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KRISLAI
LDS CENTRO VALDYBA 
SEIMUI PROBLEMOS 
McGOVERNAS LAIMĖJO 
TEKS PASITRAUKTI 
TO NEUŽSITARNAVO

- J. GASIUNAS -

LDS organas “Tiesa” pas
kelbė LDS Centro valdybos 
rinkimų pasekmes. Pasiro
do, kad septyni išrinkti tie 
patys Centro Valdybos na
riai ir du nauji. Anna Yakš- 
tls laimėjo sekretoriaus vie
tą, o man atiteko iždininko 
vieta.

Sekamoji Centro valdyba 
susidės iš septynių Ameri
koje gimusių jaunesnio am
žiaus narių ir dviejų Lietu
voje gimusių senesnio am
žiaus narių.

Tai galima skaityti labai 
svarbiu laimėjimu LDS atei
čiai. Dar vienas geras pliu
sas, kad moterys sudaro 
Centro valdybos daugumą.

* * *
LDS seimas Įvyks Chica- 

goje rugpiūčio 25 ir 26 die
nomis. Būtų smagu ir nau
dinga matyti skaitlingą kuopų 
atstovybę.

Seimui aptarti problemų 
nemaža. LDS ateitis gali būt 
dešimtmečiams užtikrinta, 
jeigu mes pajėgsime Įtraukti 
į kuopų valdybas vis daugiau 
ir daugiau Amerikoje gimu
siųjų, taipgi ir jaunimo.

Kitas stąrbus klausimas: 
turime sulaikyti LDS narių 
mažėjimą. O tai galima pa
daryti, Įrašant daug daugiau 
naujų narių. Turėsime seime 
ši klausimą rimtai pakulti.

* * *
Atrodo, Mc G over na s pil

nai laimėjo demokratų kon
vencijoje. Jo siūlymai jau in
korporuoti } rinkimų plat
formą. Išrinktas prezidentu 
jis žada baigti tuoj karą ir Į 
90 dienų visus amerikiečius 
ištraukti iš Indokinljos.

Laimėjęs prezidentinę 
kandidatūrą dabar turės sua
gituoti U suorganizuoti bal
suotojų jėgas, kurios galėtų 
pastoti Nixonui kelią lapkri
čio rinkimus laimėti.

♦ ♦ *
Socialistų internacionalo 

kongrese Švedijos premje
ras Palme teisingai pasakė:

“Mes manome, kad dabar
tinis karas (JAV agresija In
dokinijoje) yra niekas dau
giau, kaip tik tęsimas pran
cūzų kolonialio karo”.

Prancūzijos imperialistai 
buvo nugalėti Indokinijos ka
re. Bet jų vietą užėmė Ame
rikos imperialistai, kurie 
dabar tęsia karą.

Iš visko atrodo, kad ir 
jiems teks be jokio laimėji
mo pasitraukti iš Indokini
joj, kaip prieš porą desėtkų 
metų pasitraukė prancūzai.

♦ ♦ ♦

Lockheed Aircraft korpo
racija iš bankroto išgelbėta 
federalinės valdžios garan
tuota 250 milijonų dolerių 
paskola.

Pasirodo, kad tos korpora
cijos viršininkai nebuvo 
kompetentiški vesti biznio
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Zurichas. - Šveicarijos fi
nansiniame centre Amerikos 
doleris pasiekė dugną. Taip 
pat Anglijoje, Vakarų Vokie
tijoje ir kitose Vakarų Euro
pos valstybėse. Dolerio Veru
tės nupuolimas žymiai su
krėtė kapitalistinę piniginę 
sistema, c

Vakarų. Europos valstybių 
valdžios baisiai susirūpino 
didėjančia ’finansine krize. 
Valstybių atstovai skubotai 
tarėsi, kaip greičiau krizei 
pastoti kelią, kad dolerio 
vertės puolimas, gimdąs pa
niką, nepakenktų “bendrajai 
rinkai”.

MASKVA. - Kuba prisidėjo 
prie Bendrosios Ekonominės 
Pagalbos tarybos, kurią su

Keturi JAV mokslininkai 
buvo konferencijoj Kuboj

Washingtonas, — Nixono 
administracija tik dabar pa
skelbė, kad birželio mėnesį 
administracijos paskirta ke
turių mokslininkų delegacija 
dalyvavo tarptautinėje okea- 
nografų konferencijoje Kubos 
sostinėje Havanoje.
Konferenciją sušaukė Jung

tinių Tautų okeanografų ko
misija. Valstybės departa
mentas aiškina, kad admi
nistracijos politika link Ku

KIM ILSUNG

Pasitarimai Laose
Tokijas. - Pathet La o va

das princas Souphanouvong 
sutiko pradėti tąikos pasita
rimus su Laoso premjeru 
princu Phouma.

Pasitarimai gali privesti 
prie karo nutraukimo tarp 
Laoso patriotų ir valdžios 
jėgų, kurias palaiko Jungti
nės Valstijos. , x

reikalus. Jie turėjo būt paša
linti ir nauji išrinkti.

Bet Įvyko kaip tik priešin
gai. Korporacijos dalininkai 
žymiai pakėlė viršininkams 
atlyginimus. Dabar korpo
racijos prezidentas Haugh
ton gauna į menesį$5,416,66 
nors to visai neužsitarnavo. 

daro Europos socialistinės 
šalys, turinčios 382 milijo
nus gyventojų.

