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METAI 61-I EJI

KRISLAI
P A 2 A DŲ NEI ŠT E SĖ J O 
KLAUSO IMPERIALISTŲ 
PADEDA REAKCIJAI 
GINKLŲ KONTROLĖS

PRIEŠAS 
PRAŠO SKUBIOS PARAMOS

- J. GASIŪNAS -

Svarbu visiems prisiminti 
Nixono pareiškimą, kai jis 
buvo išrinktas prezidentu. 
Tuomet jis pasakė:

“Aš pasižadu baigti šitą 
karą tokiu būdu, kad mums 
sudarytų sąlygas laimėti 
tikrą ir pastovią taiką Viet
name, Pacifike ir pasaulyje. 
Aš pasiryžęs išlaikyti paža
dą. Jeigu tai nepadaryčiau, 
tuomet tikuosi, kad ameri
kiečiai laikys mane atsakin
gą už to neatlikimą“.

Nixonas prezidentauja jau 
ketvirtus metus, o karas ne 
tik nenutrauktas, bet dar 
praplėstas į visą Indokiniją, 
kartu šiaurės Vietnamo 
bombardavimas padidintas. 
Vadinasi, Nixonas neišlaikė 
savo pažado. Todėl jis ne
beturi būt išrinktas prezi
dentu lapkričio rinkimuose.

•
Aišku, Nixonas klauso ne 

liaudies balso baigti karą, 
bet finansinių monopolistų, 
aliejaus karalių, kurie nori 
kontroliuoti Pietryčių Azijos 
turtus.

Žurnalas “W o r 1 d Oil’* 
rašo, kad su 1975 metais 
Pietryčių Azijoje bus gauna
ma apie 400 bilijonų statinių 
aliejaus. O kur gumos ir 
kitų mineralinių turtų gau
sa?

štai kodėl Amerikos im
perialistai pasiryžę nesi

traukti iš Pietryčių Azijos. 
Dėl tos pačios priežasties 
Nixonas tęsia karą Indoki
nijoje.

•
Senatorius Humphrey vi

sokiais būdais bando sulai
kyti McGoverną. Dabar jis 
tvirtina, kad 58 demokratai 
kongresmenai gali pralai
mėti, jeigu McGovern laimė
tų prezidentinę kandidatūrą 
demokratų konvencijoje.

Humphrey aštriai kriti
kuoja McGoverno nusistaty
mą nieko nelaukiant baigti 
karą. Humphrey teigia, kad 
Nixono programa karo klau
simu nėra bloga. Humphrey 
priešingas nieko nelaukiant 
trauktis iš Indokinijos. Jis 
nori “garbingos taikos“.

šiame rinkimų vajuje 
Humphrey visai susiartino 
su Nixonu ir Wallace pa
deda nešti reakcijos ir karo 
šalinink’ų vėliavą.

•

Gub. Wallace pirmiau 
griežtai priešinosi ginklų 
Kontrolei. Kartą jis net iš
sireiškė: jeigu būtų pada
rytas bandymas ji užmušti, 
jis ir po to vistlek būtų 
priešingas griežtai ginklų 
kontrolei.

Taip dabar ir įvyko. Sun
kiai sužeistas Wallace guli 
ligoninėje. Kojos paraly
žiuotos, sveikata sužalota. 
Jis nebegali net ir rinkimų 
vajuje dalyvauti. Negalės 
atvykti ir J demokratų kon-

Washingtonas. - Senatas ir 
Atstovų butas nutarė pakelti 
Social Security pensinin
kams atlyginimus 20 procen
tų.

Kai buvo pasiūlytas toks 
pensininkams atlyginimas, 
prez. Nixonas buvo griežtai 
tam priešingas. Nixonas siū
lė pakelti atlyginimus 5 pro
centais, vėliau sutiko su 10 
proc., bet jokiu būdu nedau
giau. Kai dabar tarimas pa
kelti 20 proc. perduotas Ni-

Teismas atmetė pasportam 
priesaikos reikalavimą

Wąshingtonas. -Federali- pirmajam ir penktajam prie- 
nis teisėjas Flannery pripa
žino, kad valdžios reikalavi
mas priesaikos užsienin va
žiuojantiems imant paspor- 
tus yra nekonstitucinis.

Teisėjas įsakė Valstybės 
departamentui tuoj panaikin
ti priesaikos reikalavimą ir 
išduoti pasportus tiems, ku
rie atsisako prisiekti.

Valstybės sekretorius Ro
gers įvedė priesaikos reika
lavimą lapkričio mėn., įsa
kydamas pasportų raštinei 
ne'išduoti pasportus tiems, 
kurie atsisako prisiekti. 
Teisėjas Flannery surado, 
kad toks reikalavimas yra 
priešingas Konstitucijos

Liaudies frontas 
Prancūzijoje

Paryžius. - Prancūzijos 
komunistų ir socialistų par
tijos susitarė sukurti Liau
dies frontą ir paskelbti 
bendrą veiklos programą.

Tai pirmas toks komunis
tų ir socialistų susitarimas 
nuo 1946 metų. Liaudies 
fronto kandidatai sekamuose 
parlamentiniuose rinkiniuo
se tikisi laimėki daugumą 
vietų.

MASKVA. - Tarybų Sąjun
ga pradėjo gaminti elektra 
varomus sportui lenktyniuoti 
automobilius.

MELBOURNE, Australija. 
- Mokiniai protestuoja prieš 
Prancūzijos branduolini iš
bandymą Pacifike, kaip pa
vojingą oro teršimą. Į 

venciją.
Nežinia, ar ir dabar Wal

lace tebėra priešingas 
griežtesnei ginklų kontrolei.

Marksistinis dienraštis 
“Daily World“ prašo visų 
skubios finansinės paramos, 
kadangi vasaros metu žy
miai sumažėjo pajamos, o 
išlaidos dar padidėjo.

Prašo aukas ar paskolas 
siųsti sekamu adresu: Daily 
World, 205 W. 19 St., New 
York, N. Y. 10011.

pakeltus atlyginimus dar 
prieš prezidentinius rinki
mus, o algų taksai būtų pa
kelti po rinkimų. Pakėlimu 
pasinaudotų 28 milijonai 
pensininkų. Tie kongresme
nai ir senatoriai, kurie rėmė 
20 proc. pakėlimą, tikisi rin
kimuose iš pensininkų para
mos.

dui.

Pietų Vietnamo prezidentas 
pasiskelbė diktatorium

WASHINGTONAS. - De
mokratų nacionalinis komi
tetas reikalauja teismu mi
lijono dolerių atlyginimo iš 
Republikonų partijos, kurios 
agentai slaptai buvo įsiver
žę į Demokratų partijos na
cionalinę raštinę pavogimui 
tam tikrų dokumentų.

ST. LOUIS, Mo. - 6,000 
šios apylinkės piliečių pa
sirašė ant komunistų kandi
datų peticijų, nepaisydami 
policies grasinimų.

Brežnevas smerkia 
bombardavimą

Maskva. - TSRS Kompar
tijos gen. sekretorius Brež
nevas griežtai pasmerkė 
J—U74nes Valstijas už bom
bardavimą Šiaurės Vietnamo 
fabrikų, kai buvo subombar
duotas plieno fabrikas ir 
elektros jėgainė.

Brežnevas pasižadėjo 
teikti paramą šiaurės Viet- 
namui, kad jis laimėtų kovą 
su Amerikos agresija.

KARA CIS? - Pakistano 
prezidentas Bhuttopareiškė, 
kad jis norėtų pasitarimų su 
Bangladešo premjeru Rah- 
manu.

TONY BOYLE

— -Miaaougl TEAMgrtR
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Darbo unijų delegatai St. Louis konvencijoje sudarė Labor 
for Peace organizaciją, kuri reikalauja Nixono dabar baigti 
karą. Daugiau jokių tuščių pažadų nebeturi būti.

■NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
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NAUJI KULTŪROS NAMAI

Biržai. “Gintaro“ kolū
kyje pastatyti nauji kultūros 
namai. Iškilmingame jų ati
daryme dalyvavo “Gintaro“, 
“Žemės maitintojos“ bei 
“Rytų aušros“ kolūkių žem
dirbiai, koncertavo daininin
kai Eo Kuodis ir J. Girijotas.

Ao BUTKEVICIUS

SOCIOLOGŲ BŪRELIS ELTA

Universiteto sociologinių 
tyrimų laboratorija sukvietė 
įvairiausių specialybių stu
dentus į naujai besikuriantį 
sociologų būrelį. Čia stu
dentų laukia disputai, susiti
kimai su šios mokslo šakos 
atstovais ir kiti renginiai.

J. BRAZAUSKAS

NAUJO KOMBINAT
STATYBA

Plungė. Padėti pirmojo 
Pabaltijyje šienainio bokštų 
kombinato betono blokų ga
myklos pamatai. Jau sekan
čiais metais ji išleis pirmąją 
produkciją. Pasiekius pilną 
pajėgumą, per metus čia bus 
gaminama apie tris milijo
nus betono blokų.

Naujoji gamykla - viena 
sudėtinių didžiulio kombina
to komplekso dalių. Plungės

Teisė unijos prez. Boyle
Washingtonas. - Federalinis 
teisėjas Richey pripažino, 
kad Jungtinės Mainierių Uni
jos prezidentas Boyle prasi
kalto federaliniam įstaty
mui, kuris draudžia iš uni
jos fondų finansuoti politi
nius kandidatus rinkimuose.

Teisėjas v Richey surado, 
kad Boyle iš unijos fondų ne
legaliai panaudojo rinkimų 
propagandai $49,250. Už tai 
teisėjas nuteisė Boyle kalėti 
penketą metų, pasimokėti 
$130,000 bausmės ir sugrą
žinti unijai $49,250. Taipgi 
Boyle, atlikęs bausmę, per 
sekamus penketą metųnega- 

šienainio bokštų kombinatą 
sudarys metalo konstrukcijų 
fabrikas, statybos ir mon
tavimo trestas, stambi auto- 
bazė, montuotojų paruošimo 
ir kvalifikacijos kėlimo mo
kykla. Kombinatas ne tik 
gamins, bet ir montuos šie
nainio bokštus. Per metus 
jis išleis daugiau kaip 1,000 
dviejų rūšių šienainio bokš
tų.

DARBO VETERANŲ
TARYBA

auto-Neseniai Tauragės 
transporto įmonėje sudaryta 
darbo veteranų taryba. Jos 
tikslas - auklėti jaunus dar
buotojus, padėti jiems kelti 
kvalifikaciją, propaguoti 
darbo draugų patyrimą.

šioje taryboje - darbo ve
teranai, darbštūs, sąžiningi 
žmonės: vairuotojai Z. Ba- 
liutavičius, V. Koroliovas, 
S. Liūlys, J. Lukošaitis, 
šaltkalviai P. Nešvydas, S. 
Tamulevičius, konduktorė 
A. Liepienė. Darbo vetera
nų tarybai vadovauja įmo
nės gamybos meistras E. 
Griškus.

įvyko pirmasis tarybos 
susirinkimas, kuriame ap
svarstyti darbo planai.

J. ŠIMKUS

lės kandidatu būti jokiam 
unijos urėdui.

Tai antrą smūgį teisme 
Boyle gavo. Pirmiau federa
linis teismas panaikino Boy
le išrinkimą prezidentu ir 
įsakė šių metų pabaigoje tu
rėti naujus rinkimus.

VIENA, Austrija. - So
cialistų Internacionalo kon
grese pasisakyta, kad Tary
bų Sąjungos nusistatymas 
dabar išleisti ^orinčius iš
vykti Izraelin žydus yra pa
tenkinantis. Taip pasakė ir 
Izraelio premjerė Goldą 
Meir.

Aukščiausiasis teismas 
panaikino mirties 

bausmę JAV
Washingtonas. - JAV Au

kščiausiasis teismas paga
liau pripažino, kad mirties 
bausmė1 yra priešinga JAV 
konstitucijai, kaip brutališ- 
kas aktas. Penki teisėjai bal
savo už mirties bausmės pa
naikinimą, keturi prezidento 
Nixono paskirti teisėjai pa
sisakė už mirties bausmės 
palaikymą. Jie laikėsi tos 
pačios nuomonės, kaip lai
kosi prez. Nixonas.

šiuo metu kai kuriose vals
tijose yra apie 600 mirčiai 
nuteistų prasikaltėlių. Visi

Saigonas. - Pietų Vietna
mo prezidentas Thieu jau 
turi diktatorinę galią karo 
apimtą šąli valdyti. Jis pa
sirašė bilių, kuri Senatas 
priėmė.

Bilius suteikia preziden
tui Thieu būti diktatoriumi 
per sekamus 6 mėnesius. 
Senato susirinkimas Tjuvo 
šauktas slaptai. Tie sena
toriai, kurie priešingi buvo 
tam biliui, nebuvo pakviesti 
susirinkime dalyvauti.

Taigi, Senato susirinkimas 
nebuvo legalus ir tarimas 
taipgi nelegalus. Bet Thieu

Vadovaus liaudies 
demonstracijai

REV.JRALPH D. ABERNATHY

Pietinės Krikščionių va
dovybės Konferencijos pre
zidentas Abernathy paskel
bė, kad liepos 9 d. prieš at
sidarymą demokratų kon
vencijos įvyks Miami mies
te demonstracija už “nacio
nalinę vienybę“ liaudies jė
gų. Demonstracijoje daly
vaus religinės ir civilinės 
organizacijos, taipgi taikos 
kovotojai.

Peru jau atsteigia 
ryšius su Kuba

Lima. - Peru prezidentas 
Alvarado paskelbė, kad tuoj 
bus atsteigti diplomatiniai 
ir prekybiniai ryšiai su 
Kuba.

Prieš desėtką metų Peru 
valdžia, raginama Jungtinių 
Valstijų, nutraukė ryšius su 
revoliucine Kuba. 

jie laukė teismo nuospren
džio. Jie išbuvo mirties bai
mėje po keletą metų. Dabar 
jiems yra vilties išsisukti 
nuo mirties bausmės. Vei
kiausia jiems bus paskirtas 
viso gyvenimo kalėjimas.

Mirties bausmės priešai 
nori dabar įrodyti, kad,mir- 
ties bausmę panaikinuSjgali 
žymiai padidėti kriminali
niai nusikaltimai. Šiuo metu 
37 valstybės pasaulyje yra 
panaikinusios mirties baus
mę ir ten kriminaliniai pra
sikaltimai nepadidėjo.

jau visai nebesiskaito su ci
vilinėmis žmonių teisėmis.

PARYŽIUS. - 15 Vietna
mo karo veteranų iš Jungti
nių Valstijų atvyko i Paryžių 
tartis su Vietnamonaudips 
kovotojų atstovais.

NEW YORKAS. - Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba 
pasmerkė. Izraeli už įsiver
žimus i Lebanono teritori- c

ją-

Lietuvis galįs būt 
popiežium

New Yorkas. - Vatikano 
reikalų žinovas Nino Lo 
Bello, savo laiku parašęs 
knygą “Vatikano imperija“, 
pasakoja, jog labai galimas 
daiktas, kad sekančiu popie
žiumi bus Paul Marcinkus, 
šiuo -metu tvarkantis Vati
kano pinigus.

