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KRISLAI
Niujorkiečių pavyzdžiu 
Komunistams sunku 
Puikūs pasiūlymas 
Vėl apie mano ‘‘brolį” 
Sūnus protestuoja 
Per 22 metus!

- A. BIMBA -

Iš širdies galima pasi
džiaugti "Laisvės” vajaus 
atidarymo parengimu rugsė
jo 24 dieną. Daugiau kaip 
dvylika šimtų dolerių sudėta 
į laikraščio išlaikymo pen
kiolikos tūkstančių dolerių 
fondą.

Lai šis gražus pavyzdys 
padeda lalsviečiams visur!

Bet vajaus rezultatus 
spręsime ne tik pagal į fon
dą sudėtų aukų kieki. Va
jaus taipgi tikslas atnaujinti 
prenumeratas ir gauti naujų 
skaitytojų. Tikiu, kad lais- 
viečiai dar kartą savo parei
gas atliks kuo puikiausiai.

* * *
Be galo sunku Komunistų 

Partijai savo prezidentinius 
kandidatus įtraukti į oficialų 
kandidatų sąrašą. Jau sunku 
kiekvienoje valstijoje su
rinkti daug parašų už savo 
kandidatus, o dar daugelyje 
valstijų viršininkai atsisako 
surinktus parašus priimti.

Taip buvo pasielgta Illino- 
jaus valstijoje. Partijai pri
siėjo kreiptis į teismą. 
Lėšų ir laiko eikvojimas. 
Gerai, kad teismas privertė 
viršininkus tuos parašus 
priimti. Partija laimėjo.

Panaši istorija su Ver
mont o valstijos viršininkais. 
Ten irgi partijai tenka teis
mu priversti parašus priim
ti. Šiuos žodžius rašant 
dar neaišku, koks bus teismo 
nuosprendis.

* * *
Visas pasaulis turėtų pa

sveikinti Tarybų Sąjungos 
delegacijos Jungtinėse Tau
tose pasiūlymą pasmerkti 
terorą ir uždrausti branduo
linių ginklų vartojimą. s Be 
tokio uždraudimo ir pasmer
kimo tarptautiniai santykiai 
pavirs džiunglėmis.

* * *
Aš jau buvau bepradedąs 

manyti, kad pagaliau man 
pavyko nusikratyti “brolį”, 
kurio neturėjau ir neturiu. 
Bet štai ilgai ir gerai pail
sėjęs Chicagos menševikų 
laikraščio bendradarbis Jo
nas Bertašius užsispyręs vėl 
tvirtina, kad tasai Kamajų 
dvaro centrosavininkasJuo- 
zas J. buvęs mano t ikrą s 
"brolis”.

* * *
Rodos, net keliais atvejais 

aiškinau, kad tai gryniausias 
melas, kad tasai Bimba buvo 
visiškai kitų Bimbų, mums 
net negiminių sūnus, kad 
mano brolis Juozas Bimba 
(gaila, labai susirgęs) gyve
na Hawthorne, N. J., ir kad 
jis nėra iš Amerikos nė ko
jos iškėlęs, rodos, nuo 1911 
metų. Bet melagiams iš 
"Naujienų” nieko nereiškia.

* * *
Kadaise visoje šalyje iš

garsėjusio humoristo Will

Tarybų Sąjunga kaltina 
Jungtines Valstijas 

del karo tęsimo

TSRS ragina JT narius jėgos 
ir atominių ginklų naudo

jimą visai atsižadėti
Jungtinių Tautų asamblė

joje TSRS užsienio reikalų 
ministras Gromyko kaltino 
Jungtinės Valstijas dėl karo 
tęsimo Indokinijoje. Jis nu
rodė, kad Jungtinės Valstijos 
turi galimumą bet kada baigti 
karą, jeigu jos to norėtų.

Šių metų rugsėjo 11 d. 
Pietų Vietnamo revoliucinė 
valdžia ir rugsėjo 14 d. Viet
namo Demokratinė Respu
blika siūlė labai praktišką 
planą, kaip baigti karą. 
Jungtinės Valstijos turi 
skaitytis su Vietnamo žmo
nių nepriklausomybe ir jų 
apsisprendimo teisėmis, nu
traukti bombardavimus, iš
traukti visas amerikiečių 
militarines jėgas iš Indoki- 
nijos, nutraukti paramą dik
tatoriaus Thi\u valdžiai. 
Pietų Vietname turėtų būt 
sudaryta trijų partijų koali
cinė valdžia, kuri galėtų pra
vesti visoje šalyje laisvus 
demokratinius rinkimus. 
Tuomet būtų sudaryta pas
tovi valdžia, kuri turėtų pil
ną žmonėse pasitikėjimą.

48 unijos už 
McGoverną

Washingtonas. -48 unijos, 
turinčios apie 10 milijonų 
narių, pasisakė remti demo
kratų kandidatus McGoverną 
ir Shriverį. 6 unijos, tu
rinčios apie 2 milijonus na
rių, pasisakė už Nixoną. ,

College Poll rodo, kad 51% 
studentų pasisakė už Mc 
Governą, 22% už Nixoną.

Rogers sūnus Will Rogers, 
Jr. pasiuntė prezidentui Nix- 
onui aštrų protesto laišką. 
Jis sako, kad jo tėvas, kuris 
jau seniai miręs, tapo repu- 
blikonų negražiai pažemin
tas ir apšmeižtas. ’

Buvę taip: Jo tėvas vieną 
kartą išsitaręs, kad jis 
‘‘nėra sutikęs žmogaus, ku
rio jis nemėgtų”. Republi- 
konai savo rinkiminėje pro
pagandoje prieš demokratų 
kandidatą McGovern tą gra
žią nuomonę bendrai apie 
žmogų iškraipė ir pavertė 
savo Šukiu: “Will Rigers 
niekados nebuvo sutikęs 
McGoverno”.

Tai reiškia, kad jeigu jis 
būtų sutikęs McGoverną, jis 
būtų jo neapkentęs taip, kaip 
neapkenčia republikonai.

* * *
Grynai plėšikiškais impe

rialistiniais su metimais 
mūsų Jungtinės Valstijos dar 
ir šiandien nuo 1950 metų 
Pietų Korėjoje tebepalaiko 
didelę, moderniškai ginkluo
tą 45,000 vyrų armiją. Ir 
niekas neturi jėgos privers
ti jas ją iš ten iškraustyti.

O kiek ji atsieina Ameri
kos žmonėms! Kiek bilijonų 
dolerių per tuos dvidešimt 
dvejus metus išleista jos iš
laikymui! Sunku ir įsivaiz
duoti.

Gromyko toliau aiškino, 
kad jokia militarinė jėga ne
galės Indokinijai duoti tai
kos. Tarybų Sąjunga teikia 
pilną paramą Pietų Vietna
mo revoliucinei valdžai ir 
Siaurės Vietnamu!, taipgi 
solidarizuojasi su Indokini- 
jos liaudimi, kovojančia 
prieš imperialistinę agresi-

Meany terorizuoja 
McGovern rėmėjus

Denver, Colo. -ALF-CIO 
prezidentas Meany suspen
davo Kolonados Darbo unijų 
tarybą ir atsiuntė savo įga
liotinį perimti turtą ir tary
bos vadovybę.

Meany tai padarė, kad ta
ryba aktyviai remia McGo
verną ir kitus demokratų 
kandidatus. Taryba nusitarė 
kovoti prieš Meany terorą.

Japonija ir Kinija 
susitarė

Pekinas. - Japonijos 
premjeras Tanaka susitarė 
su Kinijos premjeru Cou En- 
lai eiti prie užmezgimo di
plomatinių ryšių tarp abiejų 
šalių. Tanaka atsiprašė Ki
nijos dėl Kinijai padarytos 
žalos prieš II pasaulinį karą 
ir karo metu, kai Japonijos 
militarines jėgos buvo įsi- 
veržusios į Kinijos terito
riją.

Ciang Kai-šeko valdžia 
Taiwane žada nutraukti vi
sus ryšius su Japonija taip 
greit, kaip tik Japonija už
megs diplomatinius ryšius 
su Kinija.

Lenkų uostamiesčiai 
gyvena gerbūvį

Gdynia. - "N. Y. Times” 
reporteris James Feron 
rašo, kad visi Lenkijos uos
tamiesčiai šiuo metu gyvena 
gerbūviškai. Darbininkai 
patenkinti nemažais atlygi
nimais, taipgi galėjimu įsi
gyti įvairių produktų, kurių 
dabar ten nestoka.

Feron patyręs, kad ir 
abelnas Lenkijos žmonių gy
venimas dabar gerokai pa
kilęs. Giereko vadovaujama 
valdžia turi pasitikėjimą 
plačiose masėse.

Moterys kovoja už 
lygybę unijoje

Detroitas. - Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos narių moterų konferen
cijoje pripažinta, kad mote
rys unijoje neturi lygių tei
sių su vyrais. k

Unijoje yra apie 200,000 
moterų, bet proporcionalė 
atstovybė konvencijose ir 
unijos vadovybėje žymiai 
mažesnė. Todėl 450 unijos 
delegačių nutarė reikalauti 
lygių teisių su vyrais.

Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje gyvuoją Airių Republiko- 
nų klubai reikalauja, kad Jungtinės Valstijos pasitrauktų 
iš Vietnamo, o Anglija pasitrauktų iš Šiaurės Airijos. 
Klubų konvencija griežtai pasmerkė karą Indokinijoje.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
DVI SAVAITĖS
VARGONŲ MUZIKOS

Vilniuje įvyko trečiasis 
vargonų muzikos festivalis. 
Jo metu vilniečiai turėjo 
progos pasiklausyti žymiau
sių Rusijos Federacijos, Ar
mėnijos, Latvijos atlikėjų, 
svečių iš Prancūzijos ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos. Tarybų Lietuvos 
vargonininkams atstovavo 
tarprespublikinio M. K. 
Čiurlionio konkurso laurea
tas B. Vasiliauskas ir res
publikos nusipelnęs artistas 
L. Digrys.

Festivalio metu pirmą 
kartą nuskambėjo du specia
liai šiam renginiui parašyti 
lietuvių kompozitorių kūri
niai. Tai - Barkausko pjesė 
"Gloria urbi”, skirta artė
jančiam 650 metų Vilniaus 
jubiliejui, ir E. Balsio kan
tata "Saulę nešantis” (žo
džiai E. Mieželaičio).

SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIŲ 
LIAUDIES MENU

Daugiau kaip savaitę laiko 
Lietuvoje viešėjo danų rašy
tojas, istorikas, menotyri
ninkas R. Broblis-Johanse- 
nas. Skandinavijos ir kitose 
Europos šalyse jis žinomas

OSLO. - Norvegijos pilie
čiai referendumu atmetė 
valdžios siūlymą prisijungti 
prie Bendrosios rinkos, Va
karų Europos valstybių pa
laikomos. Valdžia nusitarė 
rezignuoti.

BEIRUTAS. - Lebanono 
valdžia skelbia susitarusi su 
arabais partizanais dėl ri
botos veiklos prieš Izraelį.

WASHINGTONAS. - Kon
gresas užgyrė raketinių gin
klų sutartį su Tarybų Sąjun
ga.

DAR ES SALAAM, Tanza
nia. - 15 Afrikos valstybių 
atstovai nusitarė ginklais ir 
kitais būdais remti arabų 
partizanų veiklą prieš Izrae
lio agresiją.

kaip knygos “Menas ir pa
saulis” autorius, šį veikalą 
ruošiasi išleisti ir Vilniaus 
"Vagos” leidykla.

Viešėdamas Lietuvoje, 
svečias domėjosi lietuvių 
liaudies meistrų - audėjų,1 
skulptorių kūryba, liaudies 
architektūra. Surinktą me
džiagą jis ruošiasi panaudo
ti naujam knygos "Menas ir 
pasaulis” leidimui, o nuo
traukomis, kurių padarė ke
letą šimtų, pailiustruoti pa
skaitas apie Tarybų Lietuvos 
meną.

Lietuvių liaudies kūryba 
R. Broblis-Johansenas do
misi jau seniai. Dar 1935- 
1936 metais šiuo tikslu jis 
lankėsi Lietuvoje, o po to 
parašė danų spaudai nemaža 
straipsnių.

' V. PETKEVIČIENĖ

TALKININKAI PAMARYJE

ŠILUTĖ. - Pamario žem
dirbiams į talką atvyko 650 
studentų ir specialiųjų mo
kyklų moksleivių. Jie pade
da žemdirbiams gaminti žo
lės miltus, kasti bulves, dar
žoves. Žemdirbiai dėkingi 
talkininkams už laiku su
teiktą pagalbą.

ELTA

DETROITAS. -2,000dar
bo unijų vadų dalyvavo Mc 
Governo susirinkime ir už- 
gyrė demokratų kandidatus.

WASHINGTONAS. - Prez. 
Nixonas, kalbėdamas tarp
tautiniame bankininkų suva
žiavime, pasižadėjo, kad 
Jungtinių Valstijų finansinis 
kapitalas dar aktyviau veiks 
užsienio šalyse.

HAVANA - Kuboje šiuo 
metu mokosi pradinėse ir vi
durinėse mokyklose 2,060,- 
000 mokinių arba 135,000 
daugiau kaip 1971 metais.

WASHINGTONAS. - Dau
giau kaip 4,000 mokytojų, 
studentų ir tėvų, susirinkę 
prie Washington© paminklo, 
pasisakė už paramą strei
kuojantiems mokytojams.

Tarybų Sąjunga paskelbė 
savo pareiškimą Jungtinių 
Tautų asamblėjoje militari
nes jėgos naudojimo tarp
tautiniuose kivirčiuose klau
simu. Pareiškimas ragina 
visus Jungtinių Tautų narius 
griežtai atsisakyti nuo bet 
kokios militarines jėgos ir 
bet kokių atominių ginklų 
naudojimo.

TSRS užsienio reikalų mi
nistras Gromyko išdėstė, 
kad militarines jėgos naudo
jimas, kaip dabar daroma 
Indokinijoje, sudaro rimtą 
pavojų visam pasauliui, taip
gi niekas negali užtikrinti, 
kad tokiuose susirėmimuose 
nebūtų panaudoti atominiai 
ginklai. Tokiu būdu galima 
užkurti naują visapasaulinį 
karą.

Tarptautiniams san
tykiams reguliuoti Tarybų

Gromyko pasmerkė 
teroristus

Jungtinių Tautų asamblė
joje kalbėdamas, Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras Gromykogriežtai 
pasmerkė arabų ir kitus te
roristus. Gromyko nurodė, 
kad teroristai, Muniche nu
žudę 11 Izraelio atletų, ne
padėjo, bet dar pakenkė ara
bų kovoms prieš Izraelio 
agresiją.

JAV valstybės sekretorius 
Rogers ir daugelio kitų val
stybių delegacijų vadai taipgi 
pasisakė prieš teroristus.

Anglijos darbo 
unijos kovoja 
torių valdžią

Brighton. - Anglijos Dar
bo Unijų Taryba turėjo kon
gresą rugsėjo 4-8 dienomis. 
Raportai rodo, kad darbo 
unijos atsiekė nemaža lai
mėjimų. 300,000 mainierių 
laimėjo streiką, taipgi ir 
dokų darbininkai pasiekė lai
mėjimų. Dabar streikuoja 
apie 300,000 statybos dar
bininkų.

10' milijonų organizuotų 
darbininkų smarkiai kovoja 
prieš reakcinę torių valdžios 
politiką.

X'

Atsisakė priimti 
Angela Davis

Los Angeles. -Kaliforni
jos universiteto regentų 
(valdytojų) taryba atmetė fi
losofijos departamento pro
fesorių siūlymą atgal priimti 
į tą patį darb4 prof. Angela 
Davis.

Filosofijos profesoriai 
nurodė, kati Angela Davis 
buvo teismg išteisinta, todėl 
jos iš darbo atleidimas taip
gi turi būt atšauktas. Bęį 
regentai kaltina ją aktyvių 
dalyvavimu “revoliuciniame 
judėjime”.

Sąjunga siūlo taikingą sugy
venimą su skirtingų santvar
kų valstybėmis, tarptauti
nius kivirčius rišti derybų 
ir susitarimų būdu. Tokiu 
būdu bus galima išlaikyti 
taiką pasaulyje.