JUNGTINIŲ tautų statisti
kai skelbia, kad per sekamus 
28 metus pasaulyje gali būti 
daugiau kaip 7 bilijonai žmo
nių. Reiškia, gyventojų skai
čius padvigubėtų. v

TEL AVIVAS. - Izraelio 
17-asis Kompartijos kongre
sas siūlo planą taikai tarp 
arabų ir Izraelio. Ragina pa
sitraukti iš okupuotų arabų 
žemių, sudaryti koalicinę 
valdžią, kurion turėtų Įeiti 
ir palestiniečių arabų atsto
vai.

bos nėra keičiama. Tai pir
mą kartą nuo nutraukimo ry
šių su Kuba valdžios siun
čiami amerikiečiai buvo nu
vykę į Kūbą. Pirmiau buvo 
draudžiama amerikiečiams 
lankytis Kuboje.

Nixono administracija dar 
vis tebeboikotuoja revoliu
cinę Kubą, bet demokratų 
prezidentinis kandidatas 
McGovern sutinka užmegsti 
su Kuba diplomatinius ryšius»

Korėjų vienybės 
architektas

Šiaurės Korėjos premje
ras Sung dėjo daug pastangų 
taikingam susitarimui su 
Pietų Korėja ir privedimui 
abiejų šalių prie susijungi
mo. Graži pradžia jau pa
siekta.

Abiejų Korėjų atstovai su
sitarė eiti prie sujungimo 
taikingu būdu, nenaudojant 
jėgos, taipgi paliekant abie
jų šalių skirtingas santvar
kas.

BUENOS AIRES. Argenti
na. - Daugiau kaip 300 dar
bo unijų, studentų, moksli
ninkų ir politinių grupių pa
sižadėjo visais galimais bū
dais remti vietnamiečių pa
triotų kovas prieš imperia
listų agresiją.

Susitarė TSRS ir 
JAV mokslininkai
Maskva. - Amerikos ir 

Tarybų Sąjungos mokslinin
kų penkių dienų pasitarimai 
baigėsi susitarimu dėl 
mokslinio ir technikinio ko- 
operavimo.

Jungtinių Valstijų moksli
ninkų delegacijai vadovavo 
prez. Nixono mokslinis pa
tarėjas Ed. E. David.

NEWS photo by Dan Farrell

TOM EGGLETON GEORGE McGOVERN

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
200 TOKSI ANČIŲ 
RUBLIŲ PELNO *

Prienų rajono Verknės 
kolūkis pernai gavo per du 
šimtus tūkstančių rublių pel
no. Darbo našumas per me
tus padidėjo 28 prbc.,* o ap
mokėjimas už darbą išaugo 
16 proc.

Kolūkyje pastatytas tal
pus sandėlis šakniavaisiams, 
penimų kiaulių tvartas, 
įrengta 60 hektarų kultūrinių 
pievų ir ganyklų.

Šiemet kapitaliniams įdė
jimams ūkis skirs dar dau
giau lėšų. Bus pastatyta 
dvylika gyvenamųjų namų, 
rekonstruotos ir mechani
zuotos kiaulidės, technikos 
remonto dirbtuvės.

A. AKELAITIS
* * * 

VIENU METU -
1 400 ŽlfjROVŲ

Palangoje atidaryta nauja 
vasaros koncertų salė, ga
linti sutalpinti daugiau kaip 
1,400 žiūrovų. Pastato pro
jekto autoriai - architektas 
V. Gerulis ir konstruktorius 
V. Vilavičius.

JAV ginkluoja Tailandą
Bangkokas. - Tailando 

valdžia liepos pradžioje ga
vo iš Amerikos militarinių 
lėktuvų. Vėliau bus pasiųsta 
dar daugiau ne tik lėktuvų, 
bet ir įvairių ginklų.

Jungtinių Valstijų valdžia 
teikia Tailandui paramą tik
slu padėti Tailando valdžiai 
kariauti su komuništų parti
zanais. Tailandas taipgi pri
sidedą prie karo tęsimo In
dokinijoje.

DETROITAS, - 2,300 neg
rų NAAC organizacijos 
atstovų metinėje konvencijo
je pasisakė prieš Nixono iš
rinkimą prezidentu lapkri
čio rinkimuose.

I. Oistracho, 
žymių atlikėjų

ELTA
* *

Pirmasis šioje salėje, 
atidarydamas naująjį koncer
tinį. jsezoną, pasirodė Val
stybinės filharmonijos sim
foninis orkestras, vadovau
jamas respublikos nusipel
niusio artisto J. Domarko. 
Koncerte dalyvavo TSRS 
liaudies artistas'V. Noreika.

Naujoje koncertų salėje 
šį sezoną planuojami Mask
vos ’ simfoninio orkestro, 
smuikininko 
taip pat kitų 
koncertai.

*
ATJAUNĖJĘS MUZIEJUS

Mažeikiai. Po remonto 
ir rekonstrukcijos pajaunėjo 
Telšių kraštotyros muziejaus 
filialas Mažeikiuose. Ek
spozicijos projektą paruošė 
architektas Ž. Narbutas. 
Darbus atliko Klaipėdos 
’’Dailus” kombinato darbuo
tojai.

Muziejaus stenduose pa
teikta pusė tūkstančio ekspo
natų. Tačiau kelis kartus 
daugiau jų yra muziejaus 
fonduose.

Z. GRICIUS

f
Prancūzijos kairieji 

užgyrė vienybę
Paryžius. - Prancūzijos 

Komunistų partija ir Socia
listų partija užgyrė bendro 
kairiųjų jėgų fronto planą ir 
pasirašė sutartį.

Dabar parlamente sudaro 
tvirtą kairiųjų jėgą kovai su 
dešinaisiais. Kairieji seka
muose parlamentiniuose 
rinkimuose tikisi laimėti 
daugumą vietų ir tuomet su
daryti kairiųjų valdžią.

Kairiųjų vadovaujamos 
unijos taipgi sudaro tvirtą 
jėgą ekonominėse ir politi
nėse kovose.