Paul Marcinkus yra lietu
vių kilmės amerikietis, gi
męs Cicero, III., netoli ^Či
kagos. Sakoma, kad jis mo
kąs lietuviškai. Jo tėvai į 
Ameriką atvyko pirm pir
mojo pasaulinio karo.

Reikalauja daugiau 
teisių moterims
Los Angeles, California. - 

Amerikos Darbininkų Komu
nikacijos unijos konvencija 
priėmė rezoliuciją, kuri rei
kalauja unijos vadovybę 
“skirti daugiau moterų į 
atsakingas pozicijas“ unijo
je..

Iš daugiau 2,000 delegatų 
tik 27% buvo moterų. O uni
jos narių daugumą sudaro 
moterys, bet unijos vadovy
bėje jų palyginamai visai 
mažai.

NEW YORKAS. - Nacio
nalinė Bažnyčių Taryba už- 
gyrė užštreikuotų salotų boi
kotą.
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Partiją suvažiavimai 
ir demonstracijos

Jau įurime iš Washington© pranešimą, kad liepos ir rug- 
piūčio mėnesiais per Demokratų ir Republikonų suvažia
vimus į Miami Beach bus pasiųstas didelis gerai ginkluo
tos armijos dalinys. Kam tas reikalinga? Kam koks pavo
jus? Ko vyriausias ginkluotų jėgų komandierius preziden
tas Nixonas yra išsigandęs?
•Nesunku atspėti, nes nėra jokia paslaptis, kad Vietnamo 

karo priešai ir taikos šalininkai planuoja masines demons
tracijas Miami Beach šių suvažiavimų metu. Valdžios ruo
šiamasi su jomis susidoroti. Atsimename, % kas atsitiko 
Chicagoje Demokratų partijos suvažiavimo metu prieš 
ketverius metus. Demonstracija buvo užpulta ir sutriuš
kinta. Dabar , matyt, panašiai susidoroti su prieškarinėmis 
demonstracijomis ruošiamasi ir Miami Beach.

Užpuolimui priežastį nesunku susirasti. ‘Užtenka kokio 
nors kad ir mažiausio išsišokimo, ir policijos bei armijos 
ginklai pradeda “kalbėti”. O jeigu tokio išsišokimo iš de
monstrantų pusės nepasitaikytų, tai juk labai lengva val
džios šnipui “išsišokimą” išprovokuoti. Juk taip dažnai' 
pasitaiko. ..

Demontracijų organizatoriai sako, kad jie visomis jėgo
mis siekia tiktai taikių masinių sąskrydžių Miami Beach 
suvažiavimų metu. Jie sako, kad daugiausia dėmesio bus 
kreipiama i Republikonų suvažiavimą. Prie Demokratų 
suvažiavimo demonstracija įvyktų tiktai tokiame atsitiki
me, jeigu jų kandidatu i prezidentus būtų išstatytas ne se
natorius George McGovern, o koks nors Nixono politikos 
Vietnamo karo klausimu šalininkas. Kaip žinia, McGovern 
seniai ir aiškiai yra pasisakęs už Vietnamo karo nutratr- 
kimą, Amerikos agresija Indokinijoje turi baigtis.. Jis 
pasižada visą šią baisią tragediją likviduoti tuoj po lai
mėjimo rinkimų.

Taigi, federalinė armija siunčiama i Miami Beach už
tikrinimui, kad pasipiktinusios Amerikos liaudies antika
rinis balsas nepasiektų Republikonų suvažiavimo.

Skaudi gamtos bausmė
Net penkias rytines valstijas arba jų dideles dalis šio

mis dienomis nusiaubė baisūs potvyniai. Daug namų nu
šluota, daug mažų ištisų miestelių paversta griuvėsiais. 
Daugiau kaip šimtas žmonių žuvo. Nuostoliai siekia bili
jonus dolerių. Ims daug laiko iš to baisaus sunaikinimo 
pakilti. Visos Amerikos ir viso pasaulio žmonių giliausia 
simpatija eina nuo potvynių nukertėjusiems Pennsylvani- 
jos, Marylando, Virginijos, New Jersey ir New Yorko 
valstijų nukertėjusiems gyventojams.

Visur klausiama: Argi nebuvo galima tokių nuostolių iš
vengti? Ar viskas buvo iš valdžių ir žmonių pusės padaryta, 
kad bent nors jau kai kurios upės ir upeliai negalėtų taip 
patvinti?

Gerai apsidairius, surandama, kad su rimtu “apdairumu” 
ir rūpesčiu buvo galima bent jau gerokai šią gamtos rykš
tę sušvelnyti. Nebuvo apsižiūrėta, nebuvo patikrinta, kaip 
kur užtvankos sustovi, kaip kur yra apsisaugota nuo van
dens iš upių ir upelių išsiliejimo per jų krantus. Daug kas 
buvo galima padaryti. Turime žinojimo. Kodėl jis nebuvo 
panaudotas?

Pasirodo, kad daugelyje vietų klausimas buvo ne smege
nų bei žinojimo, ale stokos finansų - nebuvo iš kur paimti 
lėšų. Kad nors mažytė dalelė tų lėšų, kurios yra išleidžia
mos beprotiškam, kriminaliniam karui prieš Vietnamo 
liaudį, būtų buvus paskirta apsaugai nuo panašios gamtiš
kos rykštės, gal tik viena kita vietovė būtų nukertėjusi, 
bet ne milžiniškos sritys net keliose valstijose.

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIŠKŲ MENŠEVIKŲ 
BAISUS SUNIEKšĖJIMAS

Chicagos menševikų 
“Naujienos” (birž. 21d.)vėi 
kartoja seną biaurų melą, 
kad Amerikos pažangiųjų 
lietuvių judėjimas esąs fi
nansuojamas iš Tarybų Są
jungos - dabar, girdi, tiesiog 
iš Vilniaus. Ir būk tai pri
pažinęs pats Lietuvos Ko
munistų Partijos vadas An
tanas Sniečkus.

Dalykas štai kame. Nese
ntą! Lietuvoje mūsų buvusio 
amerikiečių pažangiųjų lie
tuvių įžymaus veikėjo ir 
žurnalisto Leono Joniko 
gimtinėje jo pagerbimui buvo 

.atidengtas paminklinis ak

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

muo. Iškilmėse dalyvavo 
daug žmonių. Dalyvavo ir 
Komunistų Partijos pirma
sis sekretorius A. Sniečkus. 
Jis kalbėjo apie drg. Joniko 
ilgametę veiklą Amerikoje. 
Jo kalba (sutrumpintoj for
moje) buvo paskelbta Vil
niaus “Tiesoje” ir kituose 
laikraščiuose. Na, ir “Nau
jienos” iš tos kalbos cituoja 
sekamus sakinius:

“Mes negalime užmiršti 
pageidaujamos paramos 
mūsų toliems bičiuliams, 
niekados negalime jos silp
ninti ar menkinti. Padėdami 
mūsų pažangiems tautie
čiams ir pagerbdami juos, 
tarybiniai žmonės atlieka 
savo klasinę pareigą, iš

reiškia gilų dėkingumą už 
ištikimybę darbo žmonių so
cialinės ir dvasinės pažan
gos idealams, už ilgametę 
paramą pirmajai socialisti
nei pasaulio valstybei, revo
liuciniam darbo žmonių ju
dėjimui, Tarybų valdžiai 
mūsų krašte”.

Na, ir “N.” gieda:
“Snięčkus viešai prašneko 

apie Amerikoje veikiantiems 
lietuviams komunistams tei
kiamą paramą. Pradžioje 
reikalai taip buvo tvarkomi, 
kad susidarytų įspūdis, jog 
finansinė parama iš Ameri
kos eina Lietuvon. Niekad 
niekur neparašyta, kad iš 
Lietuvos ta parama eitų 
Amerikoje veikiantiems 
agentams”.

Viena, net ir šiuose cituo
jamuose sakiniuose Sniečkus 
niekur nesako apie jokią fi
nansinę Amerikos pažangie
siems lietuviams paramą. 
Antra, pasirodo, kad “N.” 
redaktorius sąmoningai, 
pikčiausiais, provokatoriš- 
kais sumetimais nukniaukė 
(apleido) pirmąją paragrafo 
dalį, kurioje aiškiausiai pa
sakoma apie kokią paramą 
Sniečkus kalba. Pirmoji pa
ragrafo dalis skamba:

“Brangūs draugai! Mes 
gyvename sudėtingą aštrių 
politinių ir ideoliginių mūšių 
metą. Mes esame liudinin
kai, kaip, nuosekliai vykdant 
TSKP XXIV suvažiavimo 
nužymėtą lenininę vidaus ir 
užsienio politikas liniją, Ta
rybų Sąjunga pasiekia įžy
mių laimėjimų visose gyve
nimo srityse. Šie laimėji
mai, keliantys Tarybų Sąjun
gos tarptautinės ir vidaus 
politikos autoritetą,! yra 
mūsų didžioji paranųį dar
bininkiškam judėjimui už
sienyje,' jų tarpe ir pažan
giai mūsų išeivijai”.

Vadinasi, A. Sniečkus aiš
kiausiai pasako, kad Tarybų 
Sąjungos socialistinės san
tvarkos laimėjimai ir pasie
kimai, kurie inspiruoja ir 
skatina dirbančiuosius visa
me pasaulyje siekti tokios 
pat sistemos,'kovoti už so
cializmą, yra toji didžioji 
parama darbininkiškam ju
dėjimui užsienyje. Mums, 
lietuviams, Lietuvos, lietu
vių tautos milžiniški pasie
kimai ir laimėjimai yra toji 
didžioji mums parama. Tai 
nėra jokia paslaptis. Tuo 

■ mes didžiuojamės. Ir juo di
desni tie laimėjirriai ir pa
siekimai, tuo didesnė ir 
stipresnė ideologinė mums 
parama, tuo didesnis ir 
skaudesnis smūgis lietuvių 
tautos atplaišoms - “vaduo
tojams” ir “veiksniams” - 
smūgis. Tai irgi nėra nie
kam jokia paslaptis. Juk kaip 
tik dėl to jie šitaip plėšosi ir 
plūsta mus ir viską, kas 
šiandien Lietuvoje yra sta
toma ir kuriama.

Kas liečia mūsų judėjimo 
finansus, tai juk mūsų orga
nizacijų ir laikraščių ata
skaitos yra viešai skelbia
mos (suvažiavimuose ir 
spaudoje), ko, beje, neprak
tikuoja nė viena kita srovė* 
Jose nėra jokių paslapčių. 
Bet menševikai sako, kad 
mūsų skelbiamos aukotojų 
pavardės ’ esančios mirusių 
žmonių pavardės!

Ar girdėjote Jūs, mūsų 
organizacijų nariai, draugai 
ir bičiuliai?! Jūs ir “nu
mirę” atsimenate savo gar
bingas pareigas ir aukojate 
savo dolerius mūsų judėji
mui! Prašome mūsų nepa
miršti ir ateityje, nes ypač 
per vasaros karščius finan
sinė ir visokia parama 

Į “Laisvei” labai reikalinga.

JUODŲJŲ ŽMONIŲ 
VADAS SKUNDŽIASI

Didžiosios Jungtinių Val
stijų juodųjų žmonių orga- 
zacijos For the Advancement 
of Colored People direkto
rius ir laikraščių kolumnis- 
tas Roy Wilkins labai labai 
nepatenkintas vėliausiais 
šioje šalyje įvykiais.

Birželio 25 d. savokolum- 
noje “Long Island Press” jis 
pamini du didelius juodųjų 
žmonių pralaimėjimus. Vie
nas pralaimėjimas, tai Kon
greso nutarimas iki 1974 
metų uždrausti vaikus auto
busais važinėti ■ į mokyk
las, kad pasiekus pilną rasi
nę integraciją, o antras - tai 
Aukščiausiojo Seimo nutari
mas, kad visokie su valstijų 
valdžių leidimais veikiantys 
vieši klubai tūri teise neįsi
leisti negrų. Vadinas, atėjo 
prie svetainės durų žmogus, 
bet kadangi jo odos spalva 
ne balčiausia, jam durys už
darytos, nors jis pilnai su
tinka užsimokėti įėjimą. 
Juk tai baisus žmogaus pa
niekinimas ir įžeidimas. Ir 
prieš tai Wilkins protestuo
ja.

Kiek Lietuvoje 
išeina laikraščių

1940 m. Lietuvoje leista 
13 laikraščių ir 20 žurnalų, 
o pernai ėjo 88 laikraščiai ir 
123 žurnalai bei kiti perio
diniai leidiniai. Pernai me
tinis laikraščių tiražas buvo 
337 milijonais, o žurnalų ir 
kitų periodinių leidinių - 25 
milijonais didesnis, negu 
1940 metais.

Vidutiniškai vienam gy
ventojui 1940 m. teko išviso 
metinio laikraščių tiražo 7 
egzemplioriai, o pernai - 
112.

1971 metais Lietuvoje buvo 
leidžiama 11 respublikinių 
laikraščių, kurių metinis ti
ražas sudarė 218.4 milijono 
egzempliorių, penki miestų 
laikraščiai (Vilniaus ir Klai
pėdos dviem kalbomis) - 67.3 
milijono egzempliorių tira
žu. Dabar Lietuvoje turime 
44 rajoninius laikraščius, iš 
kurių 39 išleidžiami vien lie
tuvių kalba, o Vilniaus kraš
te lietuvių, lenkų ir rusų 
kalbomis. Miestų ir rajonų 
laikraščiai išleidžiami be
veik 700 tūkstančių egzem
pliorių vienkartiniu tiražu.

82 procentai visų laikraš
čių leidžiami , lietuvių, 14 
procentų - rusų ir 4 procen
tai lenkų kalbomis.

Iš respublikinių laikraščių 
labiausiai skaitoma “Tie
sa,” kurios vienkartinis ti
ražas šiais metais viršijo 
250 tūkstančių egzempliorių. 
Žemdirbiai labiausiai mėgs
ta “Valstiečių laikraštį,” 
kurio išeina daugiau kaip 270 
tūkstančių egzempliorių, 
jaunimas - “Komjaunimo 
tiesą,” o vaikai - “Lietuvos 
pionierių.” Beveik 21 mili
jono egzempliorių tiražu per 
metus išleidžiamas Kauno 
miesto laikraštis “Kauno 
tiesa.” ?

Žurnalų metinis tiražas 
pernai sudarė daugiau kaip 
28 milijonus egzempliorių. 
Populiariausias respubliko
je žurnalas “Tarybinė mo
teris,” kuris išeina lietuvių 
ir lenkų kalbomis. Žurnalo 
vienkartinis tiražas viršija 
400 tūkstančių. Daugelis 
kaimo ir miesto gyventojų 
prenumeruoja arba perkasi 
“Šluotą”, “Švyturį”, “Mok
slą ir gyvenimą” ir kitus 
žurnalus. Vidurinių mokyklų 
mokiniai plačiai skaito savą j- 

jį žurnalą “Moksleivį”, o 
tie, kurie dar tik išmoko 
pažirti raides, spalvingą 
žurnaliuką ‘“Genį”.