Juodieji unijistai 
kovoja Nixoną

Chicago. - 1,200 juodųjų 
unijistų dalyvavo konferen
cijoje. Jie nusitarė visais 
galimais būdais darbuotis, 
kad Nixonas lapkričio rinki
muose nelaimėtų.

Unijistai griežtai smerkė 
ALF-CIO prez. Meany “neu
tralumą”, kuris tik padeda 
Nixonui ir kitiems republi- 
konams. Nutarta sudaryti 
pastovią tarybą bendrai dar
bo unijų veiklai akstinti, ko
voti prieš rasinę diskrimi
naciją ir t. t.

TSRS kasdien 9,500 
naujų apartmentų
Maskva. - Šiuo metu Ta

rybų Sąjungoje kasdien per
duodama naudojimui 9,500 
naujų apartmentų ir dvi pra
moninės firmos.

Ministrų tarybos vicepir
mininkas Novikovas rapor
tuoja, kad Tarybų Sąjunga 
pastato dabar daugiau namų, 
negu bet kuri kita pasaulyje 
šalis.

Connally - išdavikas
Houston. - Texas Valsti

jos Demokratų partijos kon
vencija pasmerkė John Con
nally kaip išdaviką, tarnau
jantį Nixonui.

Pirmiau Nixono paskirtas 
Connally buvo Iždo sekreto
rius. Dabar jis, kaip de
mokratas, organizuoja de
mokratus balsuoti už Nixo- 
ną.

Teroras siautėja 
Filipinuose

Manila. - Nuo to laiko, 
kai prez. Marcos paskelbė 
visoje šalyje karo stovį, 
šimtai žmonių, tarp kurių 
yra ir du gubernatoriai, at
sidūrė kalėjimuose. Valdžia 
pasimojo opoziciją nuslopin
ti jėga.

šeši Kongreso atstovai, 
keletas laikraštininkų ir Li
beralų partijos gen. sekreto
rius areštuoti. Valdžia juos 
kaltina rėmimu “komunisti
nio judėjimo” ir partizanų. 
Valdžia leido spausdinti tik 
vieną dienraštį, o visi kiti 
laikraščiai uždaryti.

. CHICAGO. - Gub. Ogilvie 
sudaryta Illinois prekybos 
delegacija iš 15 narių išvyko 
į Maskva tartis dėl didesnio 
kiekio maisto produktų par
davimo T. Sąjungai.
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Žiupsnelis pasibaisėtinų 
skaičių

įžymusis komercinės spaudos kolumnistas A nthony Lewis 
praeitą savaitę priminė amerikiečiams ir visam pasauliui, 
kad Mr. Richard Nixono prezidentavimui jau sukako treji 
metai, aštuoni mėnesiai ir viena savaitė. Užimdamas tą 
aukštą vietą jis mums prisiekė, kad jis Vietnamo karą ir 
įsivėlimą į Indokiniją likviduos. Bet karas tebesitęsia, ir 
mūsų Amerika tebėra dar giliau įvelta i Indokinijos situa
ciją.

Visose pusėse nuostoliai milžiniški, o laimėjimų jokių 
nesimato. Lewiso patiekti skaičiai labai įdomūs.

Per Nixono prezidentavimą Indokinijoje, vyriausia 
Pietų Vietname, jau buvo 20,407 jauni amerikiečiai už
mušti ir 53,375 sunkiai sužeisti.

Pietų Vietnamo valdžia pripažįsta, kad per paskutinius 
trejus metus, aštuonis mėnesius ir vieną savaitę žuvo jos 
80,000 kareivių ir 240,000 tapo sužeisti. O jai pavykę net 
240,000 “komunistų” užmušti ir 600,000 sužeisti.

Kas liečia civilinius gyventojus, tai nuostoliai esą dar 
didesni. Mūsų Senato komisijos apskaičiavimu, kuris buvo 
padarytas “švenčiant” Nixonoprezidentavimo 3 metų ir 6 
mėnesių sukaktį, tik viename Pietų Vietname buvo 165,000 
civilinių žmonių užmušta, 400,000 sužeista ir 1,850,000 
išvietinta.

Nuo Richard Nixono paėmimo prezidento vietos iki 1972 
metų rugpiūčio mėnesio pabaigos, buvo Amerikos lėktuvų 
numesta ant Siaurės Vietnamo, Pietų Vietnamo, Kambodi- 
jos ir Laoso 3,750,000 tonų bombų, arba po apie 100,000 
tonų kas mėnesį.

O doleriniai nuostoliai? Lewis mano, kad Vietnamo ka
ras per Nixono prezidentavimą mums atsiėjo gerokai dau
giau kaip 100 bilijonų dolerių!

Ir šitas žmogus, vadinamas Richard Nixonu, nori dar 
ketverius metus pasilikti prezidentu, kad galėtų šitą tra
gediją tęsti toliau!

belaimės be Jokio pateisinimo
Rugsėjo 24 dieną ant Californijos sostinės Sacramento 

nukrito didžiulis džetinis lėktuvas ir pataikė ant vienos 
užeigos, kurion žmonės buvo susirinkę pasivaišinti šalta- 
koše (ice cream). Pasekmė: 21 vienas užmuštas ir kele
tas desėtkų sužeista!

Ir taip jau nebe pirma tokia su lėktuvais nelaimė. Ir 
jeigu nebus vadovaujamasi sveiku protu ir nesigriebiama 
priemonių tokių nelaimių priežastį pašalinti, jų turėsime 
daugiau.

Kur protas leisti lėktuvams skraidžioti virš miestų, 
tirštai apgyventų vietovių? Paimkime kad ir friūsų New 
Yorką. Iš Kennedy aerodromo lėktuvai lengvai galėtų 
pasukti į jūrą ir lėkti į pietus, šiaurius ar Vakarus. Bet 
skrenda tiesiai ne tik virš Rockaways, bet ir virš Rich
mond Hill!

Kalta valdžia, kad neuždraudžia lėktuvams skraidžioti 
virš apgyventų vietovių. Veikiausia bijosi nusidėti lėktu
vų kompanijoms. Gal doleriu kitų jos mažiau pelnytų, 
jeigu kelionės, skrendant virš vandenių pasidarytų mylia 
kita ilgesnės.

Amerikos lėktuvais!
Vieną dieną spaudoje pasirodė du tokie pranešimai: 

Siaurės Vietname Amerikos lėktuvai sugriovė dvidešimt 
tiltų, o izraeliečiai įsiveržė į Lebanoną ir amerikiniais 
lėktuvais nušlavė 160 arabų namų. O, žinoma, tie namai 
nebuvo tušti. Kiek ten buvo užmušta civilinių žmonių, 
nepasakyta.

Dar viena protinga su La iii s
Šiomis dienomis tapo pasirašyta dar viena sutartis tarp 

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Tarybų Sąjungos. Tai su
tartis bendrai kovoti, panaudojant visą mokslinįžžinojimą, 
prieš gamtos žalojimą, prieš oro ir vandenų teršimą.

Si sutartis padidins ir praplės mokslinį bendradarbiavi
mą tarpe abiejų kraštų. Numatyta plati mokslininkais 
pasikeisti programa.

Jei sutartis bus nuoširdžiai vykdoma, iš jos naudos bus 
ne tik Amerikai ir Tarybų Sąjungai, bet visam pasauliui. 
Ją tenka pasveikinti.

KARA KAS. - 6-me Vene- 
zuelos darbininkų kongrese 
dalyvavo 306 delegatai nuo 
250,000 organizuotų darbi
ninkų. Kongresas pasisakė 
kovoti už geresni darbininkų 
gyvenimą, prieš nedarbą, 
prieš svetimų šalių monopo
lijas ir t. t.

SAIGONAS. - Militarinis 
teismas nubaudė laikraščio 
“Telegraph” redaktore N. T. 
Song vienų metų kalėjimu ir 
užsimokėti $3,000 už “na
cionalinio saugumo žaloji
mą”, kai jos redaguojamas 
laikraštis nesutiko su dikta
toriaus Thieu įsakais.

POPIEŽIUS PAULIUS VI 
GRIAUNA KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ !

Taip atrodo “Long Island 
Press” kolumnistui Garry 
Wills. Tame laikraštyje 
rugsėjo 24 dieną savokolum- 
noje “Popiežius Povilas, Sv. 
Povilas. . . ir moterys” jis 
tiesiog ir sako: “Popiežius 
Povilas VI ir toliau daro 
viską, ka tik jis gali, o jis 
gali pusėtinai daug, užbaigti 
Katalikų bažnyčios įstaigos 
sugriovimą”.

Kolumnistas duoda keletą 
pavyzdžių. Vienas, tai Po
vilo VI griežta kova prieš 
gimdymų kontrole. Kitas, 
popiežiaus užsispyręs žemi
nimas ir niekinimas moterų. 
Tik šiomis dienomis, kaip 
žinia, jis griežtai uždraudė 
net ir karščiausioms davat
koms nors rankat uždėti ant 
altoriaus. Kunigavimas 
arba apaštalavimas visada 
priklausydavo ir amžinai 
turi priklausyti tik vyrams. 
Argi toks nusistatymas prieš 
moteris suderinamas su šių 
dienų gyvenimu?

Ypatingai įdomiai Wills 
kritikuoja ir pašiepia popie
žių už savo prieš moteris 
nusistatymo grindimą Švento 
Povilo prieš moteris pasisa
kymu biblijoje. Kaip žinia, 
Sv. Povilas reikalavo, kad 
moterys būtų vyrų vergėmis. 
Todėl taip daro popiežius 
Povilas VI. Girdi, taip pa
sakyta “šventajame rašte”, 
ir taip turi būti.

Kolumnistas Wills prime
na popiežiui, kad šv. Petras 
taip pat reikalavo, kad ver
gai visados pasiliktų ver
gais, kad vergija taip pat 
yra “paties Dievo įvesta”. 
Tai kodėl popiežius nereika-r 
lauja, kad vergija būtų su
gražinta? Kodėl vergijos 
klausimu jis nusispiauna ant 
“šventojo rašto”, bet reika
lauja, kad moterys pasiliktų 
vergėmis, būtų diskriminuo
jamos, laikomos “sutepto
mis”, neturinčiomis teisės 
mišias laikyti, prie altoriaus 
prieiti?

Kolumnistas Wills prime
na popiežiui Povilui (Pauliui) 
VI, kad Sv. Povilo nusista
tymas prieš moteris parėjo 
nuo jo nusivylimo. Jis buvęs 
didelis mergininkas. Jis 
“turėjo daug moterų drau
gių”. Iš jų Lydija buvo jo 
mėgiamiausia sugulovė.

Pasirodo, kad šiam “šven
tajam” perdėtas “draugavi
mas” su moterimis taip “at
sibodo”, kad jis pavirto jų 
amžinu priešu ir niekintoju. 
Na, ir pasiremiant tuo jo 
“mokslu” buvo įvestas kata
likų kunigams celibatas.

Kolumnisto Wills suprati
mu, popiežiaus Povilo VI 
galvos guldymas už senas 
beprotiškas dogmas panieki
na, žemina, tiesiog griauna 
katalikų bažnyčią.

JUODASIS KRITIKUOJA 
JUODUOSIUS

James Boggs, buvęs auto
mobilių pramonės darbinin
kas, dabar rašytojas, yra 
autorius knygos “The Ame
rican Revolution: Pages 
from a Negro Worker’s 
Notebook”. Jis gyvena De
troite. Rugsėjo 23 d. “The 
N. Y. Times” atspausdino jo 
kolumną “Beyond Rebel
lion”, kurioje jis smarkiai 
kritikuoja kai kurių juodųjų 
fantastiškus įsivaizdavimus 
arba nusistatymus.

Jis sako, kad dar ir šian
dien nėra visų vienodai su
prantamas seniai keliamas 
“juodosios galios” (Black 

. Power) šūkis. Ką jis iš tik

rųjų reiškia? • Koks jo tiks
las?

Klysta tie, jis sako, kurie 
nori arba siekia juodųjų 
žmonių išsilaisvinimą iš
spręsti “atskirai nuo prieš
taravimų visose Jungtinėse 
Valstijose. O iš tikrųjų tai 
negalimas, nepasiekiamas 
daiktas”.

“Daugelis juodųjų nacio
nalistų”, sako Boggs, “grie
biasi visokių fantazijų ir 
sapnų apie tai, ką juodoji ga
lia reiškia. Pav., yra tokių, 
kurie perša visiems ne
grams išsikraustyti į Afri
ką, arba izoliuotis keliose 
valstijose, arba mano, kad 
vieną gražią dieną visi bal
tieji gyventojai išgaruos į 
orą ir šią šalį paliks vie
niems juodiesiems gyvento
jams”. Esą tokių, kurie siū
lo pasilikti čia Amerikoje ir 
pasistatyti savo “juodąjį ka
pitalizmą”. Dar esą ir to
kių, kurie siūlo išvien veikti 
su Afrikos juodaisiais žmo
nėmis, ten sukurti militarinę 
bazę ir vieną gražią dieną 
užpulti Ameriką ir atimti iš 
baltųjų!

Labai teisingai rašytojas 
Boggs atmeta visus fantas
tiškus pasiūlymus. Tie visi 
pabėgimo iš realybės keliai 
yra klaidingi.

KODĖL PAMIRŠO?

Kunigų “Draugas” (rugs. 
23 d.) praneša, kad išėjus iš 
spaudos velionio Mykolo 
Krupavičiaus didelė atsimi
nimų knyga. Jos kaina: visi 
10 dolerių.

Savo ilgoje recenzijoje P. 
Maldeikis plačiai apibūdina 
knygos turinį, bet mums la
bai gaila, kad mes joje nė su 
žiburiu nesurandame; nieko 
apie to didžiojo Lietuvos kle
rikalų vado vaidmenį 1926 
metų smetoniniame-fašisti- 
niame perversme. O tas jo 
vaidmuo buvo labai žymus. 
Istorija byloja, kad Mykolas 
Krupavičius tame kruviname 
perversme buvo Smetonos 
dešinioji ranka. Be klerikalų 
aktyviškos talkos Smetona 
nebūtų laimėjęs.

P. Maldeikis taipgi pa
miršo priminti, kad ir My
kolas Krupavičius, kaipo ak
tyvus tame perversme Sme
tonos talkininkas, savo ran
kas susitepė keturių Lietu
vos Komunistų Partijos 
vadų, kuriuos Smetona su
šaudė, krauju. O gal Mal
deikis gėdinosi tą velionio 
pasidarbimą paskaityti vienu 
iš jo didžiausių veiklos nuo
pelnų? Būtų įdomu žinoti.

KAS TURI, TAM IR 
“DIEVAS” DUODA

Geležinkelininkų u n i j ų 
laikraštis “Labor” (rugs. 16 
d.) su pasipiktinimu rašo 
apie taip vadinamos federa
linės Kainų Komisijos pa
sielgimą. Mat, komisija už- 
gyrė telefonų, dujų ir elek
tros kompanijų reikalavimą 
leisti joms pakelti kainas ant 
tų būtiniausių liaudies var
tojamų dalykų net 19.27 
procento. O tai reiškia, kad 
šių kompanijų pelnai padidės 
visais dviem bilijonais dole
rių!

Kada nors kur nors kas 
nors yra pasakęs, kad kas jau 
turi, tam ir “dievas” duoda. 
Siame atsitikime dievu pa
sirodė ne koks nors sutvėri
mas aukštai dausose, bet 
mūsų šalies sostinėje pre
zidentas Nixonas. Niekas 
neabejoja, kad jis pilnai už- 
giria Kainų Komisijos šią 
riebią paslaugą telefonų, 
dujų ir elektros kompa
nijoms.

