinkui šimtas 
kilometrų tęsiasi negyvena
ma tundra, o šiluma toli 
toli, “ten už kalnų aukštų
jų ir už septynių jūrų.”

Nuo to pirmojo nejau
kaus vakaro šaltoje palapi
nėje, kai ant primusų vi
rėme vakarienę ir per ga
rų kamuolius neįžiūrėjome
vienas kito, o po to pirmą--zistavimo laikotarpį, 
kart sulindome į pūkinius! V. Kučas

to pirmojo iki paskutiniojo 
vakaro, — buvo 18 dienų 
ėjimo slidėmis Byrangos 
kalnais ir Laptevų jūra, 
įsikinkius į nartus, su kau
kėmis ant veidų, kantriai 
laukiant, kada gi ateis va
karas ir vėl gersime karš
tą arbatą su duonos džiū
vėsiais. Ir vakaras, žinoma, 
ateidavo. Tunndros platy
bėse išdygdavo palapinė.

Ir vis dėlto, kai pasiekė
me Čeliuskino ragą — tą 
šiauriausią pasaulio žemy
ninį tašką, — mes niekaip 
negalėjome patikėti, kad 
žygis jau užbaigtas, įveik
ti 447 kilometrai, kad mes 
—4 pirmoji lietuvių turistų 
grupė taip toli šiaurėje. O 
patikėjome kažkada vėliau, 
gal būt, mažame kaimelyje, 
kur tris paras, laukdami 
lėktuvo, grožėjomės šiau
rės saulėlydžiais ir saulė
tekiais, taip kurių skirtu
mas tik d v i valandos, o, 
gal būt, tada, kai nusilei
dome į vasarėjantį Vilnių, 
pasiilgę namų jau k ūmo, 
žvaigždėtų juodų vasaros 
naktų, žydinčių pievų ir 
medžiu šlamesio kur nors 
Verknės pakrantėse.

Ir drauge žinojome—pra
eis-; metai ii' -mes vėl panū- 
sirne aplankyti r ū s č i ą j ą 
šiaurę, sniego, šalčio ir vė
jo karalystę: pakovoti su 
stichija, kad laukinės gam
tos tyruose pajustume be- >

materialinėms ir dvasinėms 
vertybėms, kurias sukūrė 
žmogus per ilgą savo eg-
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Įžymaus Lietuvos 
dailininko jubiliejus

Šiais metais šiaulietis dai
lininkas Gerardas Bagdo
navičius atšventė dvigubą 
jubiliejų: liepos mėnesio 25- 
ąją jam sukakę septynias- 
deimt metų: kartu šie metai 
— jo ped a g o g i n i o darbo 
penkiasdešimtmečio sukak
tis.

... Pragyventas laikotar
pis — vaisingas kūrybiniu 
darbu. G. Bagdonavičius 
daug pasidarbavo pedago
ginėje veikloje, kartu sukū
rė nemažai vertingi! ir įdo
mių dailės kūrinių.

1921 metais pradėjęs mo
kytojauti Šiauliuose, jis iki 
pat pastarųjų metų dėstė 
piešimą miesto vidurinėse 
mokyklose, Šiaulių Mokyto
jų seminarijoje. Auklėti
nių tarpe mokytojas buvęs 
labai populiarus ir gerbia
mas, pasiž y m ė j ę s dideliu 
reiklumu sau ir kitiems. 
Gal todėl daugelis G. Bag
donavičiaus mokinių vėliau 
pasuko menininkų keliu. 
Tai dailės profesoriai A. Gu
daitis ir V. Mackevičius, 
respublikos nusipelnę archi
tektai A. ir V. Nasvyčiai, 
V. Čekanauskas bei kiti. 
Laiškuose ir prisiminimuose 
jie nuoširdžiai dėkoja pir
majam piešimo mokytojui, 
suradusiam juos, parodžiu
siam kelią į meno pasaulį.