Demo kr a t u kon vėncij a 
žymiai pakeitė visą 
partijos vadovybę

Miami Beach, Fla. - Na
cionalinė demokratų konven

Kai Humphrey ir MuskieĮ

cija buvo ramiai pravesta. 
Ji bandė patenkinti juodųjų, 
skurdžių, moterų, antikari
nių kovotojų reikalavimus.

buvo priversti pasitraukti iš 
kandidatūros, tai McGover- 
nas beveik vienbalsiai lai
mėjo prezidentinę kandida
tūrą. Jis nominavo ir kon
vencija vienbalsiai užgyrė 
karo priešą senatorių Eagle- 
toną kandidatu vice prezi
dento. vietai.

Konvencijos išrinktasis 
Nacionalinis komitetas iš
rinko Mrs. Jean Westwood 
partijos pirmininke ir negrą 
Basil Patersoną vice pirmi
ninku. Tai pirmą syk parti
jos istorijoje moteris ir neg-

Kompartijos rinkinių vajus 
pasiekia milijonus žmonių

New Yorkas. - Komunistų 
partijos vyriausias rinkimų 
vajaus vedėjas Jose Ristoru- 
cci raportuoja, kad Kompar
tijos kandidatai Gus Hali ir 
Jarvis Tyner, taipgi piliečių 
parašų rinkėjai ir paskleista 
literatūra jau pasiekė mili
jonus piliečių.

Per sekamus rinkimų va
jaus keturis mėnesius dar 
bus pasiekta kiti milijonai.

Mirė S. Sasna, 
buvusi "Laisvės” 

redaktorė
Vilnius (kablegrama). - 

Liepos 14 d., eidama 79-uo- 
sius metus, čia mirė pažangi, 
Jungtinių Valstijų lietuvių 
veikėja Stefanija Sasna, bu
vusi “Laisvės” redaktorė, 
ilgametė pažangiųjų Ameri
kos lietuvių laikraščių ben
dradarbė.

1970 metais ji su vyru at
vyko Į Tarybų Lietuvą ir ap
sigyveno Vilniuje.

1 BUČELIS
* * *

“Laisvės” personalas 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
mirusios Stefanijos vyrui 
Jonui Gužui ir visiems jos 
giminėms bei draugams ir 
draugėms.

PORTLAND; ORE. - šios i 
plačios apylinkės farmeriai 
kovoja su dešimtimis milijo
nų žiogų, užpuoltisių naikinti 
javus.

SAIGONAS. - Pietų Viet
name mūšiuose žuvo aštun
tas Amerikos generolas 
Tailman.'

TOKIJAS. - 160,000 jūri
ninkų streikas.. baigtas su 
pilnu laimėjimu. Sustreikavo 
balandžio 14 d.

METAI 61-IEJI

ras vadovaus Demokratų 
partijos veiklai.

Konvencijos sudėtis taipgi 
žymiai pasikeitė. Moterys 
sudarė 38%delegatų, jaunuo
liai - 13%, negrai - 14%. Bu- 
ivo nemaža puertorikiečių, 
meksikiečių ir kitų mažumų.

Konvencijos metu per te
leviziją buvo atsišaukta Į vi
suomene padėti partijos sko
las apmokėti. Nuo 1968 metų 
konvencijos skolų buvo dau
giau kaip 9 milijonai. Per 
vieną dieną sukelta apie 5 
milijonus dolerių.

Dabar Miami miestas lau
kia republikonų konvencijos 
rugpiūčio mėn. Antikariniai 
kovotojai ir kiti Nixono va
dovybe nepatenkinti ruošia 
protesto demonstracijas.

Kompartijos svarbiausias 
tikslas: pilnoje šviesoje pa
rodyti veidą prez. Nixono ir 
kitų kandidatų, kurie palaiko 
karą Indokinijoje, o Jungti
nėse Valstijose sunkina dar
bo žmonių gyvenimą, didina 
nedarbą, infliaciją, skurdina 
miestus ir tt.

Tokie kandidatai neturi 
laimėti sekamuose lapkričio 
rinkimuose.

Stefanija Sasnauskienė-Sasna

Kinija reikalauja 
baigti karą

Pekinas. - Kinijos prem
jeras Cou En-lai pasakė, kad 
Kinija nori kuogreičiau- 
sia baigti karą Indokinijoje 
bendro susitarimo būdu.

Cou En-lai priminė, kad 
JAV grąsinimai ir toliau tęs
ti karą neprivers vietnamie
čių patriotų sulaikyti kovą 
prieš Amerikos agresiją. 
Nei bombardavimai, nei mi
navimai uostų niekė nepadės 
agresoriams. '

SEOUL. - Pietų Korėjos 
valdžia paskelbė, kad už mė
nesio ištrauks iš Vietnamo 
37,000 savo kareivių.
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Demokratų protingas 
pasirinkimas

Demokratų partija savo suvažiavime praeitą savaitę 
nepadarė klaidos, savo kandidatu i Jungtinių Valstijų pre
zidentus pasirinkdama senatorių George McGovern iš South 
Dakota. Jis buvo geriausias iš visų pretendantų i prezi
dentinius kandidatus. Gerai, kad net nešvariausios Hubert 
Humphrey vadovaujamos koalicijos pastangos prieš McGo
vern nuėjo vėjais.