SKUNDŽIASI 
IR DEJUOJA

Storai pabrėžęs, kad “kai 
kurie mūsų tautiečiai, drą
siai reiškėsi tautinėje kovo
je, pasuko priešinga linkme 
ir ėmė simpatizuoti” tarybi
nei santvarkai Lietuvoje, Pr. 
G. Kanados klerikalų “Tė
viškės žiburiuose” (rugs. 14 
d.) traukia:

“Visi žinome, kad kaikurie 
mūsų tautiečiai drąsiai 
reiškėsi tautinėje kovoje, 
pasuko priešinga linkme ir 
ėmė simpatizuoti sovieti
niams okupantams. Taipgi 
žinome, kad yra įvairių re
ligijų kunigų, kurie anks
čiau drąsiai kovojo už krikš
čioniškąjį idealą, religijos 
laisvę, skleidė autentišką 
Kristaus šviesą, bet pasta
raisiais metais pasuko savo
tiška linkme, išsiskyrė iš 
savo Bendrijos keistomis 
pažiūromis ypač socialinėje 
ir politinėje srityje. Jie pa
sidavė naujosios kairės link
mei, ėmėsi neevangelinių 
priemonių ir pateko į revo
liucinius sūkurius, kurie ne
žinia kur neša. Jie anaiptol 
nėra antrosios Vatikano san- 
tarybos inspiruoti atnaujin
tojai, skleidžiu autentišką 
atsinaujinimo dvasią. Tai 
greičiau marksistinės ar jai 
giminingos dvasios žmonės, 
sąmoningai ar nesąmoningai 
patekę į naujas sroves, ište
kančias ne iš autentiškos 
Kristaus dvasios, bet kal
bančius jos vardu. Jie klai
dina geros valios žmones, 
kurie betgi ilgainiui pamato, 
kad tokių naujųjų kovotojų 
darbai nesiderina su Kris
taus evangelija ir nusisuka 
nuo jų”.

Ponui Pr. G., matyt, gaila, 
kad tų “sukilėlių” ir “pakly
dėlių” šiandien niekas ant 
laužų ne bedegina.

UŽ KĄ KANADIEČIAI 
TURĖTŲ BALSUOTI

Pažangiųjų lietuvių laik
raštis “Liaudies Balsas” 
(rugs. 22 d.) vedamajame 
“Rinkimams artėjant” sako, 
kad “nežiūrint visų trūkumų, 
mūsų akimis žiūrint, verta 
dar sykį suteikti mandatą li
beralams. Iš jų galima ti
kėtis daugiau, negu iš kon
servatorių”.

“Be abejonės”, sako laik
raštis, “kur yra galimybių, 
žmonės turėtų išrinkti pa
žangesnių atstovų. Jie ne
susidės su konservatais. 
Jie visuomet parems tuos 
sumanymus, kurie bus nau
dingi žmonėms. Jų konkreti 
kritika gali padėti ir valdan
čiai partijai savo trūkumus 
įžiūrėti ir pašalinti juos.

Kanada, nežiūrint visų 
trūkumų, šiandien yra viena 
iš demokratiškiausių šalių 
Vakarų pasaulyje. Ir ekono
miniai ji stovi gana aukštai, 
lyginant su kitomis šalimis. 
Visai ne pripuolamas reiš
kinys, kad Kanados doleris 
šiandien brangesnis už JAV 
dolerį.”

Elena MEZGTNAnT

VAKARŲ
giedruma
Vakarų giedrumoj dar 

neišplaktas dalgis, 
tebestovi aukšla žolė.
Dar nespėjo pareiti į gryčią 

pavargę 
ir ant stalo rankas padėt.

Dar nespėjo pavalgyt duonos ir 
bulvių, 

atsigert vakarų giedrumos. 
Dar nespėjo išgirsti, kaip 

skundžiasi gulbė 
pabaigoj paskutinės dienos.

Tebestovi rugiai, nuo aukštumo 
pavargę 

ir pakvipę po trumpo lietaus. 
Vakarų giedrumoj dar 

neišplaktas dalgis, 
kuris žolę saulėteky pinus.

Visą tautą - 
entų lygį!

Tarybų Lietuvos švietimo 
darbuotojų laikraštis “Tary
binis mokytojas” mokslo 
metų pradžioj patalpino šį 
JUSTO PALECKIO linkėji
mą, skirtą Lietuvos mokyto
jams, pavadintą “Sėkmės ir 
darbo džiaugsmo!”:

Dideli ir atsakingi yra mo
kytojo uždaviniai. Tuo la
biau tarybinio mokytojo, ku
riam tenka ugdyti naują žmo
gų, socialistinės visuomenės 
narį.

Būdama socialistinė naci
ja, lietuvių tauta drauge su 
visomis broliškomis tary
binėmis tautomis žengia 
žmonijos pažangos avangar
de, kovoja už pažangiausių 
idėjų įsigalėjimą, už naują, 
tobulesnį, šviesesnį, išmin-' 
tingesnį, tikrai laisvą pa
saulį. Todėl taip svarbu, 
kad kiekvienas mūsų tautos, 
mūsų šalies pilietis išaugtų 
tobulu ir išmintingu žmogu
mi, sąmoningai kovojančiu 
už komunizmo idealų įgy
vendinimą.

Tai įpareigoja mūsų mo
kytojus būti vertais tų didelių 
uždavinių, savo darbu ir gy
venimu būti pavyzdingais 
švietėjais ne tik mokykloje, 
bet ir savo aplinkoje, būti 
visuomenės aktyvistais. O 
svarbiausia - nesustingti, 
nestovėti vietoje, bet nuolat 
tobulėti, turtinti savo žinias, 
neužmirštant taisyklės, kad,

kas stovi vietoje, tas žengia 
atgal. Tvirtu vairu tarybi
nio mokytojo darbo ir gyve
nimo kelyje yra marksizmo- 
leninizmo mokymas, kurio 
vis gilesniam įsisavinimui 
nereikia gailėti jėgų ir laiko.

Tarybinėje santvarkoje 
įgyvendinta tai, apie ką sva
jojo geriausieji lietuvių tau
tos žmonės šviet imo srityje. 
Buržuazija sielojosi dėl “in
teligentų pertekliaus”, nors 
tada inteligentų tebuvo sau
jelė palyginus su dabartimi. 
Visuotinio vidurinio mokymo 
įgyvendinimas reiškia, kad 
einama prie visos tautos pa
kėlimo į inteligentų lygi, 
kalbant senomis kategori
jomis. Bet mokslo išpliti
mas neturi pakenkti jo gilu
mui, kad tas mokslas būtų 
pilnavertis.

Toji tezė kelia mokyto
jams vis didesnių reikalavi
mų ir uždavinių, siekiant 
tinkamai atlikti savo garbin
gas jaunosios kartos auklė
tojų pareigas.

Sveikindamas visus Tary
bų Lietuvos mokytojus naujų 
mokslo metų proga, linkiu 
geros sėkmes, darbo 
džiaugsmo ir naujų lai
mėjimų.

JUSTAS PALECKIS, 
Socialistinio Darbo Didvyris,

TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas.

RETŲ DARŽOVIŲ KOLEKCIJA
Daugiau kaip 60 rūšių įvairių daržovinių kul

tūrų auga Kauno rajono Vytėnų bandymų sto
tyje. Šią kolekciją globoja žemės ūkio mokslų 
kandidatė M. Baranauskienė. Be daugiau žino
mų pastarnokų, petražolių, salierų, baklažanų, 
čia puikiai auga ir mažiau žinomos, kaip pan
kolis, gelsvė, cikorinė salota, juodgrūdė, gel- 
teklė, citrininė melisa ir daugelis kitų priesko
ninių ir šiaip vertingų daržovių.

Mokslininkė įsitikinusi, kad žmonės bus svei
kesni, jei valgys daugiau ir įvairesnių daržovių. 
Štai, pavyzdžiui, gelteklė tinka valgyti sergan
tiems kepenų ligomis, ateroskleroze, o špara- 
gai labai praverčia, sergant mažakraujyste. 
Daug gydomųjų savybių turi Ir baklažanai — 
juos vartojant maistui, kraujyje mažėja choles
terino. Nuo įvairių ligų apsaugo ir kitos dar
žovės.

M. Baranauskienė išpopuliarino respublikoje 
naują, vertingą daržovę — brokolius. Jie gimi
ningi žiediniams kopūstams (kalafiorams), turi 
daug B grupės vitaminų, nikotino rūgšties, 
dėl to labai naudingi žmonėms. Mokslininkės 
iniciatyva šia daržove pradėta domėtis visoje 
šalyje.

M. Baranauskienė ne tik pati augina įvairias 
daržoves, bet ir stengiasi, kad jos kuo greičiau 
pasklistų po respubliką.

Moterų demonsracijoje
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ŠIMTO AMATŲ MEISTRAI

Puiki proga ir visos galimybės 
kiekvienam vaikinui ir merginai

Beveik visas Lietuvos 
liaudies ūkiui reikalingas 
darbininkiškas specialybes - 
daugiau kaip šimtą - galima 
ipigyti miesto ir kaimo pro
fesinėse technikos mokyklo
se. Suprantama, iš vienos 
pusės džiugu, kad darbininkų 
klasės pamaina - jaunimas, 
o kita - rūpi, kaip išauklėti 
ir išmokyti jaunus žmones, 
kad jie taptų verti vyresnio
sios kartos Įpėdiniai: geri 
darbininkai, aktyvūs visuo
menininkai, tikri savosios 
Įmonės ir savoĮo krašto šei
mininkai,

Profesinės technikos mo
kyklos gali patenkinti Įvai
rius vaikinų ir merginų po
reikius. Štai baigusysis aš- 
tuonias klases mėgsta žemės 
ūkio techniką, bet, mokyda-. 
masis žemės ūkio mechani
zatoriaus specialybės, kartu 
nori baigti vidurinį mokslą. 
Tokios sąlygos yra viduri
nėse kaimo profesinėse 
technikos mokyklose. Jų 
respublikoje trys: Raseinių 
10-oji, Viešvilės (Jurbarko 
ra j). 9-oji ir Kapsuko 19-oji 
kaimo profesinė technikos 
mokykla.

JEI VILIOJA MIESTAS
Traukia miestas, fabrikai 

ir gamyklos? Vidurinių 
miesto profesinių technikos’ 
mokyklų dar daugiau - try
lika: Vilniaus 25-oji, 33-oji, 
Kauno 3-oji ir 40-oji, Klai
pėdos 1-ojl ir 41-ji, Šiaulių 
29-oji ir 43-oji, Alytaus 38- 
oji, Kėdainių 27-oji, Elek
trėnų 39-oji ir Kapsuko 
7-oji.

Kam šios mokyklos toli 
nuo namų ir kas norėtų mo
kytis kur nors Anykščiuose, 
Varniuose ar Šilutėje, bet 
taip pat baigti vidurinę, drą
siai gali stoti Į artimiausią 
miesto ar kaimo profesinę 
technikos mokyklą, nes joje 
bus sudarytos sąlygos tęsti 
mokslą vakarinėje mokyk
loje.

VIENUR IR PERDAUG, 
KITUR PERMAŽAI

Yra specialybių, kaip ra
diotechnikas, gintaro apdai
lintojo, braižytojo konstruk
toriaus ir kt., Į kurias visi 
veržte veržiasi. Tuo tarpu, 
pavyzdžiui, Į kai kurias sta
tybinio, žemės ūkio mecha
nizacijos profilio specialy
bes stoja nepakankamai jau
nimo. Tai ypač reikalingos 
specialybės, nors ir nevisos 
patrauklios. Deja, ne vien 
patrauklumu ir populiarumu 
matuojama specialybės ver
tė. Pavyzdžiui, tinkuotojas, 
dažytojas tinkuotojas, sta
lius dailidė, meninio medžio 

Lietuvos žurnalas a p i e musu Ameriką

Butų problema Jungtinėse Valstijose
Butų trūkumas ir jų brangumas — tai 

vienas iš didžiausių sunkumų, kuriuos ten
ka pergyventi JAV darbo žmonėms.

Dabar, siaučiant infliacijai, naujo buto 
vertė tiek pabrango, kad jis tapo nebe
prieinamu didelei šeimų daugumai. Už 
nuomojamą naują butą reikia mokėti per 
mėnesį 150 ir net daugiau dolerių. Viduti
nė vienos šeimos namelio pardavimo kaina 
siekia 27 tūkst. dolerių. Tai gerokai vir
šija realias daugumos JAV gyventojų iš
gales. Už vidutinį tipinį namelį, perkamą 
išsimokėtinai, reikia mokėti per mėnesį 
daugiau kaip 290 dolerių (įskaitant mo
kesčius, draudimą, komunalines paslaugas 
ir remontą). Kadangi tenka mokėti djdeles 
palūkanas už kreditą, tai vienos šeimos na
melio pirkimo kaina pasiekia 40 tūkst. ir 
net daugiau dolerių. Seimą, kuri nori.pirk
ti tokį namelį, turi uždirbti kasmet ne 
mažiau kaip 14 tūkst. dol. Kaip rodo nū
dienė praktika, net kuklus vienos šeimos 
namelis neįkandamas daugeliui milijonų 
JAV šeimų.

Mažai uždirbančios šeimos dažniausiai

gyvena didelių miestų senuose blogų butų 
kvartaluose. Butų problema JAV-ose — 
daugiausia didelių miestų problema. Vi
suose miestuose seni ir aptriušę namai iš 
pasiturinčių savininkų rankų tenka ma
žiau pasiturintiems žmonėms. Nauji^butai, 
atitinkantys nūdienos komforto reikalavi
mus ir esantys puikiuose rajonuose, — 
turtingųjų privilegija.

Iš viso JAV gyvenamojo fondo apie 
12% butų sudaro pasenę ir neturintys ele
mentariausių patogumų (vandens, kanali
zacijos ir pan.) butai. 1960 metais daugiau 
kaip 30% viso gyvenamojo fondo, buvu
sio didesniuose kaip 0,5 mln. gyventojų 
miestuose ir apgyvento negrų, buvo laiko
mi tikromis landynėmis. Tačiau nuomos 
mokestis, kurį moka negrai už skurdžius 
butus, gana didelis. Be to, tokiuose butuo
se didelė žmonių kamšatis.

Esant aukštam butų nuomos mokesčiui, 
dauguma mažai uždirbančių šeimų privers
ti išleisti už butą neproporcingai didelę sa
vo pajamų dalį. Miestuose daugeliui butų 
nuomininkų ši .dalis prašoka 25%, o vi

majame XX amžiaus ketvirtyje, jie at
spindi anų laikų skonj, pažiūras ir turtinį 
pajėgumą. Pirmosios kartos imigrantų vai
kams, ištrukusiems iš geto, tai buvo esmi
nis butų sąlygų pagerinimas. Dabar tie ra
jonai . nevilioja net „vidurinės klasės" at
stovų, kurie stengiasi persikelti į priemies
čius. Ir tuos rajonus jie vertina kaip ne
turinčius ateities, kaip busimuosius geto.

1968 m. pradžioje JAV gyvenamasis 
fondas sudarė 66 mln. gyvenamųjų vie
netų, kur gyveno 60 mln. nuomininkų ir 
butų savininkų, neskaitant jų šeimos narių. 
Beveik 6 mln. butų niekas negyveno. Ta
čiau neapgyventi butai visiškai nereiškia, 
kad netrūksta butų (jie daugumai nepri
einami).

Pagal oficialius apskaičiavimus, 1968— 
1978 metais reikės papildomai pradėti eks
ploatuoti apie 27 mln. gyvenamųjų viene
tų, kas atitinka beveik pusę dabar esamo 
gyvenamojo fondo.

1970—1971 m. faktiniai duomenys rodo, 
kad smarkiai atsiliekama, vykdant namų 
statybos uždavinius. O taip yra todėl, kad 
menka JAV statybinė pramonė — smul
kios statybinės firmos, išsklaidyti statybi
niai pajėgumai, trūksta masinės industri
nės gamybos, lėtai įdiegiami mokslo bei 
technikos pažangos laimėjimai.
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apdirbimo stalius, apdailin- 
tojas plytelėmis-mozaiki- 
nlnkas ir t. t. - Juk tai ap
linkos jaukumo ir grožio kū
rėjas. Ne per daug patrauk
lios šios specialybės, bet 
reikalingos kaip vanduo ir 
oras, kaip gėlės ir me
džiai. . .

KADA RINKTIS 
SPECIALYBĘ?

Dabar daug kas pataria 
rinktis specialybę jauname 
amžiuje. Kodėl? Pasirodo, 
yra specialybių, kurias rei
kia rinktis kaip tik jauname 
amžiuje. Pavyzdžiui, Į siu
vėjų specialybę buvo priimti 
jaunuoliai su aštuonmečiu ir 
viduriniu išsilavinimu. Pir
miesiems mokymosi laikas - 
trys metai, antriesiems - 
metai. Ir štai kas paaiškė
jo:7 abiturientai blogiau Įsi
savina siuvimo meną, tampa 
prastesniais siuvėjais, negu 
tie, kurie specialybės pradė
jo mokytis, baigę aštuonias 
klases. Tokių specialybių 
daug. Vadinasi, čia neryž
tingumas, atidėliojimas - 
blogas patarėjas, nes vėliau 
gali būti sunkiau atrasti ir 
Įgyvendinti savo pašaukimą. 
Iš praktikos puikiai žinome, 
kad geri specialistai daž
niausiai su savo darbu susi
pažino ir jį pradėjo dirbti 
ankstyvoje jaunystėje, bū
dami dar vaikai.