G. Bagdonavičiaus kūry
binė veikla dailėje irgi plati. 
Dailininkas daug dirbo ta

Lietuviški apmąstymai
Rašo Almus šalčius

Gediminas Kurpis 
Stockholme ir... Vilniuje

Aną dieną Švedijoj, Stock- 
holme, įvyko tarptautinis 
elektrofizikų kong r esąs, 
kuriame apie paskutiniuo
sius amerikiečių išradimus 
paskaitą skaitė, jau bene 
trečiu kartu tarptautiniuo
se kongresuose, Gediminas 
Kurpis, iš Queens Village, 
N. Y. Paskaitęs šią paskai
tą tarptaūtinei mokslinin
kų bendrijai, Kurpis rado 
reikalinga tą pačią paskai
tą pakartoti Vilniaus uni
versiteto mokslin inkams 
lietuviškai. Tai pirmas jo 
vizitas tėvynėn ir, kai]) ma
tome, jis nuvyko j on su dide
lėms lauktuvėms. Jei visi 
lietuviškos išeivijos kūrė
jai rastų galima Vytauto 
Igno (dailės paroda) ir jo 
kaimyno Gedimino Kurpio 
pėdomis, kas galėtų sakyti, 
kad išeiviai neprisideda prie 
gražesnės tėvų žemės atei
ties? O kas žino? Stebint, 
kas darosi Vakaruose, ir 

! kaip gražėja Lietuva, ar 
Inepasinau d o s i m velionies 
Venclovos, bene juokais, 
patarimu (1962 m.)... “Kur 
jūc. amerikonai dabar besu- 
grįšit? Palaukit dar kokį 
dešimt metų: mes jums pri
statysim namu, kilimais iš
klosim. .. Tada...”
Kėdainius, Lietuvą 
mini pavyzdžiu

Neseniai “The New York 
Timeso” nekrologų skyriuje

akademikas rašo, jog tai 
Kėdainiai, Lietuva. Jei ke
liolika tokių laiškų pasiektų 
redaktorius, tai padėtų 
Amerikos lietuvių pastan
goms išgauti objektyvesnę 
informaciją apie gyvąją 
Lietuvą. Rašyti reiktų 
Harrison E. Salisbury, As
sistant Managing Editor, 
The New York Times, 229 
W. 43rd St., New York, N.Y. 
10036.

buvo platus rašinys apiepyboje, lakštinėje grafiko-buvo platus rašinys apie 
je, knygų iliustravime, te- tūlą Ričardsą, iš Kėdainių 
atro dekoracijų kūrime, ta-kilusį žydų žurnalistą ir
čiau plačiausiai išgarsėjo 
savo ekslibrisais. Pastarie
ji sukurti originalia techni
ka, pasinaudojant mitologi
jos bei anitkinio meno mo
tyvais, sudėtinga simbolika. 
Su šiais knygų ženklais dai
lininkas dalyvavo įvairiose 
tarptautinėse parodose, 
kaip, pv., Los Anžele, Briu-
selyje, Stokholme, Paryžiu
je. Daugelis G. Bagdona
vičiaus darbų buvo premi
juoti, apdovanoti medaliais, 
diplomais.

Kita svarbi G. Bagdona
vičiaus kūrybos sritis —* 
peizažas. Dar 1925 metais 
dailininkas išleido litografi
jų albumą apie Šiaulių Pe
tro ir Povilo bažnyčią. Vė
liau jis įamžino piešiniuose 
gražiojo Tytuvėnų vienuo
lyno ansamblio vaizdus, I). 
Poškos baublius, senąją Kel
mės architektūrą. Daili
ninko sukurti architektūri
niai peizažai realistinio cha
rakterio — jie vienodai įdo
mūs meno istorikui, arch- 
tektui, inžinieriui.

Sulaukęs garbingo am
žiaus, dailininkas yra labai

veikėją, kurio “Kėdainiškio 
Dienraštis” buvo Amerikos 
ž y du o s e skaitoma kaip 
reikšminga knyga. Jis, gir
di, buvęs vienas iš Amerikos 
žydijos kultūrinių tradicijų 
kūrėjų.

Rugpjūčio 15 d., sekma
dienio “N. Y. Times” “Op- 
Ed” puslapyje, kuriame tal-

Mieste pasidairius
Nuo nepakankamos me

dicininės priežiūros miesto 
kalėjimuose mirė 25 kali
niai (8 nusižudė) šiais me
tais. Šiuo metu miesto ka
lėjimuose randasi 11,283 ka
liniai.

_  •_

Miesto mokyklų kancleris 
Scribner paskelbė, kad jis 
sudarė kovingą planą prieš 
narkotikų agentus mokyk
lose.

•_•

Policija areštavo 4 plėši
kus, kurie apiplėšinėjo už
snūdusius automobiliu vai
ruotojus miesto pakelėse.