I. MEŠKAUSKIENE

Laiškai redakcijai
6-21-72 
Vilnius 

Dear Editor -

Just got back yesterday 
after spending several days 
With the relatives.

We visited Kapsukas, Ty
tuvėnai, Kaunas and many 
historically important pla
ces along the way.

In Kapsukas there is a 
cousin of mine and my aunt. 
They have a small house on 
what is probably the narrow
est street in their town. A 
typical country lane through 
which only one car can pass 
at one time. Nobody cam
plains about this since^ it 
discourages traffic and re
sults in a nice quiet street 
to live on.

After visiting there we 
went to see Kudirka’s old 
homestead in which there is 
now a museum. Inside there 
are many of Kudirka’s books, 
writings and pictures, many 
of which were contributed by 
my father. There is also a 
large section devoted to Pe
ter Rimsha, Lithuania’s 
foremost sculptor.

This entire musęum is the 
result of one man’s effort 
to preserve what is a valua
ble price of. Lithuanian his
tory.

The day we arrived he was 
showing a group of school 
children through and ex
plaining all the items.

We could not spend as much 
time as we would have liked 
to since; our time was very 
limited/' Still had to reach 
Tytuvėnai that same night.

It was a very long ride but 
not the Same as in the U. S. 
since it was still light at 
11:30 P. M. when we arrived. 
Here again were a lot of re-- 
latives waiting and they in
sisted on another supper. 
Nobody wanted to go to bed 
but everyone realized that 
we were all pretty well ex
hausted from the joun^ey.

The next morning I got up 
early and walked about town 
before breakfast. Nothing 
much starts before 9:00 
A. M. in Lithuania and since 
I’m accustomed to rise at 
6:00 A. M. this leaves me 
time to “explore”.

The town is quite small, 
but like all towns in Lithua

nia, no matter how small, 
| they have5 their library, res
taurant,, food shops, etc. 
Transportation is cheap, fast 
anckon time so people do not 
mind traveling long distan
ces to visit one another. In 
the country the popular way 
to travel is by auto-bus, 
whereas the cities are linked 
together by train, bus and 
airtransport. There is even 
a sort of air-taxi that car
ries about 12 people and only 
requires a good size meadow 
to land on.

We returned to Kaunas but 
unfortunately our schedule 
only permitted 11/2 days to 
see what needs a month to 
see.

Their Historical Museum 
(formerly the War Museum) 
is a collection of everything 
pertaining to Lithuanian his
tory. To describe it in one 
sentence would be to say 
there is everything here.

One room was devoted to 
the famous Lithuanian avia
tors Darius' and Girėnas. 
Their entire aeroplane, 
complete with a cut off trees 
is in arglass enclosed display 
just as it was found where it 
fell in Germany many^ years 
ago. There are all their 

clothes and personal effects 
on display in their original 
condition.

We mėt Narkevičiūtė and 
she took us on a whirl-wind 
tour of Kaunas. Traveling 
with her is a unique experi
ence, she just does not slow 
down for one moment, she is 
constantly on the go.

While in Kaunas we visited 
the infamous 9th Fort which 
was noted for its cruelty to 
mankind. It originally star
ted out as a fort but during 
Smetona’s time it was con
verted into a political prison 
and then Hilter’s murderers 
continued the same sort of 
tortures. On display are 
still the original bunks (if 
they can be called that), the 
same original cells and iron 
doors. The entire place is 
damp, many cells still have 
water drippingfrom the ceil
ing. We saw where Hitler’s 
men murdered innocent peo
ple and buried them in mass 
graves just outside the walls 
but when the Soviet Union 
started to liberate Lithuania 
and the nazis saw their time 
had run out, they tried to dig 
up the bodies and burn them 
in an attempt to destroy the 
evidence of their crimes.

The final monument to the 
victims has been decided 
upon but not yet placed there. 
It will consist of 2 arms 
coming up from the ground, 
symbolizing the agony of the 
victims as they reached for 
help. The prison is such 
a sad and depressing place, 
I must admit I was glad 
to leave. It will live on 
forever as a reminder to 
wha fascism can do when 
it reaches power.

On our way back to Vilnius, 
just a mile or so off the main 
highway, the government is 
creating several different 
types of old Lithuanian vil
lages just as they were long 
ago. They managed to find 
entire houses, sheds, barns, 
windmills, took them com
pletely apart and re-assem
bled them in this new loca
tion. They even went so far 
as to make the roofs of straw. 
It is expected to be a big 
tourist attraction when com
pleted in a year^or two.

Finally got back to Vilnius 
and I needed the rest after 
all that traveling but this 
morning I was up and ready 
to go again. I can always 
rest up when I get home.

* ARTHUR R. PETRICK

BIRŽELIO 25 DIENA

Sveiki gyvi!
Vakar 3:38 vai. po pietų 

mūsų plieninis paukštis iš
niro iš švelnaus debesyno ir 
nusileido į Maskvos aero
dromą. Per apie pusvalandį 
susitvarkius muitinės reika
lus, ir mašina “Volga”, ku
rią vairavo raudonplaukis, 
apie 30 metų amžiaus, kres
nas vaikinas, traukėme 
Maskvos vidurmiesčio link, 
plačiais bulvarais.

Gal kiek ir pasigirdamas 
tarybinio automobilio grei
čiu, vienoje vietoje vairuo
tojas ją paleido iki 160 kilo
metrų greičio - kas reiškia 
apie 90 mylių į valandą. 
Pradėjau bijoti ir paprašiau 
sulėtinti iki 60 mylių per 
valandą. Maskvos bulvaruo
se nėra kimšatės, tai nėra 
didelio pavojaus ir greičiau 
pavažiuoti. Beveik už valan
dos laiko jau buvau puošnia
me viešbutyje “Rosšia”.

Oras gražus. Maskva! Ką 
gi keliais žodžiais apie ją pa

sakysi. Maskva senoji, 
Maskva naujoji. Ve per langą, 
žiūrint iš mano kambario,’ 
matau dar senovės liekaną, 
tai raudonų plytų Sv. Barbo
ros bažnytėlę, jau baigiančia 
paskęsti dangoraižiuose. 
Ten į kairę, vakarų link, 
Raudonoji aikšte, Kremlius 
su auksinėmis boniomis; na, 
ir devynbonč, auksu kepurė
ta katedra. Ją pastatė Ivan 
the Terrible (Jonas Žiauru
sis). Tai pasaulinėj rchi- 
tektūros šedevras.

Gana. Einu daugiau Mask
vos pamatyti. Vilniuje būsiu 
poryt. ę

A. P. GABRĖNAS '

Pastaba
Praeitame numeryje po 

straipsniu “Nerimastingos 
sielos žmogus” nėra parašo. 
Straipsnio autorius yra Ju
lius Butėnas. Atsiprašome.

Taipgi prie C. Kavaliausko 
straipsnio “Negalima gy
venti vakarykšte diena” tu
rėjo būti pridėta, jog tai yra 
tęsinys iš praeito numerio.

UhJUd IrrtHrHWkin*!

Indijos premjerė Indira 
Gandhi, viena iš pačių' 
žymiausių moterų pa
saulyje.

DIRBTINIS PIENAS
Pienininkystės mokslinio 

institute Anglijoje sukurtas 
tas ,,Heidi”, kuris iš augalinių pa
šarų padaro dirbtinį pienę. Šio 
aparato vidaus įrenginys panašus 
j karvės virškinamąjį traktą: iš pa
šarų čia daromas baltymų mišinys, 
kuris labai primena natūralų pie
ną. Sintetinis pienas, tik šiek tiek 
tirštesnis, nesukelia nemalonios 
alerginės reakcijos ir turi nežymų 
riešuto skonį. Šiuo pienu galima 
Pfaskjesti kavą, arbatą, dėti į 
kdšjes ir pudingą.

,,Heidi" aparatas gamina pieną 
dvigubai greičiau, negu karvės 
organizmas. Sintetinis pienas kai
nuoja perpus pigiau už natūralųjį

tyrimo 
apara-

United lnt»m»tion*t
Shirley Chisholm

įžymi juodųjų moterų 
veikėja, Jungtinių Val
stijų Kongreso narė, 
siekia, kad Demokratų 
partija ją nominuotų 
kandidate i prezidentus. 1



Penktadienis, Liepos ( July ) 7, 1972 LAISVĖ 3-j as puslapis

PROF. J. PETRAITIS

Ir mano prisiminimai
apie poetą Juliu Janonį

JULIUS JANONIS
Ciesoriaus laikais Rusijos 

progimnazijų IV-os klasės 
> glorijos programoje buvo 

klausimas “Razdielenije 
cerkve j.*” Ciesoriaus švie
timo ministerijos aprobuo
tuose vadovėliuose tas klau
simas buvo nušviestas pra
voslavų požiūrio šviesoje. 
Šiaulių progimnazijoje is
toriją mokino mokytojas 
ROMANOVSKIJ Kiprijan 
Anufrovič; nors jis buvo bai
gęs mokytojų institutą, bet 
buvo labai mažo išsilavini

mo: vargiai ar jis buvo
perskaitęs kokią knygą is
torijos klausimu, išskyrus 
Ilovaiskio vadovėli.

Mokytojo Romanovskij 
mažą išsilavinimą išnaudojo 
katalikai. Vienas - du IV-os 
klasės mokinia iš anksto ge
trai pasiruošdavo (paruoš
davo juos kapelionai DI
DŽIULIS bei LABANAUS
KAS ir vikaras GALDIKAS) 
ir, pasakojant mokytojui RO
MANOVSKIJ apie “Razdie
lenije cerkvėj,” tie mokiniai 
pradžioje užduodavo jam 
klausimus, o paskui pradė
davo įrodinėti, kad šiuo 
klausimu teisūs katalikai, o 
ne pravoslavai. Ruoštis tam 
išstojimui mokiniai pradė
davo jau trečioje klasėje.

IR AS PA RUOŠIAMAS
1914-15 mokslo metais 

disputą su mokytoju ROMA
NOVSKIJ kapelionas DI
DŽIULIS pavedė man ir jau 
1914 metų pradžioje pradėjo 
mane tam reikalui ruošti. 
Davė man keletą knygų, nu
rodęs, kaip jomis naudotis 

PŪSLĖTOSIOMS RANKOMS

Pūslėtosios rankos, veidai prakaituoti, 
Jūs sutveriat visa, kas žmones maitina.
Aprėdo, su Širdo, daila padabina 

’ Ir gali jiems rojaus gyvenimą duoti.

Jus prakaito vaisią užgrobus ragauja 
Visa dykaduonių puotaujanti gauja.
Tik, patys pritvėrę gėrybių begalę, 
Jus skurstat ir matot vien juodą nedalią!

O juk, jei tą turtą, kurs jūsų sutverta. 
Dykūnams neduoti, bendru padaryti, 
Tai visas pasaulis įeitų į ertą, 
Laimingą ir šviesią gyvenimo sritį!

Tat, rankos pūslėtos, veidai prakaituoti, 
Ko laukiat? Nejaugi da galit dvejoti, 
Ar skursti per amžių, ar būvį besotį 
Nuverst ir gėrybes bendras išvaduoti?!

j
Jus bijot! ? Bet ko gi? Dykūnų tik sauja.
O jus milijonai! Tai kam gi ta baimė!
Tiktai susitelkit! .. Juk to reikalauja
Ne vien pačių jūsų, - jūs kūdikių laimė.

JULIUS JANONIS
Sineva-Dubrava, 1916. VIII. 3

Perskaitęs tas knygas, ka
peliono sukviestame kelių 
žmonių pasitarime aš pada
riau pranešimą bažnyčių 
skilimo klausimu.

Kapelionas, panaudojęs 
pravoslavų argumentus, 
mano pranešimą visiškai 
sukritikavo. Kitą pasitari
mą pats kapelionas padarė 
pranešimą bažnyčios skili
mo klausimu katalikiškoje 
šviesoje ir pasiūlo man kri
tikuoti ji, išeinant iš provo- 
slavų pozicijų. Dabar ka
pelionas sukritikavo visus 
mano argumentus, kuriuos 
praeitą pasitarimą jis pats 
naudojo, ir įrodė katalikų 
teisingumą.

Vėliau buvo dar keli tokie 
pasitarimai, kuriuose kape
liono ir mano rolės kaita
liojosi: vieną kartą jis vai
dino popo rolę, o aš - ku
nigo, kitame - priešingai - 
jis kunigo, o aš ,- popo. Bet 
visuose pasitarimuose jis 
mane sukirsdavo.

Aš nuodugniai perskaičiau 
kapeliono rekomenduotą li
teratūrą, bet sukritikuoti ka
peliono man nepavyko. Tuo
met aš paprašiau popą, dės
čiusį tikybą pravoslavams, 
duoti man paskaityti litera
tūrą “Razdelenije. cerkvėj” 
klausimu; popas davė kelias 
knygas ir tame tarpe - evan
geliją, nurodęs, kurias vie
tas skaityti. Nuodugniai 
perskaičius kunigo ir popo 
literatūrą, man kilo abejonė, 
ar nėra silpnų vietų ir pas 
katalikus.

GAUNU PAGALBOS
Savo abejones papasakojau 

VII-tos klasės gimnazistams 
BRAŠIŠKIUI Stasiui ir JA
NONIUI Juliui. Pastarieji 
pasiūlo man paskaityti Be- 
belio knygą “Moteris ir so
cializmas.” Iki tol Bebelio 
vardo aš nebuvau girdėjęs, 
bet priminiau kapeliono LA
BANAUSKO žodžius, kad 
trys ketvirtys pasaulio ne
laimių įvyksta dėl moters, 
ir todėl nuo knygos atsisa
kiau. Tuomet St. BRAšIš- 
KIS, J. JANONIS pasiūlo man 
paskaityti raštus tokių Kris
taus gyvenimo žinovų, kaip 
Rėnanas bei Strausas. Viena 
knyga buvo pavadinta “Jė"- 
zus Kristus,” kita - vėl pa

našiai, todėl man atrodė la
bai šventos ir aš perskaičiau 
jas labai atidžiai, lygiagre
čiai sekdamas ir tikrinda
mas atitinkamas vietas 
evangelijos.

Išstudijavus FCenaną ir 
Strausą, mankiloklausimas, 
ar Jėzus Kristus buvo die
vas ar žmogus ir bendrai ar 
tai istorinė asmenybė. Abe
jonių išsklaidymui St. BRA- 
ŠIŠKIS ir J. JANONIS patarė 
man perskaityti F. Engelso 
“Gamtos dialektiką,” C. 
Darvino “Rūšių kilmę” bei 
K. Markso “Kapitalą,” bet 
tų knygų aš visai nesupratau; 
pradėjęs jas skaityti, įsiti
kinau, kad man dar daug 
reikia mokytis, kad galėčiau 
skaityti tokias knygas.