Lietuvoje yra šešios tech
nikos mokyklos, į kurias 
priimami jaunuoliai tik su 
viduriniu išsilavinimu. Jose 
rengiami tokių sričių spe
cialistai, kur būtinas aukštas 
bendrojo išsilavinimo lygis, 
kad per 1-2 metus jaunuolis 
galėtų Išmokti dirbti su mo
dernia aparatūra, Įsisavintų 
sudėtingą technologiją.

JIE VISKUO APRŪPINTI
Profesinių technikos mo

kyklų moksleiviai gerai ap
rūpinti materialiai, turi pui
kias buitines sąlygas, gauna 
stipendiją, maistą, aprangą, 
spec, drabužius, o už dar
bus, atliktus praktikos metu, 
mokama dalis uždarbio. 
Mokyklos turi bendrabučius, 
kuriuose gyvena dauguma 
moksleivių.

Profesinės technikos mo
kyklos - gamybinio ir teo
rinio parengimo mokymo 
įstaigos. Teorinis moky
mas su gamybiniu kaitalioja
mas taip, kad moksleiviai 
Įgytas teorines žinias tuoj 
galėtų pritaikyti praktiškai, 
įg y t i praktinių Įgūdžių. 
Baigę mokyklą, vaikinai ir 
merginos maždaug pusmetį 
atlieka gamybinę, praktiką 
fabrikuose ir Įmonėse, ku

V. LOMSARGIS

riose dažniausiai pasilieka 
dirbti.

IŠVYKSTA IR į UŽSIENIUS

Lietuvos profesinių tech
nikos mokyklų moksleiviai 
kasmet vyksta j gamybinę 
pažintinę praktiką į užsienio 
valstybes. Šįmet kelios 
grupės savo profesijos pa
slapčių ir meistriškumo mo
kysis Lenkijoje, Čekoslova
kijoje ir Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje.

Profesinio techninio mo
kymo sistemos mokyklose 
yra daugiau kaip trys šimtai 
techninės kūrybos būrelių, 
kuriuose savo techninę mintį 
ir sugebėjimus lavina apie 
6,500 vaikinų ir mergininkas 
4-5 moksleivis. Šįmet pir
mą pusmetį buvo surengta 
respublikinė profesinių 
technikos mokyklų kilnojama 
suvenyrų paroda-konkursas, 
į kurį buvo atrinkta apie 400 
gražiausių eksponatų. Kad 
su auksarankių darbais ga
lėtų susipažinti kuo daugiau 
žiūrovų, parodos ekspozici
ja pabuvojo Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje. Po šios parodos 
tuoj duris atvėrė zoninės 
techninės ir meno kūrybos 
parodos; vėl minėtuose pen
kiuose miestuose.

MOKSLEIVIJA 
IR SAVIVEIKLA

Įdomiai ir naudingai laiką 

Gyventi taip, kad 
nereikėtų gailėtis

AS, kaip mokytojas, stebiu jaunimą ir jau- 
dinuosi dėl kai kurių jaunuolių ateities. 
Matau nerūpestingai leidžiant laiką prie 

taurelės^ kortų ar šokių salėse, kurį galėtų skirti 
įdomiam darbui, rnokslui.

Pramogos jaunimui reikalingos, bet reikalingas 
ir saikas, nes veltui praleistas laikas daro žalos 
tiek pačiam sau, tiek visuomenei. Aš jaunystėje 
taip pat mėgau įvairias pramogas. Viliojo pasi
linksminimai, susitikimai su draugais ir draugė
mis. Neturėjau valios susikaupti ir ką nors rim
tai dirbti. Pradėjau studijuoti technikos moks-, 
lūs, bet nesisekė matematika. Perėjau į medici
nos fakultetą, farmacijos skyrių. Baigiau, tačiau 
pagal šią specialybę dirbau tik keletą metų. 
Ieškojau, nežinodamas ko. Pagaliau neakivaizdi
niu būdu baigiau pedagoginį institutą ir tapau 
mokytoju. Taip man besiblaškant ir veltui lei
džiant laiką, praėjo keli dešimtmečiai, ir tas lai
kas, "praleistas vėjais, dabar mane slegia. Norė
čiau ištaisyti , jaunystės klaidas, bet nebeturiu 
tos energijos, sveikatos.

Pagalvojus apie save, man pasidaro ypač gai
la tų, kurie nebrangina laiko. Gyvenimas negai
lestingas kreditorius. Skolų Jis išreikalauja su 
procentais.

Kaunas T. TALVAIDAS
(“Komjaunimo Tiesa”)

dutinė šalyje, pagal oficialią statistiką, su
daro 15%. Negrai, puertorikiečiai ir kitų 
nacionalinių mažumų atstovai už butus iš
leidžia 35% ir daugiau savo pajamų. Dau
gelyje stambiausių JAV miestų toks butų 
mokesčio ir pajamų santykis būdingas di
desnei negrų šeimų daliai. Tačiau jeigu 
imti ir santykį 20%, tai ir tuo. atveju 
daugiau kaip 8 mln. amerikiečių šei
mų (daugiau kaip 12% visų gyventojų) 
neturi galimybės gyventi padoriame bute, 
kuris 1949 m. įstatymo buvo žadamas kiek
vienam amerikiečiui. Būtinumas išleisti bu
tų reikalams didelę mažų pajamų dalį yra 
viena iš tiesioginių nepaprastai žemo JAV 
varguomenės pragyvenimo lygio priežas
čių.

Daugelio stambių ir ypač stambiausių 
Amerikos miestų centriniuose rajonuose 
visur į akis krenta apgailėtinas skurdo ir 
gyvenamųjų kvartalų ištuštėjimo vaizdas. 
Būdingas tokios miesto dalie? reginys — 
liūdnai išgarsėjusios landynės, negrų ge
to rajonai, varguomenės zonos.

Stambiems seniems JAV miestams bū
dingi taip pat didoki fiziškai ir morališkai 
senstantys, be puošnumo butai, kurie ofi
cialiai nelaikomi landynėmis ir kuriuose 
iki šiol gyvena baltieji, gauną daugiau
sia mažesnes, negu, vidutines, pajamas. To
kius rajonus • paprastai vadina „pilkomis 
zonomis". Ten tiršta namų, pastatytų pir

praleidžia ne vien technines 
kūrybos būrelių nariai. Pa
vyzdžiui, meno saviveikloje
dalyvauja maždaug kas an
tras moksleivis. Įvairiau
sių polinkių ir sugebėjimų 
saviveiklininkai randa sau 
užsiėmimą: daugelis mo-
kyklų garsėja gerais cho
rais, estradiniais ir dūdų 
orkestrais, daug gerų liau
dies šokių ratelių, dramos 
kolektyvų ir agitbrlgadų.

Rengiamos kasmetinės 
meno saviveiklos apžiūros, o 
ateinančiais metais drauge 
su bendrojo lavinimo mokyk
lų geriausiais saviveiklinin
kais profesinių technikos 
mokyklų auklėtinius maty
sime respublikinėje moks
leivių dainų šventėje.

Kiekvienoje mokykloje yra 
kūno kultūros ir sporto ko
lektyvai. Kiekvienais me
tais rengiamos žiemos ir va
saros sporto šakų spartakia
dos. Geriausi kolektyvų 
sportininkai rungiasi res
publikinėje spartakiadoje.

Iš profesinių technikos 
mokyklų auklėtinių tarpo 
plačiai išgarsėjęs iškilo 
boksininkas ir treneris Al
girdas Šocikas, olimpinis 
čempionas Danas Pozniakas, 
boksininkas Vytautas Binge
lis, tenisininkės Roma ir 
Asta Giedraitytės ir kiti.

Penkmečio pabaigoje Vil
niuje bus pastatyti puikūs 
“Darbo rezervų” sporto rū
mai.

Busimosios darbininkų 
klasės pamainos turistiniai 
keliai vingiuoja po visą Lie
tuvą, profesinės technikos 
mokyklos moksleivį sutiksi 
Kaukaze, Vidurinėje Azijoje 
ar tolimojoje Šiaurėje. . .

Muzikinė 
mozaika

FRESKA NEVŠATELE
Albertas Einšteinas buvo 

nepaprastai muzikalus žmo
gus. Didysis mokslininkas 
puikiai pažinojo klasikinę ir 
šiuolaikinę muziką, „gerai 
grojo smuiku. Su smuiku 
rankoje jį ir pavaizdavo 
šveicarų dailininkas Hansas 
Enri freskoje, kuri randasi 
Neuschatelio etnografijos 
muziejuje. Si freska nutapy
ta 1954 metais.
GYVATĖS IR 
MAGNETAFONAS s

Gyvačių kerėtojai Indijoje 
paprastai naudojasi fleito
mis, Išgrodami nesudėtingą 
melodiją, jie kobras ir kitas 
gyvates (nuodingas) priver
čia rangytis pagal muzikos 
ritmą. Tačiau dabar Delio 
gatvėse galima pamatyti gy
vates šokant pagal magneta- 
fono muziką. • Patsai gi už
kerėtojas pagrindiniai užim
tas rengimo puse - vaikšto 
tarp publikos ir surenka mo
kestį už vaidinimą. Tiesa, - 
nebloga racionalizacija?
BEŽDŽIONES MĖGSTA 
DAINUOTI

Beždžionės mėgsta “dai
nuoti”. Žinoma, kad oran- 
gotangai kai kada murkia ką 
tai nesudėtingo sau po nosi
mi. Prancūzų mokslininkai 
į magnetafono juostelę už
rašė 90 paauglio ir suaugu
sio gibono “dainų* . Šiose 
“dainose” lengva išskirti nuo 
10 iki 90 “kupletų”, kiekvie
nas iš jų susideda iš 2-4 ele
mentų. Pagal tyrinėtojų pa
tikrinimą, pauglys savo bal
są valdo praščiau, negu 
suaugęs “dainininkas”. Su
tuoktinių gibonų poros duetu 
“dainuoja” iki 20 minučių. 
Mokslininkai spėja, kad šia
me “dainavime” reiškiasi 
kokia tai informacija!

NEPA PRASTUS PUČIA
MIEJI INSTRUMENTAI

Patys nefpraščiausi pu
čiamieji instrumentai 1934 
metais sukurti danų stiklo 
pūtiko Hugo Molero. Visi 
instrumentai - triūbos, vol- 
tornos, trombonai - paga
minti iš stiklo. Ir dabar 
šiais instrumentais groja 
danų muzikantų ansamblis.
DIDŽIAUSIA TRIŪBA
PASAULYJE

Pati seniausia pasaulyje 
triūba šiuo metu priklauso 
anglų muzikantui R. Snaide- 
riui. Triūbos aukštis - 2 
metrai, jos diametras - vie
nas metras, svoris - 100 
kilogramų. Triūba 1892 m. 
buvo pagaminta vokiečių 
meistro, amerikiečių kom
pozitoriui John Sousa ir pa
vadinta “Suzafonas”.

Surinko ir parašė 
JUOZAS SLĖNYS

KAZYS ŠIMONIS

S. m. rugpjūčio 25 d. 85-ąsias gimimo metines švenčia LTSR nusipelnęs 
meno veikėjas, tapytojas ir grafikas Kazys Šimonis. Jo kūryba — įdomus 
ir tikrai savotiškas mūsų dailės reiškinys. Šis atkaklus savamokslis, jau nuo 
1920 m. dalyvaujantis dailės parodose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, 
šiandien žinomas kaip vienas pirmųjų mūsų grafikų, ieškojusių savo kūry
boje sąsajos su tautodailės ii tautosakos lobynu, gal ne visada giliai, bei 
užtat visada nuoširdžiai turtinęs savo meninę kalbą liaudiškais įvaizdžiais 
bei ornamentais. „Nepiešiau to, kas būtų nesuprantama", — savo atsimini
mų knygoje „Gyvenimo nuotrupos" (1959) sako K. Šimonis, ir gal lodė! 
gausius tautosakos leidinius, elementorius, poezijos kūrinius dailininkas yra 
apipavidalinęs ir iliustravęs labai paprastai, suprantamai, realistiškai.

Kaip prisipažįsta pats K. Šimonis, šalia „realių" yra jo kūryboje ir „pa 
stilizuotų, savitos „nerealios" kompozicijos" darbų. Tai daugiausia tapyba, 
kurioje persipina ir spalvų bei vaizdų fantastika, ir alegorinės, kartais gana 
naivios ir sentirnentalokos vizijos. Tokią savo meninę mąstyseną paaiškina 
pats dailininkas: „Visą gyvenimą siekiau grožio, gėrio, šviesos, nuolat ver
žiaus, ieškojau, ilgėjaus. Dėl to pagal nuolaiką ir norą daugiau teptuku 
kūriau dainas, muzikos ar pasakos vaizdus, ieškodamas jiems šviesesnio, 
gražesnio ir teisingesnio gyvenimo".

Garbingo jubiliejaus proga linkime K. Šimoniui Ilgų, kūrybingų Ir gražių 
metų.

Į kosmosą

Kazlų rūdos miškuose
Kazlų Rūdos miškai - ta

rytum gražus žiedas žalioje 
Lietuvos miškų puokštėje. 
Ilgus metus siaubti ir naikin
ti, pastaraisiais dešimtme
čiais jie visiškai stabiliza
vosi - apžaldinama daugiau, 
negu iškertama.

Pokario metais organi
zuotas stambus Kazlų Rūdos 
miško pramonės ūkis su 
76,600 hektarų miško. Jo 
uždavinys - racionali miško 
eksploatacija, tvarkymas ir 
svarbiausia - atželdinimas. 
Per paskutinį dešimtmetį 
apželdinta 1,580 ha miško.

Miško ūkis augina daug 
sodinukų - miškams ir ža
liajai kaimų bei miestų sta
tybai.

Pagražėjo šiandien ir 
Kazlų Rūdos miškų vaizdas. 
Juose nutiesta apie 120 km 
kelio - tegu kuo daugiau 
įrengiamos kultūrinės pie
vos.

Daug daroma miško ap
saugai nuo ligų ir kenkėjų. 
Priešgaisriniais sumeti
mais Įruošta apie 600 km 
specialių mineralizuotų 
juostų. Organizuotas gaisrų 
stebėjimas, ir pasitaikan
tieji likviduojami jiems dar 
žmonių atvyks čia pasigėrėti 
miško grožiu! O pasižiūrėti 

čia yra ko. Pavyzdžiui, ties 
Braziūkais auga 8 metrų 
apimties liepa, turinti 300 
metų. Yra ir istorinių vie
tų, Antai Navaraisčio pelkė
se 1863 metais buvo sukilėlių 
stovyklos. Didžiojo karo 
metais Kazlų Rūdos miškuo
se veikė “Jūros”, “Pirmyn” 
ir kiti partizanų būriai.

Daugiau kaip 250 km nusi
tęsia sausinamieji kanalai, 
grioviai, sureguliuotos upe- 
lių vagos. Melioracijos po
veikis ypač žymus beržy
nams ir eglynams, augu- 
siems durpinių pelkių pa
kraščiuose. Sekliuose dur
piniuose dirvožemiuose 
tik kilus. Miškuose ir vie
šose vietose - aktyvi vaiz
dinė propoganda. Pagarba 
ir meilė miškams propaguo
jama spaudoje, per radiją, 
mokyklose. Miškams at
želdinti talkos Kazlų Rūdos 
apylinkėje tapo tradicinė
mis, jaunų ir senų mė
giamos.

Nepaprastai pasikeitė 
žmonių požiūris J mišką.

Daug naujo, gero ir gra
žaus šiandien pastebime 
Kazlų Rūdos giriose. Tas 
puikias naujoves ypač pama
to akis, daug metų Įdėmiai 
stebėjusi šių girių raidą.