Reikia pripažinti, kad ir pati ši konvencija buvo lyg ir 
naujo pobūdžio. Bent jau mūsų atsiminime nebuvome matę 
panašios didžiųjų kapitalistinių partijų konvencijos. Seniau 
kiekvienoje konvencijoje senų politikierių klikos viską 
tvarkydavo ir visas gaires nustatydavo. Pirmą kartą šioje 
konvencijpje buvo labai garbiai girdimas jaunų žmonių 
balsas, juodųjų žmonių balsas, o ypač moterų balsas. Be
veik kiekvienos valstijos delegacijoje, beveik kiekvienoje 
konvęncįjoje šios trys kategorijos buvo labai reikšmingai 
atstovaujamos. Iš tikrųjų, tai naujas dalykas. Didžiausias 
McGovern nuopelnas, kad jis savo nusistatymu tokiais klau
simais kaip Vietnamo karas, kaip militarizmas, kaip tak- 
savimo reikalai, kaip skyrimas daugiau dėmesio varguo
menės poreikiams ir rt. didelę dali jaunimo, juodųjų žmo
nių, moterų ir varguomenės laimėjo savo kandidatūrai.

Žinoma, šis senatoriaus laimėjimas suvažiavime dar 
toli gražu negarantuoja jam laimėjimo lapkričio mėnesio 
rinkimuose. Jo oponentu bus republikonų kandidatas Ri
chard Nixon. Taipgi dar nežinia, kaip nuo dabar iki rinki
mų elgsis suvažiavime pralaimėję tokie seni “vilkai” kaip 
Humphrey, ‘Muskie, Jackson ir Wallace. Labai daug kas 
priklauso nuo to, kaip pajėgus ir sumanus bustas naujasis 
politiniame gyvenime jau minėtas ir gerai pasirodęs su
važiavime bei pirminių balsavimų kampanijoje elementas, 
ypač naujieji ir jaunieji balsuotojai, ypač moterys.

Kaip ten bebūtų, Demokratų partija dabar, su McGovern 
priešakyje turi geras perspektyvas laimėti rinkimus,pre
zidentą Nixoną padaryti tik vieno termino prezidentu ir 
pravesti visą eilę labai reikalingų reformų. Tačiau nė va
landėlei nereikia pamiršti, kad ji buvo, yra ir pasilieka 
kapitalistinė partija. ..

griežta kova
TAM BLOGIUI

Liepos 8 dienos laidoje 
'Vilniaus “Tiesa” paskelbė 
Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo įsaky
mą “Dėl priemonių kovai su 
girtavimu ir alkoholizmu su
stiprinti”. Tai dokumentas 
iš septynių skyrių ir 20 pun
ktų. Jame plačiai nurodoma, 
kokiomis priemonėmis ir 
kaip turi būti kovojama su 
tuo socialiniu blogiu.

Nėra jokia paslaptis, kad 
girtavimas yra pavojingai 
praplitęs ne tik kapitalisti
niuose kraštuose, bet ir so
cialistiniuose. Labai gaila, 
bet reikia pripažinti, kad ir 
mūsų mieloji Lietuva nėra 
laisva nuo tos didelės nelai
mės. Todėl mes nuoširdžlaj 
sveikiname Lietuvos vadus 
ir vyriausybę, kad jie imasi 
griežtų žygių su girtavimu 
susidoroti.

įsako arba nutarimo i- c z f *
žangoje sakoma:

Dabartinėmis sąlygomis, 
kai tarybinė liaudis sėkmin
gai sprendžia komunizmo 
statybos uždavinius, 
biau nepakenčiamas 
girtavimas.

Girtavimas žaloja
žmonių sveikatą, neretai ar
do šeimas, pražūtingai vei
kia vaikų auklėjimą. Būdami 
neblaivūs, žmonės praranda 
atsakomybės visuomenei ir 
valstybei jausmą, chuliga
niškai elgiasi ir kitaip nusi
kalsta. Del girtavimo kenčia 
gamyba, daromos pravaikš
tos ir kitais būdais pažeidi
nėjama darbo i drausmė, į 
vyksta avarijų ir žūsta žmo-

į šios rūšies švietimo darbas 
I tarybinėje spaudoje (lai- 
Įkraščiuose, žurnaluose bei 
| šiaip įvairiuose leidiniuo- 
!se) gerokai apleistas, beveik 
| pamirštas...
I

Įšaukia šiai skerdynei
į PADARYTI GAL/|

Nenori, ar neturi drąsos?
Popiežius Povilas VI šiomis dienomis išleido^pasaulį 

dar vieną “ugningą” proklamaciją taikos reikalais. Jis 
karštai ragina visas Vietnamo karo paliestas šalis,padėti į 
šalį visus ir visokius užsispyrimus ir bendromis pastan
gomis baigti šią skerdynę.

Labai, labai puiku*, kad Povilas VI nepamiršta taikos 
reikalo ir jį laikas nuo laiko primena pasauliui. Už tai jį 
galima tiktai širdingai pasveikinti.

Deja, Popiežius nenorėjo ar bijojo viešai parodyti 
pirštu į tikrąjį ir vienintelį karo tęsimo ir dar aštrinimo 
kajtininką. Ant vienų svarstyklių suversti užpultą ir baisiai 
per desėtkus metų naikinimą kraštą su kraštu, kuris tą 
naikinimą pradėjo ir jį tęsia, viena, tai baisiai neteisinga, 
antra nepadeda vesti prie tragedijos užbaigimo.
f Popiežius Povilas VI puikiai žino, kaip žino ir visas pa
saulis, kad mūsų prezidentas Nixonas vienu plunksnos pa
braukimu galėtų, jei norėtų, šią skerdynę užbaigti. Tai ko
dėl jis nesikreipia tiesiai į Nixoną ir nepareikalauja var
du visos katalikų bažnyčios,nekaltų žmonių kraujo liejimą 
ir jų šalies naikinimą iš lėktuvų tuojau nutraukti?