•

Kalėjimų komisionie r i u s 
McGrath sutiko su majoru 
Lindsay turėti kalėjimuose 
iš lauko tėmytojus ir bruta
lumo tyrinėtojus.

•

17 metų mergina, gyve
nanti Bronxe su 36 metų vy
ru Maldonado, areštuota ir 
kaltinama iki mirties sumu
šimu prieš mėnesį gimusios 
dukraitės.

Oro tyrinėtojai New Yor
ke pradėsią tyrinėti, kiek

"Aidui” ir būsimiems 
aidiečiams

Po visos vasaros atosto-

yra čia užterštas oras ir 
kaip teršimą kontroliuoti.

Richmond Hilll du policis- 
tai bandė suimti nužiūrimą 
plėšiką. Jis norėjo gintis su 
revolveriu, bet revolveris 
neveikė kaip reikia. Plėši-, 
kas buvo suimtas.

Švietimo taryba nutarė 
sumažinti subviųirbusų va
žinėjimą į mokyklas tiems 
vaikams, kurie toliau gyve
na nuo mokyklų. Tokių bus 
apie 60,000.

Policija areštavo du pasi
žymėjusius sportininkus S. 
McMillon ir J. Busby. Kal
tina juos pardavinėjimu 
narkotikų tarp skurdžių 
mokinių, kuriuos jie mokė 
sporto.

' ”r " • 41'1 "*

Areštavo du nužiūrimus 
prasikaltėlius. Kaltina juos 
užpuolimu, sumušimu ir 
apiplėšimu policistės Kath
leen Conlon. Jie gavo iš jos 
$135.

•

7 žydai teroristai teisme 
kaltinami suokalbiu išsprog
dinti Tarybų Sąjungos mi
sijos namą Glen Cove, L. I.

' • w 1

New Yorko advokatų 
grupė pasiuntė raginimą 
Senatui nustatyti laiką visų 
amerikiečių jėgų ištrauki
mui iš Indokinijos.

•

Darbo unijų komitetas 
bedarbių reikalais rūpintis 
rugsėjo 8 d. turėjo demon
straciją surengęs prie mies
to rotušės. Reikalavo be
darbiams darbų ir nemoka
mo važinėjimo.

•

Areštavo 25 žydus tero
ristus prie Jung. Tautų ta
rybinės misijos. Kaltina ne
tvarkos kėlimu ir policisto 
apmušimu.

Rep.

Daugiau sveikinimų 
dr. A. Petrikai

Pramogų Kalendorius ,
Brangus Drauge,

Nuoširdžiai sveikinu jus, 
įžymų JAV lietuvių veikė
ją su garbingu aštuonias
dešimties metų jubiliejumi. 
Savo nenuilstama veikla jūs 
įnešėte neįkainuojamą įdė
lį, propaguojant Tarybų Lie
tuvos darbo žmonių laimėji
mus komunistinėje statybo
je, kovoje už taiką tarp tau
tų ir už žmonijos progresą.

Garbingo jubiliejaus pro
ga linkime jums geros svei
katos, kūrybinės nuotaikos 
bei energijos ir sėkmės gy
venime.

Lietuvos Draugystės ir 
Kultūrinių Ryšių su Užsie
nio šalimis Draugijos pre
zidiumo pirmininkas

R. Petrauskas

Daktare A. Petriką,
Nuoširdžiai sveikinu aš

tuoniasdešimties metų jubi
liejaus proga. Linkiu geros 
sveikatos, visokeriapos sėk
mės.

Profesorius
Jonas Kubilius

A. Petrick
Sveikiname garbingo ju

biliejaus proga ir linkime 
jums ilgiausių metų.

Ankevičiai
Vilkaviškis

Sveikinu 80-ųjų gimimo 
metinių proga. Linkiu ge
ros sveikatos, jaunatviškos 
energijos.

< Danutė Valaitiene
Kaunas

pinami reikšmingi viso pa
saulio v e i k ė j ų pasisaky
mai, tilpo Igorio Petruano- 
vo, tarybinio akademiko, 
rašinys, kurį “Times” red., 
šio skyriaus vedėjas, Harri
son E. Salisbury užvardino 
“Russia Fights Pollution/’ 
Rašinyje akademikas už
ginčija pesimistinę nuomo
nę, kad dūmai ir ‘smogas” 
(smoke and fog) užtroškys 
mus ir mūsų vaikus. Sako, 
kad tai visai klaidinga nuo
monė. Mokslas ir technolo
gija šią problemą gali leng
vai išspręsti.