I. JASILIONIS
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Didingas paminklas 
Lietuvos išvaduotojai
Kryžkalnyje, ten, kur 

sueina keliai iš visos Lietu
vos -iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos ir Šiaulių, iškilo 
didingas paminklas, "Lie
tuvos liaudis - Tarybinei Ar
mijai išvaduotojai” - šie žo
džiai iškalti dviejose granito 
stelose, paminklinio kalno 
papėdėje. O viršuje - ant 
aukšto postamento pakilusi 
Moteris, kupina didingos 
rimties, žvelgia i Žemaiti
jos laukus. Platūs jų hori
zontai tirpsta toliuose, su
darydami įspūdį, kad iš pa
minklo aukštybių matosi visa 
Lietuva, tiek kartų laistyta 
krauju, tiek kartų mainyta ir 
parduota, tiek iškentė jusi.

Kiekvienas, kaip pasakė 
skulptūros autorius Bronius 
Vyšniauskas, gali Kryžkal- 
nio Moterį pavadinti savaip: 
Motina ir Moterim. Seserim 
ir Dukra, Tėvyne ir Lietuva. 
Tai ne paminklas žuvusiems. 
Tai - monumentas visiems: 
Gyviems ir Kritusiems. At
minimui ir Priminimui.

Stovėdami Kryžkalnyje, 
mes vėl ir vėl prisimenam 
viską, ko niekada ir niekas 
čia neužmirš ir neatleis. 
Prisimenam Aukštuosius 
Panerius ir Kauno IX fortą, 
Pirčiupius ir Ablingą. Mes 
prisimename kiekvieną ži
nomą ir nežinomą kari, va
davusi mūsų kraštą.

Už žygdarbius Lietuvos 
žemėje Tarybų Sąjungos

Didvyrio vardas suteiktas 
300 Tarybinės Armijos ka
rių. Visi jie įrašyti bron
zos puslapiuose dviejose at
minimo knygose, kurios sau
gomos paminklo mauzolieju
je, įrengtame kalvos šlaite, 
už pagrindinės skulptūros.

Rausvai melsva . šviesa, 
prasiskverbusi pro Kazi
miero Morkūno vitražų sti
klo luitus, sukuria mauzolie
jaus patalpoje iškilmingos 
rimties nuotaiką. Čia ir vėl 
mintys grįžta į praeiti. Ją 
primena ir dolomitų plokščių 
sienoje aukso raidėmis iš
kalti žodžiai "Tarybų Lietu
va amžiais dėkinga ka
riams”. Čia surašyti visų 
Lietuvą vadavusių Tarybinės 
Armijos junginių pavadini
mai. Prisiminimams skirti 
ir siužetiniai vitražai 
“Kova” ir "Didvyrių sutiki
mas”.

Sis paminklas, stovintis 
pačioje Lietuvos širdyje, 
buvo atidengtas rugsėjo 16 
dieną.

Paminklo atidengimo iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos 
Komunistų partijos ir res
publikos vyriausybės vado
vai, įžymūs karvedžiai, Di
džiojo Tėvynės karo vetera
nai, vadavę Tarybų Lietuvą 
iš vokiečių okupantų, ir kiti 
svečiai iš šalies sostinės 
Maskvos, iš broliškų tarybi
nių respublikų.

V. PETRAUSKAITE

Prie paminklo nešama kovos vėliava

Paminklas Tarybinei Armijai

Prisiminus Steponą Smitą
LOS ANGELES, CAL. - Po 

sunkios ligos, leukemijos iš
kankintas, rugsėjo 14 d. mirė 
Steponas Smitas. Gimė 1893 
metais rugsėjo 19 d. Šakalių 
kaime, Mosėdžio valsčiuje, 
Skuodo rajone, mažažemio 
šeimoje.

Pakarto jam Žemaitijoje 
bernautojo dalia, tad, su Ka
nadoje gyvenančio giminai
čio pagalba 1910 metais, bū
damas 17 metų jaunuolis, at
vyko į Kanadą ir apsigyveno 
Montrealio mieste. Ten su
sipažinęs su socialistinių 
minčių lietuviu Jonu Gricium 
istojo į Socialdemokratų 
Partiją.

Man, jį sergantį aplankius 
savo prisiminimuose pasa
kojo, kaip Vincas Kapsukas 
atvyko iš Škotijos įMontrea- 
lą ir ten turėjo pasitarimą 
su lietuviais socialistais/po 
to tuojau išvyko į J. A. V.

Po šešerių metų gyvenimo

NUOJAUTA
... Arba verkia mama, 
Nepakėlus tylos ir liūdesio; 
Arba tuščią akimirką 
Žiūri j žvaigždėtą langą, 
Pirmą kartą suvokus, 
Kad mes laikini;
Arba paukštis iškrito 
Iš šilto, medžio supamo lizdo,

Kanadoje, Smitas persikėlė 
gyventi į Detroito miestą. 
Ten gyvendamas įstojo į 
Lietuvių Socialistų Sąjungą 
ir joje aktyviai veikė. Taip
gi veikė meno saviveikloje, 
dalyvaudamas scenos veika
lų pastatymuose.

Papūtus Rusijos revoliu
cijos vėjams, Lietuvių So
cialistų Sąjunga suskilo, 
Smitas nuėjo su kairiuoju 
sparnu, ir 1920 metais įsto
jo į Komunistų Partiją ir 
buvo išrinktas tos grupės 
sekretoriumi.

Steponas svajojo mokytis, 
tam reikalui taupė centą prie 
cento. Tačiau ištiko nelai
mė, sunkiai susirgo ir visas 
santaupas praleido gydymui
si.

Silpnos sveikatos būda
mas, ieškodamas šiltesnio 
klimato, 1921 m. atvyko į 
Los Angeles, Calif. Turė
damas organizacinį patyri
mą, čia suradęs socialistinių 
pažiūriu lietuvių, suorgani
zavo partinę grupę, nors, 
kaip jis sakė, vėliau ta grupė 
pakriko.

Turėdamas meno savi
veikloje patyrimą, subūrė 
vaidybos mėgėjus ir 1922 
metais pirmą sykį Los An
geles mieste, lietuvių tarpe

35 kp. Daug veikė jų paren
gimuose, nes jis buvo paty
ręs virėjas. Buvo didelis 
dainos mėgėjas, dainavo čia 
buvusiam Laisvės Chore. 
Privatiškai lavino balsą, 
dainuodavo solo draugijų pa
rengimuose.

Mėgo spaudą, gausiai ma
terialiai ją remdavo. Jo 
mėgiamausias laikraštis 
buvo "Laisvė”. Ją skaitė 
nuo jos įsikūrimo. , Prieš 
50 metų pradėjo į "Laisvę” 
rašyti korespondencijas, pa
sirašydamas "Žemaitukas”, 
vėliau "Šakalių Žemaitis”. 
Tik sveikatai sušlubavus, 
nustojo rašinėti.

Visuomet interesavosi ir 
rėmė tarptautinį darbininkų 
judėjimą ir amerikiečių pa
žangią spaudą. Interesavosi 
šios šalies politiniu gyveni
mu. Prieš mirtį aukojo 
šimtą dolerių prezidentinio 
kandidato George McGovern 
rinkybinei kampanijai.

S. Smito žmona jau seniai 
mirusi. Tai jis gyveno pa
vienis. Jo geri draugai Ona 
ir J. Bernotai rūpinosi juo 
sergančiu, o mirus laidotu
vėmis.

Jis buvo didelės gėlių mė
gėjas, tai iš anksto susitarė 
su laidotuvių dirėktoriumį 
pagal jo pageidavimą palai
kai buvo sudeginti ir pelenai 
išbarstyti kapinių rožių dar-

Nejausdamas savo sparnų...
Kažkas skaudaus,
Be galo skaudaus atėjo žemėn..
Veržia smilkinius,
Ir negera nuojauta
Daužos tarp sienų...
Žmonės,
Kas įvyko?!

ROBERTAS KETURAKIS

perstatė scenoje vaizdelį 
"Caras Sibire”. Mat, buvo 
sena socialistų svajonė, kad 
nuvertus Caro despotišką 
rėžimą, Caras bus ištrem
tas į Sibirą, taip, kaip jis 
trėmė socialistus.

Per daug metų Smitas pri
klausė LŲD 145 kp. ir LDS

želyje.
Per pastaruosius kelerius 

metus buvo silpnos sveikatos 
ir negalėjo sugrįžti į Lietuvą 
ir pamatyti ten esamą so
cialistinį gyvenimą, kurio 
idėjas visą savo subrendu
sį gyvenimą puoselėjo.

V. R.

M. BALTULIONYTĖ

Kelionės įspūdžiai 
Lietuvoje ir kitur

Liepos 19 dieną 9 vai. ryto iš San Francisco 
TWA milžinišku lėktuvu, vadinamu Ambassador, 
pakilom link New Yorko gan pakilusiu ūpu, nes šį 
vakarą 8:30 vai. tarybiniu “Aeroflotu” iškeliau
sime į Maskvą.

Keliausime trise - šių žodžių rašytoja, Valytė 
Sutkienė ir New Yorko aerodrome sutiksime mano 
sesers dukrą Marytę Tamošaitienę iš St. Louis, 
Mo. Marytė gimusi ir augusi Amerikoje, bet 
domisi tėvų gimtine Lietuva.

New Yorką pasiekėme be kliūčių. Bet bema
tant - mūsų geras ūpas - nemalonios žinios su
gadintas. Čia paaiškėjo, kad mūsų vizos nukelia
vo į San Francisco, o mes esame New Yorke! 
Si tikrai netikėta žinia gerokai pritrenkė mus 
visas. Kaip tai suklydo mūsų Anniversary Tours 
įstaigos sekretorė! Ji mums rašė, kad vizas 
mums ji pati priduosianti New Yorko aerodrome, 
bet kažkokiu būdu sugalvojusi pasiuntė jas į San 
Francisco, nes esą dar buvę 5-kios dienos laiko 
pirm negu vyksime į New Yorką. Ir iki šiai die
nai nėra žinios, kas įvyko su tomis mūsų vizomis. 
Gal būt, kad tai ir paštas vėluoja, nors buvo sa
kyta, kad laiškas buvęs pasiųstas oro pastų ir 
buvęs registruotas.

Apgailėtina, kad mūsų viršminimai agentūrai 
įvyko tokia klaida, nes sekančią dieną jie įdėjo 
nemaža pastangų ir lėšų. Prisiėjo pagaminti 
mums naujus bilietus ir jau skristi Pan American, 
siųsti žmogų į Washingtoną gauti naujas vizas. . .

Sį nemalonų įvykį paminiu dėl to, kad šiais 
laikais nemaža žmonių keliauja bei ruošiasi įvai
rioms kelionėms. Visada būtinai reikalinga tu
rėti patikrinimus kiekvienoje kelionėje. Pavyz
džiui, ši klaida galėjo būti išvengta, jeigu mes 
būtumėm prieš išvykdamos patikrinusios, ar 
viskas su kelione yra tvarkoje.

Išreiškiame nuoširdžiausią padėką niujorkie
čiams mieliems draugams, kurie mus New Yorke 
pasitiko ir kurie paglobojo. Tai: A. Bimba, P. ir
N. Ventai, o pas Walter! ir Bronelę Keršulius 
visos trys gavome puikią nakvynę. Tas gerasis 
Jonas Grybas su mumis praleido visą sekančią 
mielą dienelę mūsų kelionės reikalais New Yorke 
ir liepos 20 d. pavakaryje nuvežė į New Yorko 
aerodromą, iš kurio išskridome į Maskvą.

MASKVOJE

Maskvon pribuvom liepos 21 d. apie vidurįdie- 
nos. čia prisiėjo aerodrome palaukti keletą va
landų, kol gavome savo čemodanus ir perėjome 
.muitinę. Muitinė praleido labai lengvai. Greitai 

buvo parūpinta transportacija į viešbutį “Metro
pol” miesto centre. Maskvoje viešėjome tris 
dienas, tai yra/ki liepos 24-os.

Sekančią dieną Maskvoje mus susirado Valės 
Sutkienės vyro Benio sesuo ir kiti giminės, jų 
tarpe ir Julija Žirgulytė, kuri prieš porą metų 
viešėjo San Francisco pas savo dėdienę V. Sut- 
kienę. Julija pasakojo, kad jos buvusios susirū
pinusios, nes vakar dienat mūs ilgokai laukusios 
aerodrome.

Julytė mums Maskvoje buvo labai naudinga. 
Kyla nemažų problemų, kai užsienio turistai tik 
vieną kitą žodį tebesupranta tos šalies kalbos. 
Mūsų greitoji maskvietė Julytė puikiai supažindi
no mus su Maskvos pasauliniai pagarsėjusiu 
“Metro” bei požemine transportacija. Valei ir 
man šis Maskvos labai įdomus "Metro” buvo 
šiek tiek anksčiau matytas. Bet mūsų turistei 
Marytei tai buvo matomas pirmą kartą. Ji 
buvo labai sužavėta nuostabiu grožiu, švara ir 
įvairumu. Tikrai, savo, paties akimis nematęs, 
niekaip negalėtum įsivaizdinti šios požeminės 
transportacijos vaizdingumo ir grožio.

Po to, vis su Julyte, apžvalgėme Maskvos di
delį parodos parką su jo astronautų labai įdomiu 
muziejumi ir kitomis įdomybėmis. Už tą visą 
paslaugą Julytei mūsų visų nuoširdi padėka.

• Beje, Julytė labai prašė, kad,grižus į Ameriką 
nuo josios būtinai pasveikinčiau jai Amerikoje 
viešint visus sutiktuosius mielus pažįstamus, apie 
kurios jinai sakė dažnai pagalvojanti irprisime- 
nanti.

Maskvoje daug liko mūsų žingsnių. Išvaikščio
jome plačią Kremliaus aikštę, "Gum" milžinišką 
krautuvę ir daug kitų šio didelio miesto įdomybių. 
Maskvos gyventojai draugiški, gerai ati?do.

VILNIUS
Liepos 24 dieną mes jau lėktuve link gražuolio 

Vilniaus. Girdėjome pranešimą, kad iš Maskvos 
į Vilnių skridimo laikas viena valanda ir pusė. 
Bet kažkaip tąs laikaš darosi ilgas. Visos trys 
kažkaip jaudinamos, nes greit būsime mūsų Lie
tuvos mieloje žemelėje.

Štai - jau ir Vilniuje! Ot, rodos, net sunku ti
kėti, kad jau jį pasiekėme! Kažkaip akys raibu
liuoja ir net sunku atpažinti gerai žinomus mielus 
žmones. Čia mus pasitiko giminės, iš Kultūrinių 
Ryšių su užsienio lietuviais komiteto V. Kazakevi
čius su malonia žmona Birute, kuri pereitais me
tais lankėsi Amerikoje ir kelias dienas viešėjo 
San Francisco, iš Kauno atvyko žurnalistė Marija 
Macijauskienė, sutikti turistes. Visi turistes ap- 

'dovanojo gėlėmis.
Mus apgyvendino gražiame Neringos viešbutyje. 

Sekančią dieną Kultūrinių Ryšių su užsienio lietu
viais įstaigoje buvo pademonstruotas įdomus spal
vuotas filmas ir vyko pasitarimai. O, va, Nerin
gos restorane sutinkame mielą žurnalistą Osvaldą 
Aleksą, kuris mus visas keturias apdovanojo gra

žiomis gėlėmis ir pavaišino šampanu. Beje, ket
virtoji su mums čia buvo Julija Žirgulytė.

ĮSPŪDINGAS KAUNAS
Liepos 27 dieną su Maryte vykome į Kauną, o 

Valė Sutkienė dai1 vienai dienai pasiliko Vilniuje, 
į Kauną kartu važiavome su V. Kazakevičium ir jo 
malonia šeima - žmona Birute ir aštuonmete jų 
dukryte, Jie skubėjo į Palangą ir apylinkes, o 
mus paliko globoje mano sesers Antosėlės dukros 
Lionės Balčiūnienės ir jos šaunaus vyro muziko 
Vytauto.

Beje, keliaujant į Kauną, buvo labai maloni pro
ga pasikalbėti su Birute Kazakevičiene, nes jinai 
tik pereitais metais viešėjo Amerikoje ir ta 
proga lankėsi San Francisco. Nuoširdžiausia 
padėka V. Kazakevičiui už mielą ir malonią ke
lionę į Kauną.

Iš Vilniaus į Kauną dabartinis naujas kelias 
vienas puikiausių. Ot, lygiai toks kaip mūsų Kali
fornijos gerieji keliai. O Lietuvos gražiausiais 
laukais negalima atsigerėti ir nuo jų akių atitrauk
ti. Ot, kažkaip labai norėtųsi po šiuos mielus 
laukus gerokai pasivaikščioti, pasidžiaugti jų 
puikiu derlium ir gražiąja gamta.