Pasaulinė praraja!
Jungtinė^ Tautos turi įsteigus Ekonomikos ir socialinių 

reikalų departamentą, kuris šiomis dienomis paskelbė pla
tų raportą apie nūdienę pasaulinę situaciją. Tai labai svar
bus dokumentas. Jis apima net 150 šalių. Kai kurie šios 
įstaigos atradimai verti didžiausio dėmesio ir susirūpi
nimo.

Kaip žinia, šiandien pasaulis pasidalijęs daugmaž į dvi 
dalis: į taip vadinamas ekonominiai aukštai pakilusias ir 
išsivysčiusias šalis, ir į tebesivystančias - atsilikusias 
šalis. Kas liečia gyventojus, tai pasirodo, kad atsitikusiųjų 
šalių gyventojų skaičius dvigubai didesnis.Ir kas labai svar
bu, kad jose gyventojų prieauglis kur kas spartesnis. Na, o 
kaip žinia, milžiniškos tų gyventojų daugumos gyvenimo 
lygis yra pasibaisėtinas.

Jungtinių Tautų įstaiga storiausiomis raidėmis pabrėžia 
dar ir tą slegiantį faktą, kad tasai skirtumas, ta baisi pra
raja, tarp tų dviejų šalių grupių,metai iš metų dar vis di—' 
deja, gilėja. Tai ryškiausiai parodo gyvenimui reikalingų 
medžiaginių reikmenų produkcija. Antai, jeigu tarp 1960 ir 
1970 metų dešimtmetį aukštai ekonomiiiiai išsivysčiusio
se šalyse produkcija kiekvienam asmeniui pakilo net 43 
procentais, tai atsilikusiose šalyse ji tepakilo 27 procen
tais. ' \

Kuriuose kontinentuose tų atsilikusių, giliausiame skurde
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vis la- 
darosi

darbo

Darbo žmonės pagristai 
reikalauja imtis efektyves
nių priemonių girtavimui iš
gyvendinti, nepakęsti bet ko
kių jo pasireiškimo formų.”

Vien tik iš tu septynių sky-

spręsti, kaip rimtai ir pla
čiai yra vyriausybės pasi- 
mota. Jie yra tokie: 1. Atsa
komybė už alkoholinių gėri
mų gėrimą ir girto pasiro
dymą viešose vietose; 2. At
sakomybė už įtraukimą ne
pilnamečių Į girtavimą; 3. 
Atsakomybė už prekybos al
koholiniais gėrimais taisyk
lių pažeidimą; 4. Atsakomy
bė už namų gamybos stiprių 
alkoholinių gėrimų gamini
mą, pardavimą, laikymą ir 
įgijimą; 5. Atsakomybė už 
transporto priemonių vaira
vimą , esant neblaiviafn;
6. Asmenų, piktanaudžiau- 
jančių alkoholiniais gėri
mais,
mas ir priverstinis gydy
mas, ir 7. Kovos su girtavi
mu komisijos.

įsake numatomos ir nu
rodomos bausmės už kiek
vieną prasižengimą.

Prisipažinsime, kad mes 
labai pasigendame dar vieno 
punkto, būtent: punkto apie 
atsakomybę spaudos ir švie
timo įstaigų kovoje prieš 
girtavimą. Kaip nekalbėsi
me, bet be plačiausių apšvie- 
tos pastangų vienomis bau
džiamosiomis priemonėmis 
bei draudimais beveik nei- c 
manotna šį socialinį blogį 
nugalėtijr sunaikinti. Mums 
iš tolo žiūrint, atrodo, kad

veiksnumo .apriboji-

prieš ją protestuojame ir 
reikalaujamo, kad mūsų vy
riausybė šią agresiją prieš 
vietnamiečius tuoj.nutrauktų 
Bet mes nenorime tikėti, kad 
per tiek daug metų Vietnamo 
liaudis kovojus už savo lais
vę ir nepriklausomybę stai
ga atsiklauptų ir prašytų mū- 

i sų prezidento pasigailėjimo, 
j Mes esame linkę manyti, kad kOs pakrančių’ ir Artimųjų 
klerikalų laikraščio dar vie- I Rytą šalys: Alžyras, Maro- 

;, Tunisas, Libija, Egip- 
s tas, Sirija, Libanas, na ir
Kipra s, Malta, Jugoslavija. Bet neužilgo ir iš ten paprašė 
Toks pasiūlymas atspindi ne išsinešdinti. Net mažytė 
tiek mažųjų tautų neprisijun- Malta, kurią 170 metų laikė 
gimo idėją, kiek populiarč- ! okupavę . anglai, iškovojusi 
jantį šūki demilitarizuoti Vi-1 nepriklausomybę, išgujo į 
duržemio jūrą, Neapolį NATO karinių jūrų

Viduržemio jūra skalauja i pajėgų štabo būstinę, varo 
tris žemynus - Europą, Afri- I lauk Anglijos karines bazes, 
ką ir Aziją. Šios jūros pa-i Izraeliui, kuris, anot JAV 
krantėse kadaise formavosi į karinio žurnalo “Erforsend 
nuostabioji senovės arabų speis daidžest”, yra “vienas 
kultūra, romėnai ir graikai > iš labiausiai atsidavusių 
čia davė pradžią šiuolaikinei i neoficialių NATO sąjungi- 
Europos civilizacijai. Dabar i ninku”, taip ir nepavyko su- 
prie Viduržemio jūros at- j stabdyti arabų nacionalinio 
kakliai grumiasi mūsų pla- išsivaduojamojo 
netos taikos ir karo jėgos.