1915 metų sausio mėnesy
je įvyko mokytojo ROMA- 
NOVSKIO paskaita “Razde- 
lenije cerkvėj” klausimu. 
Kaip ir visada, mokytojas 
atėjo perskaitęs tik Ilovais- 
kį. Aš aponavau su rusiška 
biblija rankoje. Sekėsi ne
blogai, nes mokytojas nu
traukė disputą žodžiais “Sa
dis, durak! o . ”

SU AUŠRININKAIS
Sekančią dieną1' vakare pas 

gimnazistą St. BRAšIšKį 
įvyko moksleivių - “aušri
ninkų’’ susirinkimas, ku
riame buvo išrinkta nauja 
valdyba ir sudarytos sekci
jos. Valdybon buvo išrinkti 
gimnazistai: BRAšIšKIS
Stasys, (pirmininkas), JA
NONIS Julius (vicepirminin
kas), PELEDŽIUtE (kasi
ninkė) dabartinė SONDEC- 
KIENE (mergaitinės pavar
dės nepamenu) ir kiti. Buvo 
nutarta organizuoti jaunųjų 
“aušrininkų” kuopelę; tam 
darbui buvo sudaryta komi
sija iš pirmininko Juozo 
MURKOS (garsaus kalbinin
ko^ brolis); aš buvau tos ko
misijos vicepirmininku. 
Kitų pavardžių nepamenu.

Buvo išklausytas praneši
mas apie ideologines sroves 
nesenai nutraukusio su 
“ateitininkais” ir perėjusio 
prie “aušrininkų” studento 
Grigiškio, kurio perėjimas 
prie “aušrininkų” sudavė 
labai didelį smūgį “ateiti
ninkams” Šiauliuose. Aš 
padariau pranešimą: “Ka
talikų ir provoslavų tikybų 
skirtumai ir panašumai.”

Sausio mėnesio pabaigoje 
(1915 metų) įvyko Šiaulių 
miesto moksleivių - socia
listų susirinkimas. Čia, 
greta lietuvių - “aušrinin
kų” dalyvavo keli mokslei
viai žydų tautybės, keli ru
sai. šiame susirinkime man 
teko atstovauti jaunuosius 
“aušrininkus.”

Moksleivių - “aušrinin
kų” organizacija turėjo aiš
kius, visų pripažįbtus vadus, 
kurie stovėjo visą galvą 
aukščiau už kitus - St. BRA- 
ŠIŠKI ir J. JANONĮ , - 
abu marksistai. Miesto 
moksleivių - socialistų kuo
pelėje buvo aiškios dvi sro
vės: 1) St. BRAšIšKIO bei 
J. JANONIO vadovaujami 
marksistai ir 2) BLOCHO 
vadovaujami narodnikai. 
VIII-os klasės mokinys 
BLOCHAS buvo nepaprastai 
išsilavinęs, perskaitęs daug 
knygų, turis labai gerą iš
kalbą. Susirinkimuose nuo
lat vyko ideologiniai ginčai 
tarp marksistų ir “narodni
kų”.

AUŠRININKŲ KUOPELĖJE
Jaunųjų “aušrininkų” kuo

pelė buvo organizuota labai 
greitai. Daugumą narių su
darė mergaičių progimna
zijos mokinės; berniukų buvo 
koks 15, kurių dauguma buvo 
perėjusi iš progimnazijos 
“ateitininkų” kuopelės. J. 
JANONIO patarimu, jaunųjų

Mokslininkų pagerbtas

Gegužio mėnesio pabaigoje MasKypje įvyko biochemijos simpo
ziumas, suruoštas Tarybų Sąjungos Mokslų Akademijos. Jame 
dalyvavo mokslininkai ir iš Jungtinių Valstijų, šia proga buvo 
iškilmingai pagerbtas įžymusis tarybinis biochemikas Alexander 
Oparin, sulaukės 78 metų amžiaus. Prieš 50 metų jis parašė 
knygą “Gyvybės atsiradimas", 1938 metais anglų kalba išleista 
Jungtinėse Valstijose, kuri ir šiandien tebeplatinama. Sakoma, 
kad šis akademiko veikalas buvo išverstas ir išleistas net 50cia 
įvairių kalbų!

“aušrininkų” kuopelėje buvo 
organizuotos sekančios sek
cijos: 1) mokintis lietuvių 
kalbą, 2) mokintis Lietuvos 
istoriją, 3) Lietuvos pažini
mo sekcija, 4) gamtininkų ir 
visuomenininkų sekcija.

Pagal J. JANONĮ, svarbi 
medžiaga Lietuvos istorijai 
pažinti yra liaudies padavi
mai; nagrinėjant juos kritiš
kai, iš jų galima išmokti 
daug, ko nėra istorijos va
dovėliuose. Vertino J. JA
NONIS ir “liaudies tribū
nas. Pamenu jaunųjų 
“aušrininkų” kuopelės Lie
tuvos istorijas sekcijoje 
buvo kolektyvus pranešimas 
“Mūsų kaimo tribūnai.”

Aš papasakojau,kaip Šiau
lėnų valsčiaus Dvarnikų kai
mo Dėdė Ambrozas nustojo 
tikėti raganomis, velniais; 
dalyvavęs sekcijos susirin
kime Julius JANONIS pasa
kė, kad kovoje su prieta
rais, burtais ir kitomis mūsų 
liaudies tamsumo negerovė
mis, tokių Dėdžių Ambrozų 
pasakojimai veikia ne blo
giau už mokslininkų-filosofų 
ilgus traktatus. Todėl tuos 
pasakojimus reikia užrašyti 
ir < skelbti pirmeiviškoje 
spaudoje. Žinoma, ne visus 
juos praleis cenzūra.

GINČAS SU KUNIGAIS
Sužinojęs apie jaunųjų 

“Aušrininkų” kuopelės or
ganizavimą, kapelionas DI
DŽIULIS išsišaukė pas save 
MURKĄ ir mane. Atėję, ra
dome kunigus DIDŽIULI} 
GALDIKĄ ir LABANAUSKĄ. 
Kunigai ilgai mus įtikinė
jo. . , Tokių disputų pas 
kapelioną buvo keli. Tų dis
putų metu man susidarė įs
pūdis, kad kapelionas Di-, 
džiulis ir ypač kapelionas 
Labanauskas patys netikį nei 
Dievu, nei velniu, bet yra 
valdininkai, ir dirba už algą.

Visai kitokį įspūdį darė 
kunigas GALDIKAS. Tai 
buvo labai nuoširdus žmogus 
ir giliai tikintis katalikas. 
Visas katalikų bažnyčios ne
geroves jis pergyveno labai 
skaudžiai. Kada per pasku
tinį mūsų pasitarimą su ku
nigais mudu su Murka atsi
sakėme apleisti "Aušrinin
kų” kuopelę, kunigas Didžiu
lis lengva ranka pasiūlo 
kompromisą: paleisti jau
nųjų “Aušrininkų” kuopelę, 
o apie mus jis užmiršiąs, 
net, gali būti, kaipo kompro
misą, ir iš tikybos parašy
siąs penketukus.

Kun. LABANAUSKAS pa
statė klausimą apie galimy
bę pašalinti iš progimnazi
jos aktyvesnius “Aušrinin
kus.”

Kunigo GALDIKO akyse 
nekartą pasirodė ašaros, 
kuomet jis nepajėgė mūsų 
įtikinti. Jis visu griežtumu 
protestavo me tik prieš kun. 
LABANAUSKO grasinimus 
(sakydamas, kad joks lietu
vis - katalikas to nepadarys), 
bet ir prieš kun. DIDŽIULIO 
priekibininkišką - kupčišką 
pažiūrą. Kunigas GALDI
KAS buvo fanatikas, bet fa- J 
natikas giliai tikintis, nuo
širdus, ne demagogas, ver
tas pagarbos žmogus.

Apie tuos disputus su ku
nigais papasakojome “Auš
rininkų” valdybos susirin
kime. Išklausęs mūsų pra
nešimą, J. JANONIS tarė:

- Kapelionai DIDŽIULIS ir 
LABANAUSKAS yra valdi
ninkai. Jiems mokama alga 
už dėstymą tikybos, ir jie 
dėsto, nors patys tiki ne 
viskam, ką sako. Jie dėsty
tų ir laisvąmanybę, jeigu 
jiems už tą mokėtų algą. 
Visai kitoks kunigas GALDI
KAS. Jis skelbia tik tą, kam 
pats tiki. O toks žmogus 
vertas gilios pagarbos, nors 
jis ir yra mūsų ideologinis 
priešas.

Lankant man Šiaulių pro
gimnaziją, kapelionai gyveno

Lietuvos mokyklose nuaidėjo paskutinis skambutis. Pusė milijono respublikos moks
leivių išvyko ilsėtis į pionierių stovyklas, su kuprinėmis ant pečių keliauja po gim
tąjį kraštą ir kitas tarybines respublikas. O užbaigdami mokslo metus, jie surengė 
miestuose ir rajonuose savo šventes, kuriose pasirodė geriausi jaunieji saviveikli
ninkai. Tokia Vilniaus rajono moksleivių šventė įvyko respublikos sostinės “Dina
mo” stadione.

B, Kondratavičienės nuotraukoje: Vilnijos moksleiviai šoka pramoginį šokį.

bažnytiniuose namuose gre
ta policijos valdybos. Visų 
pasitarimų metu pas kape
lioną DIDŽIULI eidavome c r
per šventorių ir klebonijos 
sodą. Kartą 1914 metais 
prieš pat kalėdų atostogas 
mudu su Murka išėjome iš 
kapeliono DIDŽIULIO buto į 
kitą gatvę (dabar ji vadinama, 
r odos, Dariaus-Girėno vardu) 
ir ėjome palei policijos val
dybą. Ties policijos valdy
ba mudu su Murka sustabdė 
gimnazijos mokytojas VO
LODKA ir nuvedė į progim
naziją. Progimnazijos in
spektorius kur tai buvo iš
važiavęs, ir jo pareigas ėjo 
matematikos mokytojas 
baltgudys ZDANOVlC Gri- 
goriji Bonifatjevič, kuris tuo 
metu kalbėjosi su Šiaulių ap
skrities pradžios mokyklų 
inspektoriumi ITOMLENS- 
KIU (rusų tautybės). I in
spektoriaus kambarį Volod
ka pirmiau įleido mus, o 
paskui. įėjo pats ir, pasi
sveikinęs, tarė:

- Eti sv. . . či chodili k 
ksendzu na litovskoje so- 
branije. . . Peredaju ich 
vam dlia nakazanija”. . . 
ir, atsisveikinęs, išėjo. VO- 
LODKAI išėjus ZDANOVlC 
pradėjo mus barti:

- Ech balvany vy balva- 
ny. . . Kakoj čiort vas no- 
sit k ksendzu mimo policei- 
skogo upravlenija. Idite če- 
rez sventar. Esli ktouvidit, 
govorite, Čto byli na klad- 
bišče. Provalivaite domoj 
i nikomu ne govorite, čto 
vas privodili siuda. Eslipo- 
padiote ešče raz, vygonim is 
školy von.” Po kelių, dienų 
apie tą įvykį papasakojome 
Juliui JANONIUI: pagalvojęs 
J. JANONIS atsakė: “Tie 
parsidavėliai - Volodkos, 
daug biauresni už pačius 
juodašimčius.”

PASMERKIA 
PARSIDAVĖLIUS

Praėjo keli metai. Pasi
baigė pirmasis pasaulinis 
karas. Šiaulių mokinių-lie- 
tuvių pabaisa buvęs Šiaulių 
gimnazijos mokytojas VO
LODKO tapo krikščionių- 
demokratų valdomos bur
žuazinės Lietuvos Švietimo 
ministerijos' departamento 
direktoriumi. VOLODKA 
tapo Lietuvos pažangiųjų 
mokytojų pabaisa ir 1921 — 
1926 metais tas pats VO
LODKA taip pat uoliai per
sekiojo tuos mokytojus, ku
rie nebuvo krikščioniais - 
demokratais ir nėjo pas ka
pelionus į susirinkimus. 
1926 metais, tapęs Švietimo 
ministru, profesorius V. 
ČEPINSKIS atleido VOLOD
KA iš departamento direk
toriaus pareigų.

KAS NAUJO
KAUNE

Politechnikos instituto 
auklėtiniai lesia gražias 
kauniečių projektuotojų mo
kyklos tradicijas, kuriai pa
matus dėjo žymūs architek
tai M. Songaila. V. Dubenec
kis, V. Landzbergis-Žem- 
kalnis. Daugelis jų dalyvavo 
ruošiant generalinį Kauno 
planą artimiausiam dešimt
mečiui, kuriame numatyta 
kompleksiškai spręsti mies
to statybos, jo gyventojų ge
rovės klausimus.

- Nors miestas daugiausia 
kils į aukštį - jis užstato
mas penkių, devynių, dvyli
kos ir šešiolikos aukštu na
mais - Kauno ribos šiek tiek 
nutols į visas puses nuo cen
tro, - pasakoja generalinio 
plano vadovas, respublikos 
nusipelnęs architektas lat
ras Janulis. - Beje, ir cen
tras labai pasikeis. Rekon
struojant senuosius pasta
tus, jie bus paaukštinti. Iš 
centrinių miesto kvartalų 
numatyta perkelti į Žalia
kalnio pramonės mazgą vi
sas sanitariniu atžvilgiu ža
lingas gamyklas ir fabrikus. 
Petrašiūnai, Vilijampole ir 
Šančiai, iki šiol buvę pagrin
diniais pramonės rajonais, 
tampa antraeiliais. įmonės 
čia bus tik rekonstruojamos, 
nestatant naujų.

Šalia Žaliakalnio sparčiai 
auga didžiausias miesto gy
venamasis rajonas, kuriame 
gyvens 160 tūkstančių žmo
nių. Po metų kitų bus pra
dėtas statyti ir mažesnis gy
venamasis rajonas Vilijam
polėje, buvusiame Smėlių 
kaime. Čia įkurtuves atšvęs < < 
50 tūkstančių kauniečių. 
Šančiuose, nugriovus medi
nius nedidelius namukus, bus 
statomi daugiaaukščiai. 
Laukiama, kad iki 1980 metų 
kauniečių padaugės 80-čia 
tūkstančiu, kiekvienam 
miesto gyventojui tada teks 
po 12 kvadratinių metrų gy
venamojo ploto.

Visi pramones rajonai nuo 
gyvenamųjų kvartalų bus at
skirti žaliąja želdinių juosta, 
kuri sudarys 70 hektarų, ši 
juosta, naujas 120 hektarų 
parkas prie Kauno marių, 
350 hektarų žalieji Nemuno 
ir Neries šlaitai bus natūra
lus tyro oro rezervuaras.

Ši dešimtmeti Kaune nu- c <
matyta įrengti greitąsias 
transporto magistrales, nu
tiesti daug troleibusų linijų 
pastatyti kelis tiltus. Pės
čiųjų tiltas per Nemuną, ku
ris sujungs Žaliakalnį su Pa
nemunės pušynu, jau stato
mas. \
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Darbščių ir sumanių 
žemdirbių kraštas

Iš Lietuvos moterų suvažiavimo

TARYBŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 
MEDARDAS GRIGALIŪNAS ATSAKO ! ŽURN.

EDIGIJAUS BALEIŠIO KLAUSIMUS

Moters vieta visuomenėje ir šeimoje

KLAUSIMAS; Kaip Jūs ga
lėtumėte tiksliausiai apibū
dinti respublikos žemės ūkio 
pajėgumą ir našumą?