Kaune teko aplankyti antrą malonią sesers duk
rą, tai Danutę gydytoją ir josios darbštų vyrą 
Juozą Pažėrą, inžinierių. Pažęrai, be Kauno 
patogaus buto, dar turi vasarnamį prie miškojcur 
auga uogos ir grybai ir labai graži aplinka. Jie 
sakė, kad savo pačių rankomis pasistatė šį labai 
jaukų vasarojimui namelį. Labai malonu buvo 
čia pabuvoti.

Taip pat Kaune teko aplankyti Onutės Pukienės, 
gyvenančios Kalifornijoje, sesutės Variutės dvi 
malonias dukras Polikaites - Zitą ir Pranytę. 
Apžiūrėjome Zitos neseniai įgytą naujame pasta
te kuklų, jaukų butą - dviejų kambarių ir virtuvės 
su visais patogumais. Be to, sutikau Kazimiero 
ir Adelės Ziksų (Zix) gyvanančių Redlands, Cali
fornia, giminaitę • Aldoną Žitkevičiūtę, medikę. 
Tai K. Zikso btolio dukra.

JONIONYS IR LIŠKIAVA
Sekančią dieną iš Kauno gerokai, išmiegojusios 

ir puikiai mūsų farmacistės Lionytės Balčiūnienės 
pavaišintos, nutarėme aplankyti Varėnos rajoną ir 
kitas Dzūkijos vietoves. Jonionių kaimas prie pat 
Merkinės. Jonionys yra mano ir Marytės mamy
tės Elenos gimtinė. Gerasis Vytas Balčiūnas 
pasižadėjo savo mašina mus ten nuvežti.

Į kelionę pasikvietėme mano seserį A. Kvara- 
ciejienę, o jos vyras Tomas liko savo kuklų butą 
daboti. Jie kauniečiai.

Kelionė nuo Kauno į Jonionis bei Liškiavą apy- 
toli. Mūsų puikus vairuotojas Balčiūnas mažai 
žodį kitą ištaria. Matyti, jis įtemptai saugoja 
kėlią. Kelias geras, asfaltuotas, tik kur-ne-kur 
kiek prastesnis.

Štai, ir tas mielas Merkinės miestelis. Ta pati 

bažnyčia tebestovi viduryje miesto aikštės. At
rodo tokia pat kaip buvo prieš daugelį praslinku
sių metelių. Su tėveliais dažnokai čia atvykda- 
vome. Va, pravažiavome puikų didelį pastatą. Tai 
mokykla-internatas. Toliau, aukštesnioji mokyk
la (pačiame miestelyje). Sis puikus pastatas pa
vadintas mūsų mielojo rašytojo Rojaus Mizaros 
vardu! Gaila, kad laiko mažai turime, labai no
rėtųsi pasižvalgyti po Merkinę ir Nemunėlio 
krantinę. Vaje, mūsų vairuotojas Balčiūnas 
anksti ryto turįs iš Kauno išvykti. Tenka skubė
ti. Vienos dienos tokiai kelionei per maža. O, be 
to, susidarė netikėtų kliūčių, kad^anksčiau šios 
kelionės negalėjome pradėti.

Štai, ir Jonionyse, pas brolį Vladą ir jo žmoną 
Marytę. Apgailėtina, ir tiesiog nemalonu, kad 
mūsų siųsta telegrama į Jonionis laiku negauta ir 
nebuvo progos pamatyti šioje apylinkėje esančių 
kitų giminių,kuriuos tikėjome rasti.

Brolis su žmona jau pensininkai ir dar, kai nori, 
dieną kitą čia pat esančiame Kibyšių kolūkyje pa
dirba. Mano akimis, jie gyvena gerai. Turi kar
vę, pora kiaulių, vištų, gražų vaismedžių sodelį. 
Bulvės atrodė puikios, taip pat ir kiti žalumynai. 
O, va, brolio dukros Olgutės šeima čia pat arti įsi
kūrus. Jų namelis bei sodyba patogūs. Jie 
darbštūs Kibyšių kolūkio nariai. Seimininkė 
Olgutė mus pavaišino Nemunėlyje šviežiai pagauta 
ir labai skaniai pagaminta žuvimi.

Si visa apylinkė pilna žavesio. Kibyšių kolūkio 
derlius visapusiai geras, puikus.

Malonu pasimatyti su giminėmis, bet skaudu su 
jais atsisveikinti.

LIŠKIAVA IR KAPINĖS

Liškiavos ir kapinių nebuvau mačiusi nuo 1939 
metų. Liškiavos kapinėse ilsisi mano abu mieli tė
veliai ir nemaža kitų giminių. Brolio dukra Ol
gutė parodė naują giminaičio kapą, tai Jono Kle- 
ponio, buvusio Kibyšių kolūkio pirmininko. Jono 
labai dailus antkapis - akmuo su jo nuotrauka.

Man buvo tiesiog nuostabu dabar matyti Šias 
Liškiavos kapines ir gėrėtis tokia dailia jose 
tvarka. Kapinės aptvertos gražiomis tvorelėmis 
ir su dailiais antkapiais. Koks labai didelis skir
tumas nuo 1939 metų. Net niekaip negalėtume 
tikėti, jei savo pačios akimis šio dabartinio vaiz
do nematytum. Tuomet šios kapinės buvo ap
leistos ir netvarkingos.

Ta mieloji Liškiava! Čia daug prisiminimų, 
daug kartų su tėveliais mindžiota ši miela žeme
lė. Liškiavos bažnyčia stovi ant aukštoko kalno. 
Mano giminaitė Marytė pageidavo pamatyti šios 
bažnyčios vidų, nes jos mamytė, gyvendama Lie
tuvoje,, ją lankydavo (Marytės mamytė mirusi ir 
palaidota Amerikoje). Deja, šiuo metu bažnyčia 
buvo uždaryta ir kunigo namie nesuradome.

Džiaugiausi, kad buvo proga aplankyti Liškiavą 
ir visą mielą šią brangią apylinkę. ,

(Pabaiga sekančiame numeryje)
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PAVOGTAS NEMIRTINGUMAS APSAKYMAS

Jie mirė už didingą pergalę
Verčiu pageltusius, kan

džių sukapotus popieriaus 
lapelius. Violetinis šapiro- 
grafo rašalas išblukęs, vie
tomis visai nebematyti rai
džių, ir jas tenka atspėti iš 
konteksto.

Tai kuklus Linkmenų vi
durinės mokyklos laikraštė
lis. Pavadinimas “Ežerų 
aidas” nupieštas mokslei
viškai, pretenzingu šriftu. 
Data 1939 metai.

Susimąsčiusi pakartotinai 
skaitau eilėraštį “Pavasario 
srautas”. Po juo slapyvar
dis - Drąsuolių Ainis. Ryš
kiais įspūdingais vaizdais 
piešiama pavasarį patvinusi 
upė. Drumzlinas vanduo 
neša šiukšles, visokius gre
mėzdus, visaę kas supuvo ir 
nebereikalinga. Tačiau 
kartu srautas neša ir išrau
tus bei nulaužtus medelius, 
išardyto tilto ramsčius. Iš 
vandens kyšo tvoros, sodų 
medžiai galingai stiebiasi, 
nepasiduodami srautui, keli 
ąžuolai. Vandenų nuslūgs- 
tant laukia vieniša apsemta 
sodyba.

Eilėraščio ritmika veržli, 
taip ir norisi deklamuoti tą 
kūrinėlį garsiai, kad perrėk
tum to srauto ūžesį.

Kūrinėlis parašytas dviem 
planais. Pirmajame plane 
plati pavasarinio potvynio 
drobė, o antrajame - opti
mistinis, plataus užmojo re
voliucinis patosas. Kiekvie
na pirmojo plano detalė pa
jungta antrojo plano minčiai. 
Konkretūs potvynio vaizdai - 
tai tik priemonė pagrindinei, 
idėjai išsakyti.

nu, čia su kitu asmeniu, ku-j 
rie galėjo man suteikti ži
nių, kas gi tas Drąsuolių 
Ainis. Man knietė klausi
mas: kodėl gi jis nieko dau
giau neberašė, nebespaus- 
dino?

O GAL JIS?

- Julius Jokantas kūrė 
eilėraščius mūsų klasėje, - 
pasakojo man viena mokyto
ja, dabar jau žilutėlė mote
ris. - Bet šeštojoje klasėje 
jis neįstengė susimokėti už 
mokslą didelės sumos pinigų 
ir turėjo pasitraukti iš mo
kyklos. Jis po to kažkur 
dirbo. Paskutinį kartą Ju
lius aplankė mane, tur būt, 
antraisiais karo metais. 
Paprašė, kad aš perduočiau 
jo tėvams dienoraštį ir eilė
raščių pluoštą. Pats vyks
tąs atlikti specialios užduo
ties. Liepė, kad aš atsipra
šyčiau tėvus, jog jis suteikia 
jiems didelį skausmą, pasi
traukdamas iš namų. Bet 
negalįs nepaklausyti savo 
širdies balso. Kova reika
linga aukų. Galįs ir jis žūti, 
bet jo nebaugina mirtis už 
didingą pergalę.

Ir eilėraščiai, ir dieno
raštis dingo be pėdsakų. Ar 
Julius Jokantas buvo tas 
Drąsuolių Ainis, taip ir liko 
neatsakyta. Vykdydamas už
duotį, Jokantas žuvo ir nusi
nešė savo autorystės paslap
tį į kapus. Net jo 
vieta nežinoma! . ;

Jurgis ir pamėgino pateikti 
šapirografuoto laikraštėlio 
redaktoriui kokį brolio eilė
raštį. Niekas tada į tą 
poeziją rimtai nežiūrėjo. 
Svarbu buvo kokybė, one pa
vardė. Paskui jis žemę da
lijo. O kai prasidėjo karas, 
nespėjo pasitraukti, jį išsi
vedė baltaraiščiai, ir jis at
gulė su kitais į masinius 
kapus.

Kai uždegu elektros švie
są, tie laikraštėlio lapai at
rodo dar geltonesni. Veltui 
stengiuosi įsivaizduoti liki
mą asmens, kurio eilės taip 
įspūdingai ir skambiai iš
reiškė tai, kas netrukus tapo 
kasdieniniais pergyvenimais 
šimtams drąsių jaunuolių, 
kurie stojo į kovą už naują 
ateiti.

Užgulusi bibliotekoje var
čiau to meto spausdintus 
žurnalus: “Moksleivį”, 
“Moksleivių varpus”, * Jau
nimą”, “Šviesos kelius”, 
“Mokslo dienas”, na, ir 
“Ateitį” bei “Ateities spin
dulius”. Galvojau, gal rasiu 
kokią užuominą bent kores
pondencijose.

TAMPU NUSTEBINTA

kapo

O GAL
VIENAS Iš ŠIŲ DVIEJŲ?

IEŠKAU JO AUTORIAUS

Kaip galėjo anais laikais 
toks kūrinėlis patekti į 
moksleivių laikraštėlį, Ne
jaugi niekas neįžvelgė eilė
raščio simbolikos? O gal 
tik apsimetė, kad nieko ne
pastebėjo? Juk tarp mok
sleivių ir anomis dienomis 
pasitaikydavo pažangiomis 
idėjomis persiėmusių jau
nuolių!

Žiūrėdama į kaligrafiškai 
perrašytą tekstą, mintimis 
bėgu per savo pastangas 
išaiškinti, kas buvo tas Drą
suolių Ainis, kuris nejučia 
man asociuojasi su panašiu 
pseudonimu - Vaidilos Ainis.

- Panagrinėkite Linkmenų 
vidurinės mokyklos literatų 
kūrybą ikikariniais metais,- 
patarė man universiteto li
teratūros dėstytojas. -Kiek 
žinau, ten mokėsi pažangių 
jaunuolių, kurie talkininkavo 
revoliuciniam pogrindžiui.

Prisimenu visas keliones, 
kai, pavargusi po trankymo- 
si, vėl sėsdavau į autobusą, 
kad pasikalbėčiau čia suvie-

Ir galop ėmiau versti po
karinį rajono laikraštį “Pa
žangos keliu”. Puikiai pri
simenu tą savo nuostabą, kai 
mano akys pagavo antraštę 
“Pavasario srautas”. Tik 
eilėraštis buvo ilgesnis, pa
pildytas naujais vaizdais, iš
vystyta mintis. Vandenims 
atslūgus, ir gėlės, ir paukš
čiai ir žmonės - visi entu
ziastingai stoja į kūrybos 
darbą. Skamba giesmės, gė
lėmis liepsnoja laukai, žydi 
sodai, iš suartų dirvų kalasi 
vešlūs želmenys!

LAISVĖ

Argi čia tas jaunuolis, kuris 
kadaise rašė revoliucines, 
skambias eiles? Ne, negali 
būti! Negaliu patikėti!

- Taip, aš rašiau eilėraš
čius, kurie buvo spausdina
mi “Pažangos keliu” laik
raštyje, - prisipažino jis 
man, lyg drovėdamasis.
Bet neilgai. Manęs redakto
rius nebespausdino.

Pasirodo,“ pirmosiomis 
karo dienomis jis mokytoja
vo netoli Linkmenų vienoje 
pradžios mokykloje. Paskui 
buvo atleistas. Dirbo san
dėlininku. Kalėjime išsėdė
jo beveik trejetą metų. O 
dabar dirba mūrininkų narni) 
valdyboje.

- Vadinasi, Jūs nesimo
kėte Linkmenų gimnazijoje?

- Ne, aš ten apsigyvenau, 
tik prasidėjus karui, - paaiš
kino jis man, tuo užduoda
mas man mįslę, į kurią tik 
pats Spudas galėjo duoti at
sakymą.

Aišku buvo, kad Spudas - 
spaudos vagis. Bet jis at
kakliai tvirtino pats rašęs 
tuos eilėraščius. O “Pava
sario srauto” variantas ša
pirografuotame laikraštėly
je esąs tik sutapimas, 
rašų jokių neturįs.

PRISIPAŽINO!

Nuo-

5-tas puslapis

karo dienomis 
gavome nurodymą 

Penzos

- Mokykloje mokėsi Albi
nas Kentra, - pasakojo kitas 
linkmeniškis. - Aštuntoje 
klasėje, berods, jis tiek su
siėdė su kapelionu, kad už 
ateistines pažiūras buvo pa
šalintas iš gimnazijos. Pir
mosiomis 
mudu
trauktis į rytus.
srityje pradžioje dirbome 
kolūkyje darbininkais. Pa
skui jis išvyko į frontą. At
sisveikindamas perdavė man 
kelis bloknotėlius su eilė
raščiais ir piešiniais. Eilė
raščius jis pradėjo rašyti, 
tik traukdamasis į Rytus.

Ir vėl tie bloknotėliai neiš
liko. O Kentra galėjo rašyti 
eilėraščius ir anksčiau. 
Žuvo jis Oriolo fronte. Jo 
pavardė iškalta tarp šimtų 
kitų žuvusių karių.

Ar galėjo jis būti tas Drą
suolių Ainis? Taip, galėjo.

- Žinau, kad Jurgio Šim
kaus brolis sukurdavo labai 
šmaikščių dainų, - vėl man, 
pasiekusiai Žemaitiją, kal
bėjo dar vienas Linkmenų 
mokyklos absolventas. -Gal

Bet pavardė mane nuste
bino. Karijoto Spud o juk 
man neminėjo nė vienas link- 
meniškis. Jis ir nesimokė 
Linkmenyse. . .

Vėl prisimenu, kaip su 
plakančia širdžia skubėjau į 
Klaipėdą, kur ir dabar tebe
gyvena kaip pasirodo, tas 
Karijotas Spudas. Kas jis 
per žmogus? Kodėl liovėsi 
rašęs? Kokios rūdys, koks 
amaras pasmaugė jo talentą?

- Aš ieškau Karijoto Spu- 
do, - tariau, ėjusi įsusieš- 
kotą^butą, susivėlusiai, mur
zinai moteriškei.