18 suverenių valstybių, ku
riose gyvena daugiau kaip 
260 milijonų žmonių, šiaurės 
Atlanto bloko vadovai vadina 
“NATO pietų zona”, šioje 
‘‘zonoje’’, pačioje socialis
tinių šalių pašonėje, jie sten
giasi sudaryti galingą karinę 
grupuotę. Amerikos genero
lui, NATO kariuomenės 
Pietų Europoje vyriausiajam traukė pasaulio visuomenes 
vadui, kurio būstinė yra Nea- 
polyje, pavaldžios 34 divizi
jos, 2,100 tankų, 900 lėktuvų, j 
Gausios ir NATO karinės: 
jūrų pajėgos Viduržemio jū- • 
roję. Vien JAV 6-asis laivy
nas, kaip liudija užsienio i 
spauda, praeitų metų pabai- ■ 
goję turėjo 2smogiamuosius 
lėktuvnešius ir 40 kitų karo j 
laivų, jų tarpe malūnsparnių j 
bazę, 2 raketnešius kreise- j 
rius, 20 minininkų.
/ Aktyviausi NATO karinių j 
pasiruošimų i 
šiame pasaulio rajone yra } 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos ir Anglija. Irtai supran
tama. Anglija visą laiką 
stengėsi kontroliuoti svar
bius pasaulio vandens kelius, 
kurie susikerta Viduržemio 
jūroje 
jūros

Už taikią viduržemio jurą
džiausiai patvirtino, kad šie 
monopolių būkštavimai ne be 
pagrindo.

Viduržemio jūros pakran
čių šalyse stiprėja sąjūdis už 
tai,kad visam laikui čia liau-

į na pranašyste nueis vėjais, : kas Kaina :Pažangus anglų 
dienraštis “Daily World 'sa- 
vo vedamajame “Stop the |™PAZINIMAS 

j dike massacre” liepos 11 d. ' 
j teigia, kad nebeliko jokios 
abejonės apie tai, jogameri- Į 
kiečiai lėktuvais šiaurės I 
Vietname daužo ir griauna 
upių jžtvankas . Taip paleis
tas upių vanduo apsemia ir 
sunaikina ištisas gyvenvie
tes. Ką tai reiškia Vietnamo 
žmonių gyvenimui, mes ne
seniai patyrėme ’ čia pat 
Jungtinėse Valstijose, kai 
nuo lietaus sugriuvo upių už
tvankos ir pakilęs upių van
duo pridarė net penkiose val
stijose neapskaičiuojamos 
baisiausios žalos. Daug ir 
žmonių žuvo.

Mūsų valdžia, sako dien
raštis, “Siekia šiąkrimi- 
nalystę prieš žmoniją pas
lėpti pasiteisinimu, kad tasai 
užtvankų griovimas nedaug 
žalos tepadarąs,ir kad i jas 
esą (pataikoma tiktai bom
barduojant militarinius pun
ktus’

Toliau dienraštis nurodo, 
kad Vietnamo Raudonosios 
Upės klonyje gyvena apie 
10,000,000 žmonių. Šiame 
klonyje randasi ir šalies so
stinė Hanojus. Užeina smar
kių lietų sezonas, Sugriautos 
užtvankos atidarys kelią 
vandeniui apsemti miestus ir 
kaimus.

“Daily World” aštriausiai 
pasmerkia Pentagono mili- 
taristus ir prezidentą Ni- 
xoną, kuris yra jiems įsakęs 
šiaurės Vietnamo Demokra
tinę Respubliką sunaikinti!
“Vardan žmoniškumo, var- 

i dan taikos ijr geriausių Jung
tinių Valstijų interesų”, 
šaukia laikraštis, “mes tu
rime prabilti”, užprotestuo
ti! 1

Alžyro užsienio reikalą mi
nistras A. Buteflika viešai 
pasiūlė sušaukti Viduržemio 
jūros valstybių, nepriklau
sančių kariniams blokams, 
pasitarimą. Atrodo, pir
miausia turima galvoje Afrj- tąsi žvangėję ginklai. Kadai

se Maroke buvo ištisas JAV 
strateginės aviacijos bazių 
kompleksas. Tuos karo lėk
tuvus teko evakuoti į Libiją.

Nėra tos dienelės, kad Chi
cagos menševikų laikraštis 
sieksniniais vedamaisiais ir 
bendradarbių straipsniais 
negraudentų savo nelaimingų 
skaitytojų įvykiais ir padėti
mi Tarybų Lietuvoje. Prieš 
kelias dienas net visa gerkle 
suriko, kad Lietuvoje išviso 
nesą nei tarybinės santvar
kos, nei tarybinės vyriausy
bes, neigi tarybinės liaudies.

Bet liepos 8 d. laidoje “N” 
redakcija, matyt, per neat
sargumą prisipažino, kad ji 
gyvena ir skaitytojus maiti
na melais ir prasimanymais 
sakydama: “mes nežirfome 
gyvenimu sąlygų dabartinėje 
Lietuvoje”. Nežino, o rėkia, 
o šaukia, o savo skaitytojams 
sako, kad ten viskas pražu
vę, kad ten nieko nebėra!

AR JAU PAKEITĖ 
SAVO NUSISTATYMĄ?

judėjimo.
Nesiseka ir Graikijos “juo
diesiems pulkininkams” pa
siglemžti Kipre, kurį jie be
regint paverstų vientisa 
NATO karine baze, kaip pa
vertė savo Pirėjų nuolatiniu 
JAV 6-ojo laivyno būstu.

Todėl visiškai suprantama, 
kodėl Alžyro iniciatyva imtis 
kai kurių žygių Viduržemio 
jūrai demilitarizuoti pa-

įžy-

MUMS DIDELE NAUJIENA

Chicagos kunigų “Draugas” 
(liepos 10 d.) apsidžiaugė: 
“Hanojus neteko didžiųjų už
tarėjų”. O kas per vieni tie 
“užtarėjai”? Aišku, Maskva 
ir Pekinas.