Rašo toliau akademikas 
Petruanovas: “Prieš kelis 
metus Kėdainiuose, Lietu
voje, buvo pastatyta chemi
nė įmonė. Jos filtrai nebu
vo pakankamai tobuli. Ne
delsiant buvo imtasi atitin-

gų, mes turim vėl visi ir 
visos susirinkti į pamokas, 
kurios įvyks rugsėjo 17 d., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park. 
Pradžia 8-tą valandą.

Jau turim pakvietimą į 
“Laisvės” parengimą dai-' 
nuoti, tai būtinai reikalinga 
gražiai pasiruošti dainavi
mui.

Būkime visi ir visos, nes 
kai kurių aidiečių bus gim
tadieniai, tai turėsim ir vai
šių. Taipgi šią vasarą ke
letas aidiečių lankėsi Lie
tuvoje, o kiti Floridoje, tai 
bus malonu išgirsti jų įspū
džius. Ir naujų dainininkų 
atsiveskime — vyrų ir mo
terų.

Aido Pirmininkas

Maskva. — Šiemet 90 mi
lijonų darbihihkų praleido 
atostogas įvairiuose kuror
tuose ir sanatorijose, stip
rindami savo sveikatą.

Tel Avivas. — Izraelio 
Kompartija pasmerkė gy
nybos ministro Dajano ag
resyvius siekius arabų že
mėse.

Mielas daktare,
Džiaugiuos Tamstos gra

žiai nugyventu ir kūrybin
gai praleistu amžiumi. Iš

With Bouquets. 
and Books

September 1 49 million 
school children of the So
viet Union began the new 
school year.

darbštus ir kūrybingas, tar- r
si visiškai pamiršęs metų'trai buvo paruošti ir įsta- 
naštos svorį. Jis—nuolati- tyti. Oras apylinkėje bema-

kamų priemonių. Nauji f ii- ’ • ♦ t a • •
naštos svorį. Jis—nuolati-
nis respublikinių ir vietinių 
dailės parodų dalyvis.

L. ž.

tant pasitaisė. Dabar jau 
ir bites labai jautrios oro 
užteršimui — linksmai dar
buojas apylinkėje.

Namo Bendrovės Komitetui
Namo Bendrovės Komite

to posėdis įvyks antradienį, 
rugsėjo 14 d., 3 vai. po pie
tų, Laisvės salėje.

Pirmininkas (69-70)

Jeruzale. — Juodieji imi
grantai kaltina Izraelio val
džią palaikymu rasizmo ir 
diskriminacijos prieš kitos 
rasės, tautos bei religijos 
žmones.

Išvyko Lietuvon
Pereitą savaitę “Vieny

bės” redaktoriaus Jono Va
laičio vadovaujama iš še
šiolikos žmonių Amerikos 
lietuvių grupė išvyko į Ta-| 
rybų Lietuvą. Sugrįšiu apie 
pabaigą šio mėnesio. Kiek 
mums žinoma, grupė susi
deda iš įvairių politinių pa
žiūrų žmonių.

Rep.

Motery Klubo narėms
Pirmas šio sezono Niujor-

ko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 15 d., 2 vai. 
po pietų, Laisvės name, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Pradėkime sezoną su di
deliu susirinkimu, kad įgau-
tume ūpo ir toliau tęsti sėk
mingus susirinkimus. Daly
vaukime visos.

Pirmininke

Gera lietuviams, kad “N.
Y. Times,” bene pirmu kar
tu per daug metų, rado gali
ma skelbti ne tik agitato-
rių, a la Mažeikos, žinias, 
bet ir tai, kas yra gera Lie
tuvoje. Gerai būtų, kad 
apie tai pasiskaitę Lietuvo
je “Laisvės” skaity tojai, 
ypač jaunimas, žinąs anglų 
kalbą, laiškais paaiškintų 
“New York Times” redak-
toriams, kad netinka varto
ti “Russia,” kada kalba eina 
apie “TSRS,” juo labiau, 
Kėdainius, Lietuvą. Netgi

Ar Ruošiatės Persikelti?
Prašome kreiptis pas mus. Mes jūsų rakandus 
perkelsime bile kur, jūsų mieste ar už miesto 

Mes patarnaujame 7 dienas į savaitę, ir 
per 24 valandas į dieną.