Pagaliau man pavyko Spu- 
dą palaužti, ir jis prisipaži
no:

- Nebeatsimenu, kuriais 
metais policija degino savo 
archyvą. Vaikai tampė vi
sokius popiergalius. Man į 
rankas pateko keletas sąsiu
vinių su kažkieno eilėraš
čiais. Ant jų nebuvo jokios 
pavardės. Kadangi aš pats 
kadaise rašinėjau, ėmiau 
vartyti, įsikišau į stalčių. 
O po karo susigundžiau už
dirbti keletą rublių honora
ro. Kai paklausdavo kas iš 
draugų, ar aš esąs tas Spu
das, kuris spausdina eilė
raščius, man nesinorėdavo 
neigti, ir duodavau suprasti, 
kad aš jų autorius. Bet 
staiga redaktorius ėmė at- 
mėtinėti mano eilėraščius. 
Štai visa tiesa. Man gėda, 
kad aš ryžausi apgavystei. 
Maniau, tikrai tas žmogus 
žuvo, ir niekas nieko nesu
žinos.

- Kariau, pas tave vieš
nia, - myktelėjo ji į gretimą 
kambarį. - Kelkis, užteks 
miegoti.

Išėjo apysenis, pragertu 
veidu vyriškis. Aš apstul
bau.

Negi tai Drąsuolių Ainis?!

Vėl prisimenu Jokantą, 
Kentrą, Šimkų kurių kūry
ba dingo be pėdsakų. O gal 
ne tik jų? Gal dar kitų jau
nų poetų, kurių pavardžių 
man nepavyko užčiuopti? Ir 
kažkurio vieno eilėraščiai 
pateko į spaudą tos menkys
tės, to žemo vagies, Karijo
to Spudo, pavarde! Kokia 
skaudi likimo ironija!

NE KIEK NESUMENKINA 
JŲ DIDVYRIŠKUMO

Ir aš pasiūliau, kad tie

Vingiuotais gyvenimo keliais
Niujorkiečiai Elena ir Robertas Feiferiai 

•— „Laisvės” laikraščio darbuotoja bei pa
žangus JAV lietuvių dailininkas —■ Lietuvo
je apsilankė daugiau kaip po keturiasde
šimties metų. Jau pirmomis viešnagės die
nomis* svečiai susitiko su tuo laiku čia vie
šėjusiais argentiniėčiais, skanavo jų puikiai 
paruoštą asadą. Po to jų laukė daug atsi
minimų sukėlęs koncertas naujuosiuose 
Sporto rūmuose. Tai buvo tokie pat jaudi
nantys momentai, kaip ir susitikimas su tė
vų žeme. O gal dar daugiau. Netikėtai pa
sikartojo jaunystės aidas, privertęs juos 
•tsigrežti į vingiuotus gyvenimo kelius.

...Robertas Feiferis, baigęs Kalvarijos 
keturklasę, 1926 m. įstojo į Kauno Meno 
mokyklą. Čia jam teko mokytis kartu 
su tokiomis,( vėliau žinomomis, as
menybėmis, kaip P. Cvirka, P. Kiautėnasj 
V. Norkus, V. Palaima. R. Feiferis šią mo
kyklą baigė 1929 m., tačiau tuometinė Švie
timo ministerija atsisakė jam suteikti mo
kytojo teises. Mat,“ buvo prisidėjęs prie 
pagarsėjusio Meno mokyklos mokinių strei
ko. Su Lietuva nusprendė atsisveikinti. Kaip 
ir šimtai buržuazinės Lietuvos bedalių, pa
traukė į Argentiną.

Metais anksčiau j šį tolimą užjūrio kraš-

tą buvo išvykusi R. Feiferio Kalvarijos lai
kų pažįstama Elena Aušlraifė, Su tėvais »r 
vienerių melų broliu. Tiesa, E. Aušfrailė gi
musi Brukline. Ten, pasak jos, tėvas Petras 
Aušfra gavo klasinį susipralimą. Už dalyva
vimą streike pateko į kalėjimą. Ištrūkęs iš 
jo, su šeima grįžo j Lietuvą.

Gimtinėje Petro Auštros šeimos taip pat 
ne pyragai laukė. Be to, ir teisybės ieškoji
mo grūdas neleido nurimti. Vėl — skun
dai, persekiojimai, kol vienąkart valdžios 
atstovai perspėjo: dumk iš kur atvykęs, o 
ne tai kalėjime supūsi. Elena Aušfrailė tuo
met mokėsi Marijampolėje (dab. Kapsu
kas), Rygiškių Jono gimnazijos penktoje 
klasėje. Gaila buvo po ašfuonerių metų vėl 
palikti tėvų žemę, tapusią tokia artima ir 
sava.

Argentinoje Elenos Auštraitės ir Roberto 
Feiferio keliai susitiko. 1933 m. jie susituo
kė. Tai buvo be galo sunkūs depresijos 
laikai. Siautė bedarbė. R. Feiferiui teko ne
maža taiko slankioti be darbo, dirbti, kas 
papuola, kol įsitaisė spaustuvėje, kur labai 
pravertė grafiko specialybė.

Dar Lietųvojė jis buvo pramokęs piano. 
Skambindavo nebyliame kine. Argentinoje 
suorganizavo lietuvių orkestrą „Lyra", Šeš-

Padieniais ir sekmadieniais grodavo tautie
čių parengimuose. Pamažu įsijungė j pa
žangiųjų judėjimą. R. Feiferis buvo vienas 
laikraščio „Momentas" (pradėjo eiti po 
„Rytojaus" uždarymo) kūrėjų, jo redakci
nės komisijos narys. Piešinius spausdino pa
žangiųjų žurnale „Dabartis".

Elena Feiferienė taip pat įsitraukė j pa
žangių įsitikinimų tautiečių veiklą. Ne vie
nerius metus dainavo Argentinos „Laisvės" 
chore, vaidino jo statomuose veikaluose.

Antrojo pasaulinio karo metais (1942) 
Elena Feiferienė, kaip JAV pilietė, persikė
lė gyventi j šį kraštą. įstojo į Niujorko 
„Aido" chorą. Čia jai buvo patikėtos „Lais
vės" korespondentės pareigos, kurias ji 
eina ligi šiolei. Daug jai teko vaidinti Liau
dies teatre, „Aido" choro statomose ope
retėse. Ypač įsimintini jai vaidmenys J. 
Baltušio pjesėje „Gieda gaideliai" ir B. 
Dauguviečio „Pergalėje".

Pastaruoju laiku E. Feiferienė „Laisvės" 
laikraštyje rašo apie iš Lietuvos atsilankan
čius svečius, įvairią pažangių Niujorko lie
tuvių veiklą.

Robertas Feiferis į JAV nuvyko (kai ga
vo teisę) tik 1945 m.; čia taip pat įsijungė į 
pažangiųjų lietuvių organizacijas. Gyve
nant JAV, plačiai atsiskleidė R. Feiferio 
grafinės iliustracijos keliai. Jis yra meniškai 
apipavidalinęs nemaža Amerikos Lietuvių 
prezidentai", P. Pakarklio „Popiežiai ir 
lietuvių tauta", J. . KaŠkaičio „žmogus ir

eilėraščiai būtų išleisti at
skira knygele. Juk to rei
kalauja teisingumas! Tačiau 
kieno pavarde? Jokanto? 
Kentros? Šimkaus? Visų 
trijų kartu? O gal visai dar 
ne jų kuris tos kūrybos auto
rius? Juk “pavasario srau
tas” nušlavė drauge su 
šiukšlėmis tūkstančius 
veržlių talentų, išrovė šim
tus gražų derlių žadėjusių 
medelių. . . I arkliu ir žagre. Nuvežė į

O kiek kapų, kiek antkapių Bethlehem, Conn, fėrus ant 
yra po visą plačią šalį be parodos ir gavo antrą dova- 
vardų ir be pavardžių, be ną! Jis turi ir daugiau ran- 
gimimo ir žuvimo datų! Bet kų darbų padaręs, už kuriuos 
įrašų nebuvimas nesumen- gavo pirmas dovanas. Sakė, 
kiną tų drąsuolių didvyrišku- kad atsiveš tuos rankų dar- 
mo. Dėl to, kad nežinomi jų bus į susirinkimą, tai kurie 
vardai, jų mirtys nenustoja dalyvausite susirinkime, ga- 
didingos prasmės. Jų ne- lėsite pamatyti.
mirtingumo aureolė nuotol M. SVINKŪNIENE
nė kiek nesumažėja. Neipir- | --------------- -—
tingumo negalima p , v6v*. .

gitą bert^siote Binghamton, N.Y,

norite atsinaujinti “Laisvės” 
prenumeratą, ateikite į su
sirinkimą. Ten bus “Lais
vės” vajininkė, ir galėsite 
užsimokėti.

Draugas W. Dūda, mūs 
kuopos protokolų sekreto
rius, iš Woodbury, visą gy
venimą buvo karpenterys, 
dabar pradėjo skulptoriaus 
darbą dirbti. Išdrožė iš 
medžio Lietuvos artoją su 
arkliu ir žagre.

taip vadinamų “Chicagos se
ven Defendants” atstovas 
Tom Hayden, buvęs karo be
laisvis George Smith ir dai
nininkas Holly Near.

šios grupės pirmas pasi
rodymas įvyks spalio 8 d. 
7 vai. vakare Broome Com
munity College, o antras tą 
pačią dieną 9 vai. vak. State 
University.

Rev. Thor pasakė, kad pla
tesnis susirinkimas įvyks 
trečiadienį 8 vai. vak. Uni
tarian Church sudarymui 
plano, kaip sudominti žmo
nes su šia “Indochina Peace” 
kampanija.

ONA WELLUS

Montreal, Canada

Vietos laikraštyje “Bin- 
Waterbury,/Conn. |ghamton Press” buvo iš

spausdinta žinutė, kad aktorė 
Parengimas, kuris įvyko I Jane Fonda su trimis kitais 

rugsėjo 17 dieną spaudos gerai žinomais prieškari- 
naudai, gerai pavyko. Pu- niais veikėjais atvažiuos į 
blikos atsilankė nemažai. Triple Cities ir pasakys 
Žmonių buvo iš Bostono, New kalbas spalio 8 dieną, šį jų 
York ir iš Waterburio apy- atsilankymą suruošė Rev. 
linkės miestų. Harry A. Tror, Unitarian

Ačiū Mildred Stensler, Universalist Church pa- 
kuri atvyko su savodaininin- storius.
kais ir padainavo taip gra- Miss Fonda palydovais bus 
žiai. Nereikėjo nei piano nei 
smuiko. Kla usyto ja i visi 
buvo patenkinti. O kaip gra
žia i 
ris, 
nes 
Dabar turėjo progą išgirsti I 
jį dainuojant. Taipgi daina
vo Ventienė ir Alena Bra
zauskienė. A. Bimba pasa
kė kalbą apie šių dienų pa
dėtį.

Taipgi noriu pasakyti ačiū 
tiems, kurie užsimokėjo už 
tikietus, bet ant pietų nebuvo. 
Barbute Kiudulienė užsimo
kėjo už 2 tikietus, Aldona 
(Yakimavičiute) Altieri už 2 
tikietus, Victor ir Bene Sa- 
tulai už 2 tikietus, Ida Abla- 
žiene už 1 tikietą ir moteris 
iš Bridgeport už vieną tikie
tą. Juozas Vaitbnls padova
nojo kopūstų dėl parengimo.

Komisija tarė ačiū vi
siems, kurie prisidėjo kuom 
nors prie to parengimo, ku
rie platino tikietus, patarna
vo prie stalų, maistą išne
šiojo, ir Antaninai Mockai- 
tienei, kuri pagelbėjo dirbti 
virtuvėje prie maisto ga
minimo.

dainavo Victoras Beke- 
kurio Waterburio žino
jau seniai pageidavo.

L. L. D. 28 kuopos susi
rinkimas įvyks spalio 11 
diena 2 vai. po pietų 103 
Green St. svetainėje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami 
atsilankyti, nes yra prisiųs
ta iš centro blankos. Turė
sime balsuoti - rinkti centro 
valdybą dėl 1973-74 metų.

Visi žinote, kad “Laisvės” 
vajus jau prasidėjo. Kurie

darbininkų literatūros draugijos leidinių. Tai 
— viršeliai A. Bimbos knygai „Amerikoj 
mašina", „Prošvaistės", Seno Vinco eilė- 
,raščių rinkinėliui ir kt. Iliustravo daug »»Ai
do" choro programų. Dalyvavo Lietuvių 
meno sąjungos dailės parodose, prjsidėjo 
prie lietuviškos knygos parodų organizavi
mo pokario metais Čikagoje ir Niujorke. 
(Tai vis jo laisvalaikis, o tiesioginis darbas, 
iš ko pelnosi, kad „pilvas būtų sotus" —- 
komercinės spaustuvės grafika). R. Feiferis 
taip pat yra nupiešęs V. Lenino portretą. 
Tą patį, kuris puošė „Laisvės" salę Niujor
ke V. Lenino gimimo 100-ųjų metinių mi
nėjimo metu. Vėliau šį portretą pažangūs 
JAV lietuviai padovanojo Centriniam V. 
Lenino muziejui Maskvoje.

Dalį R. Feiferio darbų originalų mums 
teko pamatyti: atsivežė juos j Lietuvą. E. 
ir R. Feiferiai atvežė j Lietuvą ir pluoštą 
archyvinės medžiagos — retų nuotraukų — 
vaizdžių pažangaus JAV lietuvių kultūrinio 
bei visuomeninio judėjimo liudininkų. Ža
dame jas skelbti „Gimtajame krašte".

. .. Mūsų tautiečių viešnagė jau baigėsi. 
Praėjusį pirmadienį jie išvyko atgal į Niu-. 
jorką. Kupini įspūdžių, pasidžiaugę tėvų 

■ žemės šviesiu gyvenimu. Iškeliavo pilni 
ryžto dar atkakliau darbuotis pažangos, 
darbininkiško „Laisvės" laikraščio labui.

JUOZAS KUCKAIUS
“Gimtasis KraStas”

KONCERTUOS
T. LIETUVOS MENININKAI

Kanadiečius pasiekė džiu
ginanti žinia, kad atvyksta 
turistų grupė iš T. Lietuvos 
ir iš kitų Pabaltijos respu
blikų. Viso 22 asmenys 
Tame'sąstate yra 8 lietuviai, 
jų tarpe randasi žymių meno 
žvaigždžių, kurie sutinka 
duoti koncertus. Pasinau
dodami šią labai puikia ir 
reta proga, montrealiečiai 
pasitiks svečius,suruošdami 
jiems koncertą ir pagerbimo 
vakarą. P.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

$1.00 Nuolaida “Laisvę” Naujai 
Užsisakantiems Amerikoje

Į Lietuvą nuolaidos nėra, nes brangiai 
kainuoja ten laikraščio pasiuntimas.

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENĄ IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI

Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 
naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 250. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 500.

$15,000 FONDAS
Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

"LAISVES” KAINOS AMERIKOJE) IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metą
Dalyje Queens apskrities (N; Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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NEW YORKO 
NAUJIENOS
Trys jauni plėšikai nužu

dė profesorių Friedmanną 
tik už trijų blokų nuo Kolum
bijos universiteto, kur jis 
dirbo. Užpuolikai suimti.

Policija areštavo 130 Sta
ten Island ligoninės tarnau
tojų, atsisakiusių dirbti be 
sutarties, dėl kurios dery
bos nuolat vilkinamos.

•
Nixono atvykimas į New 

Yorką republikonams padėjo 
sukelti apie 15 milijonų do
lerių rinkimų vajui. Anti
kariniai kovotojai piketavo 
republikonų banketą. Poli
cija areštavo 5 kovotojus. 
Republikonų būstinė nuolat 
piketuojama, i

•
Telefonų kompanija vėl 

grąsina pakelti naudotojams 
telefonų bilas.

•
National City banko vice

prezidento pavadutojas Bon- 
hag pašalintas iš vietos ir 
kaltinamas išeikvojimu sa
viems reikalams milijono 
dolerių.

Dr. Danuta Czaikowska- 
Medryk liudijo imigracijos 
tyrinėjime, kad Miss Braun- 
steiner, kuri dabar vadinasi 
Mrs. Ryan ir gyvena Mas-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WASHINGTONAS. - Prez. 

Nixonas pasitašė Kongreso 
užgirtą JAV ir TSRS bran
duolinių ginklų sutarti.

RUST STASIE, Pietų Afri
ka. - Traukiniui nukritus 
nuo bėgių užmušta 48 ir su
žeista 144 keleiviai.

LOS ANGELES, Callf. - 
Čia atvykus prez. Nixonui j 
republikonų banketą daugiau 
kaip 10,000 demonstravo, 
reikalaudami sulaikyti Siau
rės Vietnamo bombardavimą 
ir baigti karą Indokinijoje.