Bet mums tai didelė nau
jiena. Niekur mes nesame 
pastebėję, kad Tarybų Sąjun
ga ir Kinijos Liaudies Res
publika būtų atsisakiusios 
toliau remti vietnamiečių 
kovą prieš amerikinę agre
siją. Kaip tik priešingai: 
abiejų šalių vadai, tuoj po 
prezidento Nixono vizito, pa
kartojo savo nusistatymą vi
sais jiems prieinamais bū
dais padėti vietnamiečiams 
atmušti amerikinę agresiją.

Apsidžiaugęs šiuo savo 
šūkiu, klerikalų dienraštis 
sako: “Jeigu nieko netikėto 
neatsitiks, tai iki rinkimų 
dienos Vietnamo karas turės 
būti baigtas”. Ir dar kaip 
baigtas: pilnu vietnamiečių 
pralaimėjimu!

Pagyvensime ir pamatysi
me. Visi mes norime, kad ši 
skerdynė ' pasibaigtų kuo 
greičiausiai. Todėl mes

Kadaise “Vienybės 
musis bendradarbis Girna
kalis smarkiai pabardavo 
“vaduotojus” už jų negati- 
vizmą Tarybų Lietuvos at
žvilgiu. Jų nuolatinis ambri- 
jimas,kad toje mūsų Lietuvo
je nieko gero ir gražaus ne
bepadaroma ir nebenuvei
kiama esanti didžiausia ne
sąmonė. Kartais jis išsitar
davo net už kultūrinį bendra
darbiavimą su šių dienų Lie
tuva.

Nejaugi jis pakeitė savo 
nusistatymą ir dabar jau 
pradeda “vaduotojams” tai
kanti? Taip atrodo. Antai, 
šiohiis dienomis išėjusioje 
liepos 7 dienos “Vienybės” 
laidoje savo kolumnoje “iš 
kairės ir iš dešinės”, kalbė
damas apie vadovėlius iš 
Lietuvos čia lietuviškoms 
mokykloms, Girnakalis plie
kia:

‘^Tarybiniai vadovėliai mū
sų mokykloms netinka... 
Mat, vadovėliai perduoda 
tam tikrą ideologiją. Mūsų 
mokykloms ir visuomenei 
tarybinė ideologija visgi yra 
tiek svetima, kad noroms 
nenoroms turime rašyti sa
vus, tautinius vadovėlius”.

Na, o kaip žinia, tų “tauti
nių” vadovėlių ideologija yra 
“vaduotojų” ideologija, bū
tent, pasmerkti ir atmes
ti viską, kas Tarybų Lietuvo
je yra pasiekta bei siekiama.

dėmesį. Pažangieji žmonės 
'sveikina kiekvieną žingsnį 
Į šia linkme. A. PETKUS

skęstančių šalių daugiausia surandame? Beveik visos jos 
yra Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje.

Kokios perspektyvos numatomos toms šalims pasivyti 
pramoninius kraštus? Kol kas jos ne geriausios. Aišku, kad 
šia problema turėtų giliausiai susirūpinti turtingosios ša
lys. Vietoje ginklavimuisi iššvaistyti kasmet nesuskaito
mus bilijonus dolerių, jos turėtų daugiau padėti Numažinti 
minėtą pasaulinę prarają.

Iš laiškų
Žagarė, 1972.VII.1

|Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau!

Geras mano bičiulis, gyve
nantis Vilniuje, atsiuntė 
man, “Laisvėje” išspaus- y j. vy k ei-L j.i x x ij. j 7 ** *

stiprintojai : dintą A. Gučiūniečiostraips-
* nį 1972.111.31,* antrašte 
; “Levo Tolstojaus gimtinė
je”. Tas A. Gučiūniečio « 
straipsnis man patiko: šil
tas, nuoširdus, tik gaila, kad 

i yra įsibrovusi klaida: ra-. 
į soma, kad Jasnaja P.olia- 
|nos Tolstojaus muziejinėje 
| bibliotekoje, kuri susideda iš 
23-jų tūkstančių tomų, niek-

i šai hitlerininkai tą biblioteką 
■sudeginę. Tai neteisybė: L.
Tolstojaus muziejinė biblio
teka rūpestingų tos bibliote
kos tvarkytojų dėka laiku 
buvo išvežta į tolimą Sibirą. 
Apie tai man pranešė jau vi
siškai baigiantis II pasauli
niam karui N. N. Gusevas, 
filologinių ’ mokslų daktaras 
ir geriausias L— Tolstojaus 
biografas, buvęs L. Tolsto
jaus sekretoriumi.

Tiesa, niekšai hitlerinin
kai darė Jasnaja Polianoje, 
jos muziejuje, kitokias niek
šybes: ėmė niekinti Levo 
Tolstojaus kapą, esantį Jas
naja Polianos parke: ėmė 
laidoti visai arti prie L. Tol
stojaus kapo savo mirusius 
kareivius. Be to, bėgdami 
namo buvo beuždegą Jasnaja 
Polianos Levo Tolstojaus 
muziejų, bet rūpestingi ir 
kruopštūs to didžiai svar
baus muziejaus sargai gais
rą spėjo užgesinti. °

Linkiu Jum viso gero, o 
ypač sveikatos!