ATSAKYMAS: Kiekvienam 
respublikos gyventojui per
nai pagaminome po 133 kilo
gramus mėsos ir po 770 ki
logramų pieno. Siopenkme- 
čio pabaigoje, 1975 metais, 
šie skaičiai padidės atitinka
mai iki 143 ir 862 kilo
gramų. . .
i KLAUSIMAS: Pavartojote 
žodi “padidės”. Kaip galima 
numatyti taip toli i prieki, 
žinant, kad žemės ūkio ga
myba labiausiai iš visų ūkio 
saku priklauso nuo gamtos 
užgaidų. O jeigu užeis saus
ra ar liūtys? <—z J

ATSAKYMAS: Žinom/, kol 
kas dar negalime užsakyti 
orų pagal pageidavimą, bet 
galime iki minimumo suma
žinti žalingą jų poveiki. 
Štai praėjusieji metai pasi
taikė, kaip reta, sausi. Bet 
javai užderėjo geriau negu 
bet‘kuriais metais. Iš hek
taro prikūlėme daugiau kaip 
po 26 centnerius grūdų: 
mokslas if technika, kuriuos 
šiandien kuo plačiausiai tal
ko. kiekvienas ūkyje yra po 
kelis ar net keliolika spe
cialistų, baigusių aukštąjį 
mokslą ir žinančių, kaip pa
sinaudoti naujausiais mokslo 
atradimais.

KLAUSIMAS: Ar mokslo 
laimėjimų pritaikymas ir 
yra svarbiausia respublikos 
žemės ūkio vystymo sąlyga, 
ar yra ir kitų ne mažiau 
svarbių veiksnių?

ATSAKYMAS: Žinoma, be 
mokslo šiandien, kaip sako
ma, ir žingsnio nežengsi. 
Bet aš norėčiau pabrėžti kit
ką, visų pirma, tas priežas
tis, kurios mokslą padarė 
kiekvienam prieinamu. Jos, 
giliu mano Įsitikinimu, glūdi 
pačiame socializme, jo su
kurtoje ūkininkavimo siste
moje.

Lietuva juk niekada negar
sėjo iškasenomis, gamti
niais resursais. Anksčiau 
nebuvo ir pramonės. Dabar 
kaip tik pramonė duoda di
džiąją dali nacionalinio pro
dukto. Neturėdami reikalin
giausių žaliavų, sėkmingai 
plėtojame tiksliąją, chemi
jos, žemės ūkio produktų 
perdirbimo pramonę. Sukū- 

t rėme stiprią trąšų pramonę, 
šią žemdirbio “duoną”.

Reikalingas mašinas Įsi
vežame iš kitų broliškųjų ta
rybinių respublikų, socialis
tinių šalių. Maždaug du tūks
tančiai Lietuvos kooperati
nių ir valstybinių ūkių, kurie 
valdo 2,300,000 hektarų ari
mų, šiandien turi apie 42 
tūkstančius traktorių, 15 
tūkstančių Įvairių kombainų, 
daug kitos žemės ūkio tech
nikos. Šias mašinas tiekia 
apie 360 Tarybų Sąjungos ga
myklų.

Labai didelę paramą žem
dirbiams teikia valstybė. 
Užtenka paminėti, kad kas
met melioratoriai atiduoda 
ūkiams po 130 tūkstančių 
hektarų drenažu nusausintų 
žemių. Ir visa tai žemdir
biams nekainuoja nė kapei
kos: valstybė šiems dar
bams finansuoti kasmet ski
ria dešimtis milijonų rublių. 
Ypač didelės lėšos skiria
mos kaimo statyboms. Per 
1965-1970 metus vien tik 
statybos ir montavimo dar
bams ūkiuose valstybė išmo
kėjo apie 900 milijonų rublių.

Per pastaruosius penke
rius metus prasidėjo spartus 
gyventojų persikėlimas iš 
vienkiemių i gyvenvietes. 
Žemdirbiui nebūtų taip jau 
paprasta palikti senąją so
dybą ir pasistatyti namą nau
joje gyvenvietėje, jei jam ne
padėtų valstybė bei ūkiai. 
Nusikeliančiajam apmokama 
pilna sodybos vertė, kiek
vieno jopasodintomedelioar 
krūmo kaina, skiriamos sta
tybinės medžiagos, trans
portas, plius nemaža pinigi
nė paskola, kurios tik kiek 
daugiau kaip pusę naujaku
rys turi sugrąžinti per pen
kiolika metų. Esant tokioms 
sąlygoms, per metus kaime 
galime pastatyti po 6-7 tūks
tančius individualių gyvena
mųjų namų.

KLAUSIMAS: Mūsų pokal
bio pabaigai dar norėtųsi 
grįžti prie jau paliestos te
mos. Kokius žemės ūkio 
mokslo darbus laikote sva
riausiais, kaip praktiškai 
stiprinami mo slo ir gamy
bos ryšiai?

ATSAKYMAS: Šimtai Lie
tuvos mokslininkų kasmet 
užbaigia dešimtis svarbių 
žemdirbiams darbų. Iš jų 
norėčiau paminėti vieną dar
bą, kaip ypač svarbų visai 
respublikos žemės ūkio ga
mybai. Ekonomistai balais 
Įvertino kiekvieno ūkio gali
mybes pagal žemių kokybę, 
pagal apsirūpinimą gamybos 
priemonėmis, galų gale-pa- 
gal geografinę padėtį ir de
šimtis kitų kriterijų. Jų 
suma labai skirtinga: kar
tais šalia 50-60 balų turin
čio ūkio yra toks, kurio ūki
ninkavimo sąlygos Įvertin
tos vos 20 balų.

Koks bebūsi sumanus ūki
ninkas, su triskart geresnes 
sąlygas turinčiu nesusily
ginsi. Štai ekonomistai ir 
paruošė sistemą, pagal kurią 
respublikos rajonai ir net 
paskiri ūkiai suskirstyti Į 
keturias ekonomines zonas. 
Jose taikomos 'ir skirtingas 
produktų supirkimo kainos. 
Darbštiems, bet blogesnėse 
žemėse gyvenantiems žem
dirbiams pradėjus mokėti už 
jų pagamintus produktus 
brangiau, žymiai padidėjo jų 
suinteresuotumas plėsti ga
mybą. Tai sustiprino dau
gumos ūkių ekonomiką, pa
kėlė žemdirbių pragyvenimo 
iygV

Dar daug galima būtų kai-? 
bėti apie mokslo ir technikos 
svarbą, žemės ūkio gamybos 
intensyvinimą, stambių pra
moninių \ gyvulininkystės 
kompleksų statybą; kurią 
šiame penkmetyje pradeda
me , tolesnius ūkių industria
lizavimo planus. Baigdamas 
tik norėčiau pabrėžti, kad 
pasiekti didelio žemės ūkio 
gamybos pakilimo, žemdir
bių buities sąlygų pagerini
mo vien tik savo jėgomis jo
kiu būdu nebūtume galėję. 
Tiesiog neįkainojama ta ne
savanaudiška parama, ku
rios kasdien susilaukiame iš 
Tarybų Sąjungos respublikų 
ir draugiškų socialistinių 
kraštų. Štai kodėl artėjan
tis Tarybų Sąjungos penkias
dešimtmetis yra ir asmeni
nė kiekvieno mūsų krašto 
žemdirbio šventė.

Italijos Bolonės miesto gatvėse 
įrengti originalūs šviesoforai pės
tiesiems, praradusiems regėjimą. 
Kai jsijungia žalia šviesa, leidžian
ti pereiti gatvę, šie šviesoforai 
įjungia specialų garso signalą ak
liesiems.

T. GEČIENĖ

NUOTRAUKOJE SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

Birželio viduryje, susi
rinkusios Į Tarybų Lietuvos 
moterų suvažiavimą, 800 ak
tyvisčių plačiai aptarė savo 
reikalus. Jos kalbėjo apie 
moters vieta gamyboje, vi
suomeninėje veikloje, apie 
didelę jos atsakomybę už bu
simąją kartą - savo vaikus. 
Ir pranešėjos - Respubliki
nės moterų tarybos pirmi
ninkė, žurnalo “Tarybinė 
moteris” redaktorė B. Bo- 
reišienė bei Kauno Žemės 
ūkio akademijos TSKP isto
rijos katedros vedėja A. 
Gulbinskienė - ir kitos kal
bėtojos nurodė daugybę pa
vyzdžių/ kad gražiausios, 
gausiausios šeimos yra ten, 
kur motina - aktyvi visuo
menininke, išprususi, apsi
skaičiusi, puikiai atliekanti 
savo tiesiogines pareigas 
darbe. Tokiose šeimose vai
kai auga darbštūs, neišlepę, 
šeimyniniuose pokalbiuose 
jie semiasi žinių, formuoja 
teisingą pasaulėžiūrą.

Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius Antanas Snieč
kus savo kalboje pacitavo iš
trauką iš buržuaziniais lai
kais leisto poniučių žurnalo

Lietuviška muzika visuose kontinentuose

Vienintelis žemynas, kur 
iki šiol nepabuvojo su kon
certais Lietuvos artistai, 
buvo Australija. Sįpavasarį 
tą tolimą kraštą pirmasis iš 
Lietuvos pasiekė operos so
listas Eduardas Kaniava, 
dainavęs Melburno, Adelai
des ir Brizbano miestų kon
certų salėse. Po pusantro 
mėnesio gastrolių Australi
joje dar mėnesį jis koncer
tavo Naujosios Zelandijos 
miestuose Oklende, Veling
tone ir Kraisčiorče. Šių 
gastrolių metu artistas taip 
pat surengė lietuviškos mu
zikos koncertus Adelaidoje 
ir Melburne gyvenantiems 
tautiečiams. Beje, dainavęs 
net šešiolikoje užsienio val
stybių, E. Kaniava yra pir
masis, kuriam teko pabuvoti 
visuose penkiuose kontinen
tuose.

Konstatavę šį malonų ir, 
nesuklysiu sakydamas, 
reikšmingą faktą Tarybų 
Lietuvos muzikiniame gyve
nime, pasidomėkime, ką pa
staruoju metu veikė kiti ar
tistai ir kolektyvai, kur jie 
ruošiasi keliauti.

Tarptautiniame 1971 metų 
šiuolaikinės muzikos festi-

“Moteris”: “Apsiriktų ir! 
skaudžiai apsiriktų ta tauta, 
kuri norėtų moteris išradė
jais, mokslininkais, nugalė
tojais matyti”. Gyvenimas 
įrodė priešinga: apsiriko 
būtent tie, kurie norėjo už
daryti moterį siaurame šei
mos rate, nuskurdinti jos in
teresus, dvasinį pasaulį. 
Tik dirbanti, kurianti mote
ris gali jaustis pilnaverte 
piliete, šviesios komunizmo 
ateities statytoja. Neveltui 
moterys Tarybų Lietuvoje 
sudaro daugiau negu 60 pro
centų visų specialistų su 
aukštuoju ir specialiuoju vi
duriniu mokslu, neveltui jos 
nurungė vyrus tokiose svar
biose srityse kaip medici
na, pedagogika, prekyba, vis 
labiau Įsigali Įvairiose 
mokslo šakose (mokslininkų 
tarpe jos sudaro 36,4 pro
cento).

Pagarbūs žodžiai iš suva
žiavimo tribūnos buvo tarti 
apie medicinos mokslų dak
tarę Valstybinės premijos 
laureatę A. Lukoševičiūtę, 
kitą kaunietę - KPI chemijos 
mokslų daktarą visuome
nininke V. Zelionkaitę, Pe

J. B A G D A N S K I S
valyje “Varšuvos ruduo” 
gražiai pasirodė S. Sondec
kio vadovaujamas Filharmo
nijos kamerinis orkestras, 
kurio koncertus “Tribūna 
Hudu” ir “Žice Varšavy”, 
kiti Lenkijos dienraščiai 
apibūdino kaip reikšmingą 
šios didelės muzikinės šven
tės Įvykį.

Tuoj po “Varšuvos ru
dens” Į Lenkiją išvyko ope
ros solistai Virgilijus No
reika ir Nijolė Ambrazai
tytė. Jie su septynių užsie
nio šalių teatrų solistais 
dainavo Lodzės Didžiojo 
teatro naujųjų rūmų penk
mečiui skietuose šventi
niuose koncertuose. V. No
reika, be to, labai sėkmin
gai šiame sezone dainavo 
Berlyno, Budapešto ir Pra
hos teatrų spektakliuose.

Tarybinės santvarkos me
tais išaugusią Lietuvos mu
zikinę kultūrą praeitą rude
nį Prancūzijoje ypač gražiai 
reprezentavo Valstybinio 
Akademinio liaudies dainų ir 
šokių ansamblio “Lietuva” 
artistai. “Neįmanoma pa
matyti ką nors geresnio šia
me žanre,, Tai pats gražiau
sias nacionalinis folklorinis 

dagogikos mokslų daktarę V. 
Stakionienę, biologijos 
mokslų daktarę J. Monstvi- 
laitę, kolūkietę, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatę, motiną didvyrę 
J. Alaburdienę, apie “Leli
jos” siuvimo fabriko darbi
ninke Socialistinio Darbo 
Didvyrę J. Varnienę, pagar
sėjusias melžėjas M. Šiau
lienę, S. Oržekauskien^, apie 
daugelį kitų moterų, savo 
šauniais darbais puošiančių 
gimtąjį kraštą.

Suvažiavime dalyvavo ir. 
kalbėjo viešnia iš Maskvos, 
pirmoji pasaulyje moteris 
kosmonaute Valentina Niko
lajevą - Tereškova. Dele
gatės priėmė daug svarbių 
dokumentų, tame tarpe krei
pimąsi i kovojančio Vietna
mo dukras, kuriame, be kita 
ko, sakoma: “Protestuoda
mos prieš barbarišką karą 
jūsų žemėje, mes visu ryž
tingumu žadame jums ne tik 
savo užuojautą, bet ir para
mą. Tikime, kad nugalės 
taika ir tiesa, nugalės žmo
niškumas, kad jūsų žemėje 
žydės sodai ir juoksis vai
kai”.

ansamblis, kokį teko kada 
nors matyti”! Taip apie an
samblio artistų pasirodymus 
Bennes miesto dienraštyje 
“Uest. France” rašė apžval
gininkas Henri Terriere. 
Panašiai apie juos atsiliepė 
Grenoblio “Le Douphine li- 
bere” ir kiti prancūzų dien
raščiai. Šiomis dienomis 
“Lietuva” grįžo iš šiaurės 
- didelių gastrolių Suomijo
je, kur pasirodė su nauja 
programa.

Nebe pirmą sykį pakvies
tas Į Lenkiją, Filharmoni
jos simfoninio orkestro vy
riausiasis dirigentas Juozas 
Juozas Domarkas pasirodė 
Varšuvoje ir Lodzėje. Ypač 
reikšmingas buvo jo koncer
tas su Varšuvos Valstybinės 
filharmonijos orkestru, kai 
čia pirmą kartą buvo sugro
ta M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema “Miške”. Ankstyvą 
šių metų pavasarįdirigentas 
debiutavo Rumunijoje.