BOSTONAS. - Amerikos 
Podiatrų Sąjungos preziden
tas dr. Weiner pareiškė, kad 
rūkymas taipgi žymiai žalo
ja kraujo circuliaciją kojose.

CHICAGO. - Federalinis 
teismas pripažino nekonsti- 
tuciniu Illinois valstijos rin
kimų įstatymą, kuris drau
džia komunistų kandidatus 
Įrašyti į rinkimų sąrašą. 
Dabar komunistų kandidatai 
bus įrašyti.

Mirė

LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir baigėsi 31 d. Gruodžio

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................................600
Philadelphia, Pa..................................368

L. Tilwick, Easton, Pa........................................................108
Connecticut Valst. Vajininkai.......................................... 84

Iš Kanados....................................... 80
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa......................................... 36
J. Stanienė, Baltimore, Md..........................................36

So. Boston, Mass............................... 36
S. Puidokas, Rumford, Me.  ................................... 34

Štai pirmieji vajininkų darbo rezultatai. Mūsų nenuil
stantis veikėjas Jokūbas Jaskevičius, Worcester, Mass., 
prisiuntė naują prenumeratą ir 9 atnaujinimus. Jis stovi 
pirmoje vietoje.

Philadelphietė Lietuvaitė atnaujino savo giminėms Lie
tuvoje prenumeratas (5) ir savo, o K. Mačiūnas užrašė 
naują prenumeratą Lietuvon.

Sekantys vajininkai prisiuntė atnaujinimų: K. Kili- 
kevičius, Toronto, Canada, 2; J. Druzis, Dorchester, 
Mass., 1; J. Stanienė, Baltimore, Md. 1; L. Tilwick, 
Easton, Pa., 3; iš Connecticut valst., 2; J. K. Mažukna, 
Pittsburgh, Pa., 1; S. Puidokas, Rumford, Me., 1:

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Gerb. “Laisvės” Adm.: Aš kiek išgaliu,prisidedu prie 

išlaikymo laikraščio “Laisvės”, kad neštų mums teisybę ir 
naujienas. Čia randate čeki sumoje $100. Draugiškai, 
DOROTHY SHULTZ, Oregon City, Oregon.

pethe, buvo viena žiauriausių 
nacių sargų Maidaneko kon
centracijos stovykloje, Len
kijoje. Daug žydų nuo jos 
iki mirties nukentėjo. Ma
noma ją nupilietinti ir de
portuoti.

New Yorko teatrų muzi
kantai buvo pasiruošę strei
kuoti. Šet dabar susitarė 
atnaujinti sutarti trims me
tams.

REP.

Spalio 3 d. staiga mirė 
Vincas Michelsonas mirė 
savo namuose, Forest Hills,
N. Y. Velionio liūdi žmona 
Maria, sūnus Kęstutis, marti 
ir anūkai.

Velionis Michelsonas savo 
laikais buvo Brooklyn© siu
vėjų unijos lietuvių lokalo 
54 delegatas. Šią žinią te
lefonu pranešė maspethietė
O. Cibulskienė. Mūzų užuo
jauta velionio artimiesiems.

S. Zavis iš Ft. Lauderdale, Fla., rašo: Surinktus pinigus 
skiriame pusiau “Vilniai” ir “Laisvei” - $16.

»x- *x* *x* *x*rj» •T* *T* *T* *T*

Susitiksime 
daug svečių 
iš T. Lietuvos

Teko išgirsti, kad atvyksta 
turistinė grupė iš Tarybų 
Lietuvos, kuri susideda iš 
apie 20 lietuvių. Aišku, jų 
turas bus po plačiąją Ame
riką, bet New Yorke jie su
stos grįžtant namo.

Taigi, niujorkiečiai mano 
suruošti jiems išleistuves 
spalio 28 d. Tiek šiuo kartu 
galime pasakyti, bet visi lai
kykime tą dieną laisvą.

REP.

Serga
Gauta žinia, kad sunkiai 

serga brooklynietė Ona Wal- 
mus. Ji randasi Lutheran 
Medical Hospital, 4th Ave., 
ir 45th St., Brooklyne. Kam
barys 368 B. Ona yra mūsų 
New Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė ir taipgi priklau
so prie kitų liet, organiza
cijų. Linkime jai sėkmės 
sustiprėti sveikatoje.

L. K-tė

Išnuomavimai
Išnuomoju 5 kambarius, 

dideli ir šviesūs. Antrame 
aukšte, dviejų šeimynų na
mas. Prašome skambinti: 
846-8584. (55-56)

Moterų Kiti 
narėms

III Pramogų Kalendorius

Po ilgų atostogų, net trijų 
mėnesių, Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo pirmas šio se
zono susirinkimas įvyks 
trečiadieni, spalio 18 d., 2 
vai. po pietų. Visos daly
vaukime.

šį sykįpo susirinkimo mus 
pavaišins mūsų geroji narė 
Ona Quater.

O dar manome turėti ir 
didelę staigfneną: tikimės, 
kad atvyks į mūsų susirin
kimą čia viešiantis iš T. 
Lietuvos svečias, poetas- 
rašytojas “Gimtojo krašto” 
redaktorius Vacys Reime- 
ris.

Kviečiame ir vyrus atsi
lankyti į šį susitikimą.

PIRMININKĖ

SPALIO 15 DIENA
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-sios apskrities 
metinė konferencija. Pra
džia 11 valandą ryto. Pie
tūs 1 valandą. Vieta: 1300 
East 11th St., Eddystone, Pa. 
Kuopos išrinkite delegatus ir 
būkite laiku. Esate širdin
gai kviečiami dalyvauti.

APSKR. KOMITETAS

Mirė
Rugsėjo 27 dieną mirė bu

vęs ilgametis Brooklyno vy- 
ventojas ir nuolatinis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas 
Antanas Briedis. Mirė,su
laukęs jau gražaus 86 metų 
amžiaus. Vėlesniais lai
kais gyveno ir mirė Brook
lyn, Conn. Ten ir palaidotas.

Liūdesyje paliko žmoną, 
dvi dukras ir apie 6 anūkus. 
Mūsų giliausia užuojauta ve
lionio artimiesiems.

šią žinią telefonu pranešė 
Alena Sirgedienė.

PRANEŠIMAS

Ozone Park, N.Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, spa
lio 14, Laisvės salėje. Pra
džia 2 vai. popiet. Nariams 
svarbu išgirsti LDS seimo 
delegatų raportus ir pasi
tarti dėl ateities veiklos.

VALDYBA

Tarp lietuvių
Brooklyniečiai Klemensas 

ir Beatrice Briedžiai pereitą 
savaitę atšventė 45 metų ve
dybų sukaktį. Ta proga sū
nus Billings ir jo žmona tė
velius pavaišino skaniais 
pietumis. Linkiu draugams 
Briedžiams sulaukti dar 
daug daug tokių sukakčių, o 
svarbiausia - geros svei
katos.

NELĖ

ALBUMO
IŠPARDAVIMAS

Kurie norite įsigyti Jubiliejini Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, prašome užsisakyti “Laisvės 
Administracijoje.

Kaina už vieną Albumą dabar tik $2. Norintieji 
pasiųsti į Lietuvą, prašomi prisiųsti $2.30 (30C už 
pašto ženklelius). Albumas labai gražus. Jūsų 
giminės ir draugai bus labai patenkinti, gavę tokią 
puikią dovaną. Rašykite:

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

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., rašo: Čia rasite 
$78.20. Aukojo:

Ch. Daugėla....................................................$18.20
M. Žalimienė............................................... 11.00
V. Žitkus........................................................ 6.00
J, Jaskevičius ,...............    6.00

Po $1: T. Krapas ir E. Paulauskienė. * '

Nuo kitų gauta sekamai?
Lietuvaitė, Philadelphia, Pa.......................................$100.00
K. Levanas, Brooklyn, N. Y....................................... 100.00
LLD 6 kuopa, per S. Rainard, Brockton, Mass. . . 100.00 
John Logiški, Philadelphia, Pa.......................................25.00
M. Vidrur, Winnipeg, Canada (velionio K. Zemtėlio) 25.00 
Jonas Pateckas, Chicago, Ill.  ................................. 25.00
P. Šlajus, Chester, Pa................................................  "T 1.00
Roger Žilis, Chicago, Ill. . . .................................11.00
Eleanora Sungailienė, Oceanside, N. Y.........................10.40
Pranas ir Paulina Walantai, Philadelphia, Pa. . . . 10.00 
Agnes Petrukaitis, New London, Conn.......................... 10.00
Povilas Blieka, Canby, Oregon ..................................... 10.00
Anna Samulėnienė, Fitchburg, Mass.  ........................10.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn.................................... 10.00
L. Butkevich, Hartford, Conn................................  10.00
Moterų Apšvietos Klubas, per

M. Gutauskienę, Brockton, Mass............. ... 10.00
L. Tilvikas, Easton, Pa................................................... 10.00
P. J. Martin, Exford, Pa......................................  6.00
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y.................. 6.00
M. Ulozas, Waterbury, Conn..........................................6.00
F. Spaicys, Montreal, Canada .........................................5.00
Eva Bakun, Richmond Hill, N. Y.................................... 5.00
Jonas Saulėnas, Chicago, Ill...................................... ’. . 5.00
Caroline Remeitis, Berlin, Conn.................................... 5.00
C. Kaminsky, Stroud, Canada.............................  5.00
E. Wicinas, Munhall, Pa......................................  4.50
John Andrus, Miami, Fla..................................................3.50
Marijona Stašienė, Pocasset, Mass................................ 3.00
Anna Urba, Bethlehem, Pa.............................................. 2.00
V. Guris, Brooklyn, N. Y...................................................2.00
F. Masys, Sudbury, Canada............................................. 2.00

Po $1: Peter Gavėnas, HungtingtonSta., N. Y.; A. Ogent, 
Easton, Pa.; M. Šilanskas, Baltimore, Md.; E. Gailiunas, 
Brooklyn, N. Y.;, O. Dobiliene, Brooklyn, N. Y.; J. Smith, 
Fairmount City, Ill.; Julia Družis, Dorchdster, Mass.; 
Vera Urbonas, Anna Prankaitis, Brooklyn, N. Y.; J. M. 
Ruliai, Rockford, Ill.; Anna Wasllus, Pottsville, Pa.

Frank Krunglis, Woodhaven, N. Y., aukoja laikraščiui 
“Laisvei ’, mirusios žmonos Liet. Namo B-vės Šerą ver
tės $25. 4^ ^1* 4^

Viršminėtų aukų viso yra $752.60 Rugsėjo 25 dieną 
newyorkieciu pobūvyje gauta $1,209. Iš Worcesterio pa
rengimo $280. Nuo waterburiečių $98. Rugsėjo 8 d. tilpu- 
sios aukos $409. Viso pasidaro $2,748.60.

Pradžia graži. Tikimės, kad, iki vajaus?pabaigos pasi- 
brėžtą kvotąpasieksim.Dėkojame vlršminėtiems už paramą 
ir vajininkams už pasidarbavimą.

ADMINISTRACIJA

STATEMENT OF OWNER
SHIP, MANAGEMENT AND 
CIRCULATION (Act of Octo
ber 23, 1962; Section 4369, 
Title 39, United States Code).

1. Title of Publication: 
Laisvė, Lithuanian Weekly.

2. Date of Filing October 
1st, 1971.
. , X.Frequency of Issue: Pu
blished Fridays, except in 
case of Holidays.

4. Location of Known Of
fice of Publication (Street, 
city, county, state, zip code): 
102-02 Liberty Avenue, 
Queens, Ozone Park, New 
York 11417.

5. Location Of The Head
quarters or General Busi
ness Offices of the Publi
shers (Not printers): (Ad
dress as above).

6. NAMES AND ADDRES
SES* OF PUBLISHER, EDI
TOR, AND MANAGING, EDI
TOR.

Publisher (Name and ad
dress): The Lithuanian Co
operative Publishing Socie
ty, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y„ 11417.

Editor (Name and ad
dress): Anthony Bimba, 95- 
23 - 114th St., Richmond 
Hill, N. Y. 11419.

Managing Editor (Name 
and address): Anthony Bim
ba, 95-23 - 114th St., Rich
mond Hill, N. Y. 11419.

7. Owner: (If owned by 
a corporation, its name and 
address must be stated and 
also immediately thereunder 
the names and addresses of 
stockholders owning or hol
ding 1 percent or more of to
tal amount of stock. If not 
owned by a corporation, the 
names and addresses of the 
Individual owners must be 
given. If owned by a part
nership or other unincorpo
rated firm, its name and ad
dress, as well as that of each 
individual must be given.)

'J. Rushlnskas, 2883 W. 12 
St., Brooklyn, N. Y. 11224.

W. Kershulis, 292 Lincoln 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11208.

George Wares, 104 N. 8th 
St., Brooklyn, N. Y. 11211.

Adele Raines, 88 Miller 
Ave., Brooklyn, N.Y. 11207.

Eva Mizara, 35-44 - 75

Street, Jackson Heights, 
New York 11372.

39 U. S. C. 3626 provides 
in pertinent part: “No per
son who would have been en
titled to mail matter under 
former Section 4359 of this 
title shall mail such matter 
at the rates provided under 
this subsection unless he 
files annually with the Postal 
Service a written request 
for permission to mail mat
ter at such rates.

In accordance with the 
provisions of this statute, I 
hereby request permission 
to mail the publication named 
in item (1) at the reduced 
postage presently authorized 
by 39 U. S. C. 3626.

Signature and title of Edi
tor, publisher, Business ma
nager or owner Lillian Belte, 
Business Manager.

10. For completion by non
profit Organizations autho
rized to mail at Special rates 
(Section 132.122 Postal Ma
nual). Check one.

The purpose, function, and 
non-profit status of this or
ganization and the exempt 
status for Federal income 
Tax purposes - have not 
changed during preceding 12 
months - have changed du
ring preceding 12 months (if 
changed, publisher must 
submit explanation of change 
with this statement).

Name & A ddress:

Lithuanian Cooperative 
Publ. Soc. Inc., 102-02 Li
berty Avenue, Ozone Park, 
New York.

Lillian Belte, Bus. Mgr., 
84-29 - 87th St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.

Paul Venta, Pres, and 
Treas., 139-21 - 85th Dr., 
Jamaica, N. Y. 11435.

Stephen Vetchkis, Secy, 88 
Miller Avenue, Brooklyn, 
New York 11207.

George Bernot, Vice 
Pres., 88-19 - 74th Place, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

W. Baltrušaitis, 13 Logan 
St., Brooklyn, N. Y. 11208.

Gus Dirzuvait, 2729 W. 33 
St., Brooklyn, N. Y. 11224.

Bernice Kershulis, 292 
Lincoln Avenue, Brooklyn, 
New York 11208.

11. Extent and nature of 
circulation.

Average No. copies each 
issue during preceding 12 
months:

a. Total No. copies printed 
(Net Press Run) 2,582.

b. Paid Circulation:
(1) Sales through Dealers 

and Carriers, Street Ven
dors and Counter Sales None.

(2) Mail subscription 2,315
c. Total Paid Circula

tion - 2,315.
d. Free distribution by 

mail, carrier or other 
means. None.

1. Samples complimenta
ry, and other free copies. 
None.

2. Copies distributed to 
News Agents, but not sold. 
None.

e. Total Distribution (Sum 
of C and D) 2,315.

f. Office Use, left over, 
unaccounted, spoiled after 
printing 267.

g. Total (Sum of E & F - 
should equal net press run 
shown in A). 2,582.

Actual number of copies of 
single issue published nea
rest to Filing date:

a. Total No. copies printed 
(Net Press Run). 2,582.

b. Paid Circulation:
1 Sales through Dealers 

and Carriers, Street Ven
dors and Counter Sales. 
None.

2. Mail subscription, 2,- 
315.

c. Total Paid Circulation 
2,315

d. Free distribution by 
mail carrier or other means.

1. Samples complimenta
ry, and other free copies.

2. Copies distributed to 
News Agents, but not sold. 
None.

e. Total Distribution (Sum 
of C and D) 2,315.

f. Office Use, left over, 
unaccounted, spoiled after 
printing. 267.

g. Total (Sum of E & F - 
should equal net press run 
shown in A). 2,582.

I certify that the state
ments made by me above are 
correct and complete.

(signed)
Lillian Belte, Business Mgr.