Del daugiau informacijų prašome skambinti 
(mūsų kaštais) — 

! 516-884-5016
klauskite —

SERGE SAVITCHEFF
(Kalba HetuvlSkal—sūnus ELENOS IR WALTER BRAZAUSKŲ)

profesijos Tamsta medikas, 
o iš pašaukimo — humanita
ras. Daug padarei žmonių 
sveikatai ir dar daugiau lie
tuvių tautos kultūrai. Tams
tos knygos, žurnalų ir laik
raščių straipsniai skatino 
išmintį ir kilniausius jaus
mus.

Aš visada su dideliu dė
kingumu prisimenu Tams
tos namų globą 1939 metais 
ir apgailestauju, kad iki 
šiol neturėjau progos bent 
dalinai atsiteisti. Priimk 
mano, mano žmonos ir trijų 
mano sūnų geriausius linkė
jimus. Rugsėjo trečią, penk
tadienį, susirinkę prie va
karienės stalo j) a kelsime 
taures už Tamstos sveikatą.

Juozas Jurginis
Vilnius, 1970. VIII. 28

Motiejus Klimas rašo 
iš Druskininkų

“Laisvės” rėmėjas niū- 
džerzietis Motiejus Klimas 
rašo, kad jis su kauniete se
sute Julija leidžia laiką 
Druskininkuose. Jis ten bū- 

■ siąs iki rugs. 18, o į namus 
grįšiąs kada nors šio mėne
sio pabaigoj.

Grožisi Druskininkais. La
bai pasikeitę nuo 1959 m.

Daug privažiavusiu iš T. 
Sąjungos sričių. Vieną su
tikęs net iš Anglijos.

Kaip ir kiti, jis pabrėžia 
labai šiltą ir sausą vasarą. 
Derlius esąs geras, bet gal
vijams šieno gali pristigti.

■Y. S V

Rugsėjo 26 d.
Tai buiS sekmadienis — 

įvyks “Laisvės” oficialus 
atidarymas Jubiliejinio va
jaus. Pradžia pirmą valan
dą dieną. Turėsime gražią 
programą ir užkandžių. 
Prašome dalyvauti. Kviečia 
Spaudos Bendrovės direk
toriai.

Washingtonas. —Federa- 
liniame. raporte atžymėta, 
kad švino dulkės atmosfero
je yra daugiau pavojingos 
vaikams, kaip suaugusiems.

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American Legion salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakarė.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome Šią die
ną rezervuoti.

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 339 E. 4th Si., 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite 'delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities
Komitetas

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai. 157 
Hungerford St. Vėliau bus 
daugiau pranešimų. W

RICHMOND HILL, N. Y.

The New York Times 
correspondent from Mos
cow writes: “Bearing bou
quets for their teachers and 
carrying their books in 
brief-cases strapped to their 
backs because Russian doc
tors think it good for their 
posture, millions of Soviet 
children embarked today on 
a new school year.

“In a typical opening day 
ceremony in the courtyard 
of Public School Number 
230 in Moscow, Mikhail P. 
Martynov, the grandfather- 
ly looking headmaster, sur
veyed neat rows of school
girls in traditional black 
uniforms decorated with 
pretty white pinafors, and 
boys in bluegray woolen 
suits.

“The large white bows of 
girls’ hair ribbons danced 
like huge butterflies.”

For the Soviet school sys
tem this is the second year 
of a reformed academic pro
gram, doesigned to com
press the work of the first 
four years into three to 
permit more training in 
mathematics and the natur
al sciences at higher levels.

The Soviet Union is also 
completing a t r a n sit i o n 
from a general education of 
eight years to providing all 
children with ten years of 
basic education leading to 
the university level.

Use

In Memorium

Peter Wagnis (Vaznys)
who died September 15, 1951, is lovingly 

remembered by his daughters and their 
families....

Carol Baretela
Olga Margos
Anne Yakstis

Liūdnas Prisiminimas
Rugsėjo 16 dieną sukako septyneri metai, kai mirė

Liekame liūdėsyj netekus mylimo ir mus mylė
jusio vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudina širdis

prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai ken
tė po mirtino apdegimo | 
darbe, o mes buvome 
bejėgiai jo gyvybę iš- | 
gelbėti arba tas kan
čias mažinti. !

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pagei
davo.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona 
WILLIAM, sūnus 
HELEN, duktė y Y J 
ROBERT, žentas