Dideles gastroles Bulgari
joje netrukus sūrengsS. Son
deckio vadovaujamas Filhar
monijos kamerinis orkest
ras. Be eilinių koncertų, 
šis kolektyvas taip pat daly
vaus tarptautiniuose kame

rinės muzikos festivaliuose 
Plovdive ir Sofijoje. Kartu 
įsu orkestru ten pasirodys 
ir populiari Vilniaus operos 
solistė, sąjunginio ir tarp
tautinio Bukarešto vokalistų 
konkursų laureatė N. Am
brazaityte. Beveik tuo pat 
metu Italijoje skambės V. 
Daunoro bosas. Jis su kitais 
žymiais pasaulio daininin
kais pakviestas giedoti Ver
džio “Reqvuem”. Sis kūri
nys bus atliekamas Padujo
je, Florencijoje ir kituose 
miestuose, vieno Įžymiausių 
šio amžiaus pradžios italų 
tenoro Aurelijano Pertilės 
20-ųjų mirties metinių su
kakčiai skirtuose memoriaT 
liniuose renginiuose. Dabar 
V. Daunoras ir kiti solistai) 
“Reqvpem” repetuoja Ven
grijos sostinėje su Budapeš
to chorais ir simfoniniu or
kestru. Liepos viduryje i 
Austriją ruošiasi vykti vil
niškis pučiamųjų orkestras 
“Trimitas”, vadovaujamas 
Romo Balčiūno. Sis kolekty
vas dalyvaus Vienos tarptau
tiniame jaunimo pučiamųjų 
orkestrų konkurse.

V. Noreika naujojo sezo
no pradžioje vėl kviečiamas 
į Berlyno operą, o rudeniop 
su “Lietuvos” ansamblio in
strumentalistų grupe jis su
rengs pusantro mėnesio kon
certinį turnė po Prancūziją. 
Gvadalacharos miesto (Mek
sika) simfoninis orkestras 
kviečiasi Vilniaus Filhar
monijos simfoninio orkestro 
vyriausiąjį dirigentą J. Do
marką. Jo gastrolinė kelio
nė Į Meksiką planuojama 

LLD 1-mos apskrities sekretorė Julija Marazienė pra
nešė Centrui, kad čikagiečiai prie mūsų šaukiamos konfe
rencijos, kuri Įvyks rugpiūčio 25 d., Mildos svetainėje, 
7 vai. vakare, uoliai rengiasi. Prieš konferenciją, 5:30 vai. 
bus LDS 2-osios apskrities pietūs.

Tikiu, kad visi delegatai ir svečiai Į LDS suvažiavimą 
dalyvaus ir mūsų konferencijoje.

* * *

Aukų, nuo balandžio 11 d. iki birželio 30 d., gavome:

Tai jau ir baigiasi 1972 metų pusmetis. O nariai duok
les dar ne visi pasimokėję. Visi turime stengtis, kad visos 
duoklės būtų kuo greičiausiai prisiųstos.

O kas blogiausia, tai kad turime dar ir tokių narių, kurie 
su duoklėmis yra užsivilkę metus ir daugiau.

Prie jau už šiuos metus pilnai užsimokėjusių kuopų pri
sideda sekamos: 4 kp., Portland, Ore.; 52 kp., Detroit, 
Mich.; 66 kp., Grand Rapids, Mich.; 72 kp., Great Neck, 
N. Y.; 82 kp., Peoria, Ill.; 145 kp., Los Angeles, Cal.

Iš viso iki šiol tik 21 kuopa prisiuntė duokles už visus 
savo narius. Ką veikia kitos kuopos?

* * *
Naujų narių gavime irgi šiek tiek “snaudžia” nariai šiais 

metais. Segamos kuopos gavo naujų narių per pastaruosius 
tris mėnesius: 2 kp., So. Boston, Mass. - 2 nariu; 10 kp., 
Philadelphia, Pa. - 2; 19 kp., Chicago, Ill. - 2 (ši kuopa 
šiais metais jau gavo 8 naujus narius); 45 kp., St. Peters
burg, Fla. - 4 (iš viso jau gavusi šiais metais 7); 75 kp., 
Miami, Fla. - 2 (iš viso jau 5); 153 kp., San Francisco, 
Cal. - 1. * * *

45 kp., St. Petersburg, Fla., per J. Grebliką . . .$300.00 
11 kp., Worcester, Mass., per J. Jaskevičių . . 25.00
Massachusetts Moterų Sąryšis per

N. Grybienę, Norwood, Mass................... 20.00
Šakalių Žemaitis, Los Angeles, Cal., per W. Railą 10.00 
P. J. Martin (Martinkus), Wexford, Pa................ 10.00
Vincė Grozan, Lake Worth, Fla................................ 8.00
Ben ir Adele Wardo, 52 kp. nariai, Detroit, Mich. 5.00 
Adele Zix, Redlands, Cal., 78 kp. narė................. 5.00
P. Kuliaskas, Gardner, Mass.........................., . . 3.00
K. Daugėla, 11 kp. narys, Worcester/Mass. . . . 3.00
A. Gasparas, 66 kp. narys, Grand Rapids, Mich. 3.00 
Frank Adams, 66 kp. narys, Gr#nd Rapids, Mich. 3.00 
J. Stankaitis, 66 kp. narys, Grand Rapids, Mich, 3.00 
F. Petrila, 66 kp. narys, Grand Rapids, Mich. . . 2.00
W. W. Smith, Thunder Bay, Canada.......................... 2.00
Domicėlė Shultz, 4 kp. narė, Portland, Ore............. 2.00
Anna Gricius, 2 kp. narė, So. Boston, Mass. . . . 2.00
F. Nagine, Keene, N. H............................................. 2.00
Po $l?00: K. Markūnas, Lawrence, Mass.; M. Karsokiene, 
Grand Rapids, Mich.; Ona Labanauskienė, Grand Rapids, 
Mich.; P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.; A. Matukas, 
West Linn, Ore.; M. Ciabotti, Chicago, Ill.; J. J. Paukš
tasis, Miami, Fla.

Širdingai dėkojame.
IEVA/MIZARIENĖ
Centro Sekretorė

metų pabaigoje. Baletmeis
teris Vytautas Grivickas 
Bulgarijoje ruošiasi statyti 
E. Grygo baletą “Per 
Giunt”. Bene pirmą kartą 
užsienyje nuskambės ir lie
tuviškos kaimo kapelos mu
zika: gastrolėms į Belgiją 
ir Olandiją ruošiasi Trakų 
rajono /Galvės” kaimo ka
pela.

MRS. CO R ETTA KING

Prieš keletą metų nužudyto Dr.- 
Luther Kingo žmona šiandien 
yra viena iš energingiausių 
kovotojų už taiką ir progresą.

GYVYBE GALI 
EGZISTUOTI BE 
VANDENS

Kolumbijoj univ«riif«fo moks
lininkai G. Volinas ir D. Erikso* 
nas akjperimantiikai įrodė, kad 
gyvybė gali atsirasti planetose ir 
net visur kosmose, kur nėra van
dens. Mokslininkai susintetino 
amino rūgštis laboratorijose, vi
siškai nenaudodami vandens, o 
vien tik medžiagas, kurios, kaip 
žinoma, tikrai yra kosmose.
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draugą Kuprį pa rengi mas la
bai pavyko iš finansinio at
žvilgio, nors oras nebuvo 
pilnai geras, nes lijo. Bet 
tas nesulaikė draugus ches- 
teriečius nuo dalyvavimo 
mūsų parengime. Didelis 
jiems ačiū.

Kaip ir visuomet, draugai 
J.J. Staniai atliko svarbiau
sią šio parengimo dalį, tai 
maistą pagamino. Prie to su 
maistu prisidėjo ir kiti - 
Antanaičių šeima ir F. Del
tuvienė. O drg. J. S. Deltuva 
padengė vaišių išlaidas.

Draugė E. Mulokiūtė, nors 
ir nedalyvavo parengime, 
aukojo $20, taip pat draugų 
Pečkių šeima, negalėdama 
dalyvauti prisidėjo su $20. 
Po $15 aukojo: P. Kupris, 
Dūdonių šeima ir Antanai
čių šeima. Po $10 - P. Šla
jus, J.J. Staniai ir J. S. Del
tuva. Po $5 - A. Paužienė, 
W. Kupris, J. Kuprienė, P. 
Paserskis ir O. Kučiauskai- 
tė, W. Balčiūnas aukojo $7 
ir Gižauskienė $6.

Išlaidas padengus, pelnas 
skiriamas spaudai. “Lais
vė”, “Vilnis” ir “Liaudies 
Balsas” susilauks po $55 
paramos kiekvienas.

Nuoširdus ačiū aukotojams 
ir atsilankiusiems.

VINCO DUKTĖ

ĮVAIRIOS žinios
NIXONUINEPAVYKO

Washingtonas. - Aukš
čiausiasis teismas atmetė 
Nixono administracijos rei
kalavimą suteikti saugumo 
organams slaptai pe^ tele
fonus ir kitokius Įrengimus 
sekioti radikalų veiklą.

Aukščiausiasis teismas 
nurodė, kad nesutinkantiems 
su valdžia piliečiams turi 
būt užtikrinta asmeninė lais
vė.

Washingtonas. - Juodųjų 
kongresmenų kokusas kalti
na Nixoną už sumažinimą 
skurdžių vaikų reikalams 
fondų ir jų naudojimą karo 
reikalams.

Salisbury. - Rodezijoje 
siautėja afrikiečių streikai 
prieš baltųjų rasistų valdžią. 
Daug areštuotų. 67 autobusų 
vairuotojai teisiami.

Washingtonas. - Areštavo 
115 taikos kovotoji), piketa
vusių Kapitolių, reikalavusių 
baigti karą Indokinijoje.

Haverhill, Mass

mirė

Nors jau praėjo treji metai nuo mirties 
mano mylimo vyro Augusto, bet liūdesys šir
dyje pasiliko kol gyva būsiu.

Lankau tavo kapą, mano mylimasis, puoš 
dama gėlėmis. Ilsėkis ramiai, brangusis.

MARY KAZLAUSKIENE 
Žmona

AUGUSTAS KAZLAUSKAS
Reiškiame širdingą užuojautą jo mylimai 

žmonai Almai ir kitiems jo giminėms ir 
draugams.

MOTIEJUS ir PATRONE BULOTAI 
Lawrence, Mass.

Reiškiame Širdingą užuojautą jo mylimai 
Žmonai Almai ir kitiems jo giminėms ir drau
gams.

I 96 9 m . 1 i e p o s • 1 6 d

LAISVĖ 5-tas puslapis

Boston, Mass Worcester, Mass HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALEHELP WANTED-MALE-FEMALE

(37-46)

NURSES AIDE
M. UŽDĄ vinis

St. Petersburg, Fla■ Company

ŠIRDINGA PADĖKA

M. S

Norwood, Mass

Detroit, Mich. vyro

PAIEŠKOJIMAS

remda-

FOR SALEKiek Medicare depar-

St. Petersburg, Fla.
mirus

ROBERT BRUWER

St. Petersburg, Fl
Mirus

ROBERT BRUWER

FRANCES, JANIE IR AL PUIDOKAI
yLawrence, Mass.

MIRĖ ILGAMETIS
WORCESTERIO GYVENTOJAS 
ANTANAS PUIDOKAS

Domestic help. Cook, housekeeper, 
small ranch house; 2 adults. Top 
salary. Experienced. 201-731-6888 
or 201-731-6888 or 201-731-6750.

(41-45)

SKILLED & SEMI-SKILLED WOODWORKERS 
CABINET MAKERS - DEPT. SUPERVISORS 

National kitchen cabinet manufacturer needs skilled 
woodworkers to operate brand new plant.

Truck Mechanic. Top rate for top 
grade mechanic. Overtime, hospita
lization, vacation, Extras. Gas & 
Diesel tractor, trailers, etc. 201- 
752-4000 (41-45)

HELPER. Heavywork, good pay, 
steady job opportunity, all benefits 
and holidays. Call betw. 9-4 Linden, 
N..J. 201.-925-4151 (41-43)

Diesel mechanic. Experienced- 
Good salary. Good opportunity for 
right man. Salary open. G. M. C. 
Truck, Inc. (201) 434-0432, Jersey 
City, N. J. (41-45)

ON TA AND TAI MACHINES 
YEAR ROUND JOBS. GOOD FAY 

BENEFITB

Calh 212-287-3500
(42-43)

HOUSEKEEPER, sleep-out, own 
transportation, reliable, steady, 5 
day week, hours arranged, adults 
household 516-692-4395 (42-44)

MACHD^E SHOP HELPER. Must 
know machine shop tools, read 
micrometer. Good opportunity, be
nefits. Call between 9-4, Linden, 
N. J. 201-925-4151. (41-43)

TRACTOR OWNER OPERATORS
Equipped with 3 inch Liquid Pump. 
Liquid Food Grade. Local and long 
haul. 62% of gross’revenue. Call 
Rocky. 201-435-4954.

ADIRONDACK
140 acres, house, barn, shed,' 

stream. Good for horses or beef. 
Call (518) 568-6250 (42-45)

3-11 Shift. Experienced. Excellent
Salary & Benefits. Call:

ELIZABETH NURSING HOME 
201-354-0002

(42-46)

Galų gale ir mes sulaukėm 
vasaros. Iki šiol lijo ir buvo 
šalta. Orui sušilus, pradė
jom rūpintis iš miesto išva
žiavimu | pajūri ar parkus. 
Mūsų geri draugai, pažan
gieji veikėjai, matomai, to
kiems išvažiavimams su
teiks porą progų.

Gavau nuo Jono Kuodžio 
iš Lawrence laišką, kuriame 
rašo, kad liepos 30 turėsime 
pikniką Maple parke. Ragina 
bostoniečius tam išvažiavi
mui . gerai prisirengti, kad 
piknikas būtų pasekmingas. 
Tikiu, kad ir kitų miet-ų lie
tuviai prisidės. Į šį pikniką 
važiavimui turėsime imti 
busą, nes su automašinomis 
mažai mūsų žmonių beliko.

Taipgi gavau pranešimą 
nuo J. Jaskevičiaus iš Wor- 
cesterio, kad jie, pasitarę, 
rengia pikniką Olympia par
ke rugpiūčio 13-tą. Tai reiš
kia, kad gražiausiu vasaros 
metu turėsime porą progų j 
gražius parkus, kad ir nebe 
lietuvių, išvažiuoti ir vi
siems įprasta gražia gamta 
pasidžiaugti. Dargi kartą ki
tą su senais pažįstamais pa
sišnekučiuoti. ..

Kas liečia su darbu prisi
dėti piknike, Jaskevičius ra
šo, kad jis praneš vėliau. 
Ypatingai mūsų gabios mo
terys visuomet vienokiu ar 
kitokiu būdu prisideda, kad 
sukėlus daugiau finansinės 
mūsų spaudai paramos.
’ Visi, kurie dar galime, 
stengkimės dėl šių piknikų 
pasidarbuoti.

A. KANDRAŠKA

. “Detroit Fręę P^ess” ko- 
lumnistas David Hess.nurodo, 
gydytojų didžiausius uždar
bius iš federalinio Medicare. 
Antai, dešimt daktarų Michi
gan o valstijoje 1970 metais 
pasidarė nuo $45,000 iki 
$118,000 per metus. O 
Miami, Fla., vienas dakta
ras, kuris turi kliniką, pra
lenkęs visus kitus gydytojus, 
pasidarydamąs $505,502 
pelno. Bendrai paėmus, jis 
už vienos dienos darbą gavo 
$1,620!

Praėjusiais 1970 metais 
Department of Health, Edu
cation and Welfare nukirto 
Michigan© valstijos dakta
rams ir ligoninėms daugiau 
kaip $14,400,000
miesi tuo, kad buvo permo
kėta 
tamentas yra permokėjęs vi
soje Amerikoje, tik jis 
vienas težino. V. Z.

Velionės buvo gimęs Ašas- 
ninkų kaime Lietuvoje. Į 
Ameriką, į Worcester! at
vyko 1913 metais. Gavo dar
bą vielų išdirbystėje. Bet 
didelė nesėkmė palietė An
taną, kai vos pasiekus gyve
nimo viduramžį, jam svei
kata sušlubavo ir daug metų 
teko išbūti ligoninėje. Tik 
laimingas buvo tuomi, kad 
abelną jo padėtimi laike il
gos, sunkios ligos rūpinosi 
Kelly’s (Kalakauskų) ir Va- 
lentukevičių šeimos, patal
kininkaujant Petrui Ploščiui.

Laidotuvės buvo pavyzdin
gos. Atsisveikinimo ir 
dėkos kalbas pasakė M. 
kackienė.

Minėtos šeimos teikė 
lioniui nuoširdžiausias 
slaugas. Jos yra nusipelnu- 
sios viešos padėkos žodįdar 
ir tuomi, kad jos nėra velio
nio jokie giminaičiai, tik 
draugas Valentukevičius yra 
gimęs tame pačiame Ašas- 
ninkų kaime, iš kurio parėjo 
drg. Puidokas.

Velięnis paliko Lietuvoje 
brolį ir dėdę ir du pusbro
lius Amerikoje.

pa-
Su-

ve-
pa-

MŪSŲ LIGONIAI

Jau nuo pat šių metų pra
džios Nellie Grybienė rimtai’ 
pradėjo negaluoti. Pradžioje 
galvojo, kad tik šiaip' sau 
žieminės slogos laikinai pa
vargins ir vėliau viskas bus 
tvarkoje. Vienok taip nebuvo, 
jos sveikata laipsniškai ėjo 
blogyn ir blogyn. Tokiu būdu 
jos gydytojas vasario mėne
sį pasiuntė ją i Norwood© li
goninę. Išbuvus ligoninėje 
porą savaičių, grįžo į namus 
ir, visą laiką ligi šiol, buvo 
daktaro priežiūroje. Jos 
sveikata dalinai buvo page
rėjusi, bet neilgam.

Paskutinėmis savaitėmis 
vėl pradėjo jaustis blogai, 
tokiu būdu, birželio 21 d. ir 
vėl buvo padėta į Norwood 
ligoninę.

Kadangi šiais metais pava
sario mėnesiais oras buvo 
blogas, nuolatos lietus lijo, 
šlapias ir vėsus, tai blogai 
atsiliepia ant senesnio am
žiaus žmonių sveikatos, ypač 
kurie turime artritą, sąnarių 
skaudėjimus. Man pačiam 
dažnai prisieina pergyventi 
panašių skaudėjimų. Mano 

rankų pirštai skaudžiai ar
trito pažeisti, dažnai būna' 
taip, kad mažai ką galiu 
dirbti...

Mary Sadauskienė taip pat 
pergyvena daug nemalonumų 
dėl skausmų, kurie jai yra 
įsimetę į kojų sąnarius. Jau 
kelinti metai ją vargina, tie 
skausmai. Nors ji daug gydy
tojų atlankė, ieškodama pa
galbos, bet jos nesurado, nes 
ir daktarai dar šiandien yra 
bejėgiai tokius skausmus pa
gydyti.

Mary Valmienė taip pat jau 
kelinti metai vargsta dėl sa
vo blogos sveikatos. Jos abi 
kojos rimtai artrito pažeis
tos. Jos eisena labai bloga. 
Dėl to ji beveik niekur iš na
mų ir neina. Tik duktė A liū
ne kaip kada atvažiavus pa
siima nusiveža pas save.

Mano nuoširdi joms užuo
jauta.

gyvenimo draugui
Bruwer mirus,

Mano 
Robertui * 
draugai ir geros valios žmo
nės liūdesio valandomis atė
jo mane suraminti ir visuo
se reikaluose man prigelbė- 
ti, kaip ant vietos, taip ir 
Fairfield, Conn, laidojant.

Reiškiu nuoširdų dėkui 
draugams už gėles, išlydint 
šermeninėje Adelei Pakal
niškienei už tinkamą kalbą 
ir sudainuotą liūdną dainelę, 
už draugų per spaudą iš
reikštą simpatiją, LLD 45 
kuopai už pramogoje 
reikštą mano žmogaus 
siminimą ir už viską.

Prisimindama savo 
mirtį, tą proga teikiu Lais
vei dvidešimt penkis dole
rius ir visierrtš, kurie kuo 
gelbėjo, didelis ačiū.

ALMA BRUWER, žmona

iš-
pri-

Paieškau savo geros pa
žįstamos draugės-glminai- 
tės

Allsės Seleniekas, 
anksčiau gyvenusios Latvi
jos respublikoje, Bauskos 
Aprinkę, Kurmenes Pagas- 
ta, “Laucenekas/ vėliau iš- 
vykuslos gyventi Kanadoje, 
Hamilton, Ontvf 320 Caroline 
St. So

Žinantieji prašomi para
šyti šiuo adresu:

BauskSs raj.
Barbele - 229335 

„ “Meiri”
Kviesis Mikus

(42-45) 

MACHINIST/TOOL MAKER. Excel
lent opportunity for advancement 
into mold making with growing com
pany. Must be able to operate con
ventional toolroom machinery. 
Fringe benefits and overtime. For 
appointment, please call Mr. Tom 
Hartman, 201-224-4700.

INDUSTRIAL DEVICES INC. 
982 River Rd., Edgewater, N. J.

(42-46)

NURSES-Full time or part-time. 
RN or LPN, 3 P. M. to 11 P. M. and 
part-time 7 A. M. t6 3 P. M. Good 
benefits. Call Glen Side Nursing 
Home weekdays 8 A. M. to 3 P. M. 
201-464-8600. New Providence, N.J

(41-46)

Wanted window shade installer
salesman, for leading shade mfg. 
Experience in installation-meas
uring required. Sales exp. required. 

r car and expenses. Call 
516-822-1190. (41-45)

MACHINIST/TOOL MAKER. Excel
lent opportunity for advancement 
into mold making with growing com
pany. Must be able to operate con
ventional toolroom machinery. 
Fringe benefits and overtime. For 
appointment, please call Mr. Tom 
Hartman 201-224-4700. INDUSTRI
AL DEVICES, INC., 982 River Rd., 
Edgewater, N. J. (42-45)

Nurses-registered. 4 to 12 P. M. 
shift, exc. fringe benefits &working 
cond. Apply in person: Oakview 
Nursing Home, Ernston Road, 
Morgan, N. J. 201-721-8200. An 
equal opportunity employer. (41—45)

MAINTENANCE MECHANIC 
Knowledge of high speed packaging 
equipment. Good salary, company 
paid benefits. ALLIED OLD ENG
LISH, Apply 100 Markley St., Port 
jReading, N. J.' (42-45)

Attention. Needed at once Aluminum 
Siding Mechanic or exp. helpers 
looking for change. No truck or 
equipment necessary, steady work 
year round. Call Mr. Wilson 201- 
933-7430 Bergen County: 201-937- 
4763 Hudson County. (41-45)

MECHANIC 
Exp. on truck & fork lift repairs 
GOOD SALARY (Plus Overtime) 

Company paid benefits 
HILLSIDE METAL PROD., INC. 

,262 Passaic St. Newark, N. J. 
|(Betw. Clay St. Bridge & Clark St.) 
An Equal Opportunity Employer M/F 

(41-45)

Maintenance Mechanic needed in our i 
medium-size industrial plant. Elec
trical experience essential. Mecha
nical experience a must. If you can 
meet our needs we may have a good 
opportunity for you. Full company- 
paid benefits. Good starting salary. 
Contact: John Lukowicz Birma 
Products Corp., Jernee Mill Rd., 
Sayreville, N. J. 201-257-6674

(41-45)

Auto Body Man. Excellent opportu
nity for permanent position with 
quality new car dealership. Must, 
be experienced. Apply in person to 
Mr. E. K. Cumming or Stanley, 
E. K. Cumming Co., 416 Morris 
Ave., Elizabeth, N. J. 351-3131

(41-47)

MACHINIST - Young growing elec
tronic materials co. needs motivated 
stable individuals to be trained on 
our machinery for a job with a 
future. Semi Elements 201-825- 
3090 (42-43)

MACHINIST, TOOLMAKER AND 
LATHEHAND. Must be qualified to 
work op his own, from prints, on 
precision work. Job shop experience 
preferred. Profit sharing plus com
pany paid benefits and overtime 
schedule. PITCO ACADEMY, 316 
Rt. 10, East Hanover, N. J. 887- 
3800. Evenings, 267-0276. (42-44)

Many excellent job opportunities.
All fringe benefits.
Full Blue Cross hospitalization.
Life Insurance
Paid holidays, vacations, birthdays.
Earnings equal to ability and experience.

Come work and grow with EXCEL 
Live and play in Central Jersey 

Call (201) for interview appointment or 
apply at Main office any afternoon 3 tb 5 P. M.

Monday through Friday
EXCEL WOOD PRODUCTS

Prospect & Massachusetts Ave., Lakewood, N. J.
(42—44)

KNITTERS, experienced 
Ass’t. Knitter Mechanics

WTO BODY 
MEN

• with tools ,
• exp. painters

Excellent Opportunity
CALL OR VISIT 

MR. DE CICCO

PAINTMASTER 
569 Main St. 

Poughkeepsie, N. Y. 
914-473-1829 

(41-43)

Counterwoman - for night shift in 
fast turnover restaurant. Good sal
ary, benefits, paid vacation, insur
ance, hospitalization, etc. White 
Diamond Restaurant, Morris & Mill
burn Aves., Springfield, N. J. 201- 
379-9835 after I P. M.’ (41-43)

Welders. Experienced in heavy 
plates preferred, top wages, 3 wks. 
vacation after 5 yrs., 4 wks. after 
10 yrs., Blue Cross & Blue Shield, 
major medical paid by Co. SQR Inc., 
100 Kentile Rd., South Plainfield, 
N. J. Call Bob Kramer, 7 A. M. - 
4:30 P. M. For interview appt. 
755-6655. (41-43)

COLLEGE STUDENTS 
APPLYNOW

COLONIAL MAIDE 
ICE CREAM

Sell ice cream for 
high profit 

Choice routes 
still available

Call or come in 7 days
9 A. M. to 2 P. M.

447 Market St., East Paterson, N. J.
Phone 791-9020

(41-43)

MACHINIST. All round large jobbing 
work. Opening for. reliable willing 
man who wants a steady job under 
good working conditions. Top pay, 
benefits, all holidays. Call betw. 9- 
4 Linden, N. J. 201-925-4151.

(41-43)

LATHE HAND. Large jobbing work 
opening for reliable willing man who 
wants a steady job under good work
ing conditions. Top pay, benefits, all 
holidays. Call betw. 9-4 Linden, 
N. J. 201-925-4151 (41-43)

WIRING & SOLDERING 
TRAINEES & EXPERIENCED 

All paid benefits. 7 paid holidays. 
No phone calls. Apply at EMPIRE 
ELECTRONICS, 60 Spruce St., 3rd 
floor, Paterson, N. J. (42-45)

Hostess, mature, in‘charge of aining 
room. Waitresses full time. Cook 
full tithe. Utility people. Brandford 
Restaurant. Apply < in person 9-4 
P. M. Personnel Office, W. T. Grant 
Company, Middlesex Mall, South 
Plainfield, N. J. (41-47)

COOK 
1st COOK

Steady, year round. Good pay and 
all benefits. Call Chef Alfredo 516- 
BA3-7200 (42-48)_____  ,_____ .______  ,   - - —

AUTO MECHANIC. Get Away from 
The Race and Slow Down to Your 
Pace. Experience necessary. Must 
know automatic transmissions and 
air-conditioning work. Top salary 
for the right person plus med. insur. 
& other fringe benefits. CallKLAP- 
PER CHEV & OLDS, Liberty, N. Y. 
914-292-6010 (42-46)

TEXTILE ROTARY SCREEN 
PRINTERS: Several positions avail
able. Experienced rotary screen 
essential. -Excellent pay, liberal 
fringe benefits. State background.. 
Reply room 1^04, 450 7th Ave., 
N. Y. C. Call 212^244-8132

V (42-47)

MAINTENANCE 
MECHANICS HELPER

- Mechanically inclined, knowledge 
of basic tools & mechanical equip
ment. Good salary, company paid 
benefits. . Chance to advance. 
ALLIED OLD ENGLISH, 100 Markley 
St., Port Reading, N. J. (42-45)

MAINTENANCE MAN. All round 
first class person, light electric 
and pipe fitting skills, knowledge of 
welding, steady positions, all bene
fits, good starting rate. Call JON 
FREDRICKS, 201-687-4150.

(42-48)

MACHINIST - 1st class. NightShift. 
All around machinist - interested 
in learning progressive Dies. New 
modern plant in Northvale, N. J. 
Company paid benefits including 
pension. Steady employment. Call 
Miss Hamblin 201-767-0200.

(42-46)

DAIRY FARM
325 acres, stocked & equipped. 

$145,000 29% down. Owner will take 
mortgage. Write William Heller, 
RD No. 2, Cherry Valley, N. Y 
13320-or call (518) 284-025-590.

(42-46)

REAL ESTATE 
FOR SALE

VIRGINIA
150 Acres Grazing Farm. Good 
grass and plenty of water, improve
ments: Silo with self feeder, modern 
feed lot, concrete, barns and home. 
Bedford County, five miles from 
Roanoke city.

GROSS FARM & LAND CORP.
P. O. Box 452

VINTON, VIRGINIA 24179 
Phone 703-342-0187

(42-46)

100 ACRES
Near Washington, N. J. Approx. 5 
miles from interstate Route 78 Ex
cellent for subdivision, Zone 3/4 and 
1-1/2 acre lot, approx. 1500 ft. of 
road frontage,' beautiful view from 
upper half of land. Good buy at 
$1275 per acre. Frank Blanche, 58 
E. Washington Ave., Washington, 
N. J. 689-2211. (42-46)
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Uraganai Floridoje
Florida yra žinoma kaipo 

uraganų valstija. Kiekvie
nais metais jie prasideda su 
vasaros pradžia ir baigiasi 
su rudens pradžia, nors čia 
tie sezonai nėra žinomi. Flo
rida turi “garbės” vadintis 
uraganų valstija, o Miamis 
uraganų miestas, nes Mia
mis pasitinka kiekvieną ura- 
uraganą kuris tik ateina nuo 
Kubos.

Jau visiems yra žinoma, 
kad visi uraganai yra vadi
nami moteriškais vardais. 
Kodėl? Juk būtų galima juos 
vadinti numeriais - vienas, 
du ir tt. Ar čia būtų vyrų iš
galvojimas, kaip, kad vyrai 
išgalvoja visokias madas - 
ilgus plaukus, trumputėlius 
sijonus ir kitką?

Uraganas “Agnieška” atė
jo nuo Kubos ir prabėgomis 
padarė Floridai nuostolių. 
Bet kada ji pasiekė kitas 
valstijas! O ji pasiekė dau
giau kaip tūkstančio mylių 
ilgio nuo Floridos Atlanto 
krantinėje daug miestų. Ne
gana pakraščių. Ji pasisuko 
toliau nuo Atlanto j šalies 
vidų ir pagimdė audras, lie
tų, užsėmė žemumas, per
pildė upes, nuplovė daug 
derlingų .laukų , ir tt. Daug 
valstijų skelbiamos nelai
mės ištiktomis valstijomis. 
Nelaimės valstija skelbiama 
ir Florida.

Bet Florida laukia dar di
desnių “uraganų” negu 
“Agnieška”. O tai Demokra
tų partijos konvenciją, kuri 
įvyks liepos 10, 11, 12, 13

ir 14 dd. ir apie mėnesi vė
liau Respublikonų partijos 
konvencija, kuri įvyks rugp. 
21, 22 ir 23 dd. Žinovai sa
ko, kad šios dvi turtingosios 
klasės politinės partijos sa
vo konvencijose pergyvens 
dideles audras. Čia atsilieps 
visi pergyvenami nemalonu
mai, kaip tai - karas Viet
name, dolerio suklupimas, 
infliacija, nedarbas, aukštos 
kainos, aukštos nuomos, 
narkotikai. Ir baigsis prez. 
Nixono kelionėmis į Kiniją 
ir Tarybų Sąjungą!

Būkime tikri, kad šie poli
tiniai uraganai “dūks” visu 
savo smarkumu. “Išraus” 
daug didelių politinių me
džių, nukels daug tiltų, ku
riais politikieriai myli vai
kščioti. . . Florida turės dar 
didesni “uraganą” negu įvy
ko 1968 m. Chicagoje, kada 
vyko Demokratų partijos 
konvencija, o ten buvo su
žeistų ir kalėjimai buvo per
pildyti.

Jei pirmesniems uraga
nams būdavo užkalami lan
gai ir užrakinamos durys, 
tai šiems ruošiamasi turėti 
ašarinių bombų, ginklų, ku
rie dar nebuvo išvežti į 
Vietnamą. O pats Miami 
Beach paskyrė arti milijono 
dolerių “nepaprastoms iš
laidoms” - samdyti 1,000 
policininkų. O valstija (Flo
rida) turės paruošus naminę 
gvardiją, net bus ir federa
linė kariuomenė kelių Įgulų.

Laukiama daug ko nepap
rasto. .. J. DZŪKELIS

NEW YORKO NAUJIENOS

Jauna advokatė Elizabeth 
Holzman rinkimuose sumušė 
kongresmaną Emanuel Cel- 
ler. Tai buvo netikėtas jos 
laimėjimas prieš senąjį ir 
gudrų politikierių.

•
Policijos komisionierius 

Murphy įsakė policijai va
saros metu saugoti mokyk
las, kad mokiniai neišdaužy
tų stiklų ir kitos žalos nepa
darytų. Kasmet vasaros 
metu padaroma mokykloms 
daug žalos.

Policistas John Crocker 
gavo 8 metų kalėjimo už da
lyvavimą prieš metus api
plėšime ir pagrobime $142,- 
000 algų pinigų Municipali
niame pastate. Vienas plė
šikas gavo 25 metus kalėji
mo. •

Šio miesto baletas į rug- 
piučio pabaigą vyks į vasa
rinę olimpiadą Muniche, Va
karų Vokieti joje. Po to vyks 
į Maskvą ir “mes šoksime 
Kremliuje”, pareiškė direk
torius Lincoln Kirstein.

Lytiniai iškrypėliai (ho
mosexuals) žygiavo iš 
Greenwich Village į Central 
parką. Susirinko į demon
straciją apie 10,000 žmonių. 
Protestavo prieš jų diskri
minavimą darbuose ir socia
liniame gyvenime. Pasisakė 
prieš karą Indokinijoje.•

Brooklyn© rajone Wil- 
liamsburge buvo ruošiamos 
vestuvės. Atvyko dalyvauti 
Weinstocko vestuvėse apie 
350 giminių ir draugų. Be
siruošiant vestuvėms du 
plėšikai nušovė Weinstocką 
ir pašovė jo draugą Mayer. 
Vietoje vestuvių įvyko lai
dotuvės. •

Kriminalinis teismas pa
naikino kaltinimus septy
nioms vienuolėms, kurios 
bal. 30 d. sugulusios ant St. 
Patrick© katedros grindų 
meldėsi, reikalaudamos 
baigti karą. Jos buvo kalti
namos už “religinių apeigų 
trukdymą”. re P.

Išvyko atostogom
Lietuvos žurnalistas Ipolitas 
Sinkevičius su žmona Zina 
liepos 2 d. išvyko į Vilnių. 
Lietuvoje jie atostogaus apie 
porą mėnesių.

Palinkėjome jiems laimin
gos kelionės, smagiai pra
leisti atostogas ir vėl grįžti 
į New Yorką prie atsakingų 
pareigų. JONAS

NUOTRAUKOJE: Suvažiavimo garbės viešnia, Tarybinių 
moterų komiteto pirmininkė, pasaulinės demokratinės mo
terų federacijos vicepirmininkė Valentina Nikolajevą - 
Tereškova delegačių tarpe. K. Liubšio nuotrauka

Iš Moterų klubo susirinkimo

Pramogų Kalendorius

RUGPJŪČIO 13 D.
LLD 7-os apskrities pik

nikas įvyks Olympia Parke, 
Worcester, Mass.

Vietnamo patriotai 
dėkoja T. Sąjungai

Pietų Vietnamo revoliu
cinė valdžia ir Nacionalinis 
Išsilaisvinimo frontas pa
siuntė nuoširdžią padėką Ta
rybų Sąjungos Kompartijai, 
vyriausybei ir žmonėms už 
dosnią paramą kovose su 
Amerikos imperialistų ag
resoriais. ,

AN EXPLANATION TO THE PUBLIC REGARDING

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

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

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

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

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

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

ZHIGULI-VAZ 2101 —$3214.00; MOSKVICH 412 IZH — $3155.00;

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

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

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in USA that produces evi
dence of delivery in accordance with its agreement with VNESHPOSYL
TORG.
For our customers convenience orders can be placed with any of our 
affiliates:

Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St. Philadelphia, Pa. 19106
Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N. Y. N. Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, 1776 B’way, N. Y., N. Y. 10019 

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
24® FIFTH AVENUE, Tel (212) 6854537

(between 27 and 28 Sts.)
NEW YORK, N. Y. 10001

Make certain you place your orders with a properly authorized firm.

Išvyko - sugrįžo
Birželio 28 d. daktaras A. 

Petriką su žmona Margarita 
išvyko į . Tarybų Lietuvą, 
kaip kviečiami svečiai. Jie 
mano1 pabūti Lietuvoje apie 
mėnesį laiko.

Tą pačią dieną sugrįžo iš 
T. Lietuvos Arturas Petri
ką, daktaro A. Petrikos ir 
Katarinos Petrikienės sū
nus. Kiek teko pasikalbėti 
su jo motina, Arturas labai 
pasitenkinęs kelione į Lie
tuvą. Jau matėme jo gražų 
laišką iš Lietuvos pereitame 
“Laisvės” numeryje. Ži
nau, jis rašys ir daugiau, o 
jam sekasi rašyti.

Taigi, mes laisviečiai lin
kime daktarui ir Margaritai 
malonaus vizito Lietuvoje, 
o Artūrą sveikiname laimin
gai sugrįžusį ir laukiame 
daugiau jo įspūdžių. IEVA

Birželio 21 d. Laisvės sa
lėje įvyko Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ir pa
darė triumpą moterų veiklos 
apžvalgą Klubo pirmininkė 
Ieva Mlzarienė. Ji pabrėžė, 
kad birželio 15 - 16 dienomis 
Vilniuje įvyko Lietuvos Mo
terų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 800 delegačių, ir jų 
tarpe pirmoji moteris kos
monaute Valentina Tereš
kova.

Susirinkimo vedėja išrink
ta Klubo pirmininkė. Pir
miausia buvo pagerbta atsi
stojimu ir minute tylos bu
vusi veikli Klubo narė Marė 
Krungelienė, kuri mirė ge
gužės 31 d.

Valdybos ir komisijų ra
portai priimti. Pirmininkė 
perskaitė laišką nuo Taikos 
ir ^demonstracijų komiteto.' 
kur Klubui dėkojama už $50 
auką. Skaitytas laiškas nuo 
Taikos Komiteto, kuriame 
kviečiama dalyvauti taikos 
demonstracijoje Washingto
ne birželio 22 d. Nutarta pa
aukoti $25.

Ilzė Bimbienė ragino na
res, kad siųstų laiškus ir 
telegramas savo kongres
menams su reikalavimu 
baigti karą Vietname.

Bronė Keršuliėnė skaitė 
laišką - sveikinimą nuo Onos 
Tučaitės iš Klaipėdos. Klu- 
bietės dėkoja jai, kad ji jų 
nepamiršta.

Žodis apie klubietes li
gones.
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Artkino Pictures Presents

JAMILYA
Russian dialogue with English titles

Featuring Moscow1 s newest young star, Natalia 
Arinbasarova, Award Winner at the Venice 
International Film Festival, 

f

A Mosfilm Studio production based on a story
1 by C. Aitmatov, directed by Irina Poplavs

kaya.
REGENCY THEATRE 

Broadway & 67th St. ( near Lincoln Center) 
Telephone SC 4-3700

Woodhaven, N. Y.
MARĖS KRUNGLIENĖS

Šeima norime išreikšti giliausią padėką vi
siems artimiesiems - giminėms ir draugams 
už jų užuojautą mūs mūsų liūdesio valandoje.

{ MARĖS KRUNGLIENĖS ŠEIMA

Julia Meškienė jau grįžo 
iš ligoninės. Gydosi namie. 
Ona Cibulskienė pranešė, 
kad maspetietė Kučinskienė 
dar vis tebėra ligoninėje. 
Lillian Kavaliauskaitė jau 
sveiksta. Buvo kalbėta ir 
prašyta, kad klubietes, ku
rios turi laiko, aplankytų 
sergančias nares, ypač tas, 
kurios gyvena vienos. Tas 
padidina tarpe narių drau
giškumą.

Anna Quoter išsireiškė, 
kad jai patinka, kad Moterų 
Klubas prisimena per Laisvę 
mirusias nares kartą i me
tus, ir ji tam tikslui paauko
jo $5. Nutarta imti atostogas 
ir per 3 menesių susirinki
mų nelaikyti. Po susirinkimo 
narės pakviestos prie vaišių, 
kurias paruošė M.Sukaitienė 
ir^ A. Rainienė savo lėšomis. 
Už tai ptife’stalo M. Sukai- 
tienei sudainuota “Ilgiausių 
metų”. Marcelė yra veikli 
Klubo narė.

A. RAINIENE __________s

AŠ jau namie
Aną dieną vienas mano ge

ras draugas skambina tele
fonu ir klausia, kur aš dabar 
randuosi. Girdi, buvau ligo
ninėje aplankyti (antrą kar
tą), bet nebesuradau.

Aš gi jau namie. Bet ka
dangi iš ligoninės išsipra
šiau savaite ar dvi anksčiau, 
tai namie buvau pasijutęs ir 
vėl blogiau, šaukiausi pagal
bos to paties daktaro, kuris 
mane ir ligoninėje pataisė ir 
gydė. Jis net mane pabarė už 
nepaklausymą daktaro pa
tvarkymų. Dabar jis įsakė 
man per tris savaites griež
tai laikytis jo patvarkymų. 
Per tą laiką garsiai nekal
bėti, lovoje išgulėti po 16 
valandų į parą, niekur laip
tais nelipti ir tt.

Jo klausiau, kaip ilgai gali 
trukti iki pasveiksiu. Jis at
sakė pasakysiąs vėliau (gal 
už trijų savaičių).

Ačiū draugams už užuo
jautos kartas. Tikėkime, kad 
greitai pasimatysime. Tegu 
tik vasara pasitaiso, o su ja 
ir aš kartu...

J. LAZAUSKAS

Statybos pramonėje 
papirkinėjimai

New Yorlcas. - Bilijoninė
je šio miesto statyboje yra 
įsigalėjęs skandališkas pa
pirkinėjimas, siekiąs net iki 
25 milijonų dolerių per me
tus.

Statybos kompanijos slap
tai papirkinėja miesto sau
gumo inspektorius, federali
nės namų administracijos 
agentus, uniją atstovus ir 1.1. 
Kai kurine gauna net po $10,- 
000.’ \

Clergy Against 
War

The White House claims 
that the demonstrations of 
dissent are led by godless 
communists:

On the afternoon of May 
16th, over 200 concerned 
clergy and laymen held a 
service in the Capitol Rotun
da lead by prominent minis
ters of every denomination 
from as far as South Dakota, 
Oregon and California. They 
came to bear witness to the 
ordeal of Vietnam. They 
sang hymns and held a reli
gious service, a vigil for 
peace. It was called an un
lawful assembly by the police 
of the District of Columbia 
and they were ordered to 
disperse. One hundred and 
thirty (38 women and 92 men) 
decided to obey “God’s law” 
instead and sat down in the 
Rotunda to , continue their 
pray-in. And they wef^ar- 
rested for unlawful entry.

When facing the Judge af
ter a night and day in jail, 
Father Walter Hanss told 
him: “I feel very strongly 
the necessity of saying why I 
was there. I am a Catholic 
priest. It is my duty to lead 
my people in an effective way 
in matters of peace and jus
tice. We haVe tried year af
ter year to talk to our Con
gressmen and have been re
jected. So together with my 
people and friends we prayed 
in a way that was visible and 
as honest as we could do it.
I don’t feel I’m guilty of any 
crime, but I don’t deny what 
we did. I have the money to 
pay the fine. But I feel it is 
a ransom. So if I have to go 
to jail, I must go”.

Father Hanss was lead 
away by deputy U. S. Mar
shall.

(Taken from “Another 
Mother for Peace” 

publication.) 
ILSE

New Soviet Films 
in New York

Artkino Pictures, Inc., 
whose release of the Soviet 
film version of Uncle Vanya 
has won the acclaim of New 
York’s critics, announced 
today the acquisition of two 
more Chekhov works, THE 
SEAGULL and BELATED 
FLOWERS, both in color.

Artkino has also acquired 
the Soviet film versions of 
the following classic literary 
works: King Lear, Crime and 
Punishment, Twelve Chairs 
and Jamilya.

JAMILYA, which will fol
low UNCLE VANYA, at the 
Regency Theatre, is based on 
a story by the widely known 
Rus s ia n novel 1st, Chinghiz 
Autmatov.
ARTKINO PICTURES, INC.
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