E D V A RD AS LEVINS KA S

. Prie pat Viduržemio 
yra Artimieji Rytai, 

gelmės, anot specia- 
slepia 37 milijardus 
“juodojo aukso” - 65 
kapitalistinio pasaulio 

išteklių. Dar 1970

tonų 
proc. 
naftos 
metais maždaug 30 mlrd.
tonų tų išteklių kontroliavo 
JAV monopolijos. Jos labai 
suinteresuotos stabdyti na
cionalini išsivaduojamąjį 
arabų judėjimą, įžvelgda- 
mos jame pavojų savo milži
niškiems pelnams. Birželio 
pradžioje Irako'ir Sirijos vy
riausybių paskelbti nutari
mai nacionalizuoti koncerno 
“Irak petroleum kompani” 
nuosavybę bene akivaiz-

Naujosios Anglijos lietuvių piknikas
r

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos ir LDS Lawrence 
ir Haverhill kuopos. įvyks Maple Parke, Methuen, Ala s s., 
liepos 30 dieną.

Pastaraisiais metais Maple Parkas mums jau buvo be
veik pamirštas, nes yra parduotas kitataučiams. Tačiau 
šiemet nauji jo savininkai sutiko išnuomoti mūsų organi
zacijoms. s

Iš tiesų, tai bus malonu mums susitikti toje vietoje, ku
rioje mes tiek metų linksminomės ir išvystėm stiprų pa
žangų Amerikos lietuvių judėjimą. Dabar, įžengus į parką, 
ne vienam iš mūšų vaizduotėje atsistos prieš akis praei
ties virvės traukimai, lenktynės, chorų ir solistų dainos, 
kalbėtojų smarkios kalbos, kurios subūrė mus į organiza
cijas, i unijas, o taipgi ar viena jaunuolių pora čia susiti
ko, susimylėjo ir išaugino bei išmokslino gražias kultū
ringas šeimas!

Kuriems tik sveikata leidžia, nepraleiskite šios nepap
rastos progos!

Pikniko rengėjai mitingauja ir ruošiasi kaip geriausiai 
patenkinti svečius.

Važiuodami i pikniką, nesirūpinkite maisto atsivežti. 
Rengėjai skaniai visus pavaišins. ~ JAUNUTIS

1972. VII. 10
Sveikinu iš Lietuvos mie

las drauges ir draugus lais- 
viečius. ir visus savo bičiu
lius.

Lietuvoje dabar gražu, ja
vų derlius gražus, rugiai 
puikūs, duonos Lietuvoje 
yra. Miestai plačialangiais 
pastatais išpuošti.

JONAS MIKAILA
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APSILANKIUS LIETUVOJE

IŠ MANO DIENYNO
Elena N. Jeskevičiutė

Motinos įkalbėti sapnai 
apie Lietuvos gražumą pava
saryje, kada sodai sužydi ir 
pievos paskęsta spalvose , o 
paukščių čiulbesys užpildo 
dausas, traukė mane ir sesu
tę matyti jos tėviškę tuo 
metu. Ir štai tos svajonės, 
mano laimei, išsipildė.

Aplaikius Kultūrinių Ryšių 
Komiteto pirm. gen. V. Kar
velio pakvietimą, ėmiausi 
planuoti, kaip ir kada skristi. 
Nusitarta mudviem su Ame
lija skristi geg. 24 d. tarybi
nių “Aeroflotu”.

Kelionėje “dingo” viena 
naktis. Maskvoje Intouristo 
vadas pasitiko mus, padėjo 
pereiti muitinę ir parūpino 
transportą ei ją į Vnukovo 
aerodromą, iš kur tęsėme 
kelionę J Vilnių.

UŽTRUNKAME 
ORLAUKYJE

Bet čion atvykusios sužino
me, kad reikės gerokai pa
laukti, nes dėl blogo oro lėk
tuvai vėluoja. Prisiėjo ne
mažai valandų prasėdinėti ir 
pavaikštinėti, nes J miestą 
neįmanoma grįžti.Cia susi
tinkame su braziliečiais iš 
San Paulo - J. Pranskevičie- 
ne, J. Gruodiene ir V. Lašair- 
čiu, ir vilniečiais Glavecku 
ir šumauskaite. Laukimas 
pasidaro daug lengvesnis.

Į VILNIŲ

Skrendame link Vilniaus, 
mąstydamos, kaip ten sura
sime apsistojimo vietą, nes 
jau po vidurnakčio, o dar mes 
kelyje. Bet be reikalo buvo 
rūpintasi; dar nebaigus lipti 
iš lėktuvo, prieina smulkus 
jaunas vyras ir klausia, ar aš 
Elena Jes-tė. Kaip jis mane 
atpažino tamsumoje -neži
nau. Tačiau šie pirmi mieli 
žodžiai Ferdinando Kauzono 
užkūrė širdyje šiltą jausmą, 
ir vėliau, sutikus jo žmoną 
Laimą, jiedu tapo mums ar
timi bičiuliai. ..

Greitai nuvykome | Nerin
gos viešbuti,, Įsikūrėme ir 
gerai pailsėjome. Ant ryto
jaus pirmuosius pusryčius 
su V. Kazakevičium ir F. 
Kauzonu bevalgant, d. Kaza
kevičius perskaitė mūsų 
viešnagės dienotvarkį, kuris 
man atrodė toks ilgas, jog 
nebetilptų ant jaučio skuros! 

./^Skubiai jiems tariau, kad 
reikės trumpinti. Taip ir 
buvo padaryta, bet vistiek, 
kaip iš mano šio dienoraščio 
matysite, neturėjome nei 
vienos liuosos valandėlės. 
Tačiaus nesigailime, o 
džiaugiamės sutiktomis pro
gomis.

POEZIJOS PAVASARIS

Šeštadieni,(geg. 27d.)vyks
tame prie Kauno marių. Pa- 

i kelėje sustojome užkąsti, 
ypatingai gražioje vietoje, ir 
pirmą syki išgirstame lakš
tingalos čiulbėsi. Labai ne
sinorėjo palikti šios vietos 
su mylimais paukšteliais ir 
kvepančiu tiknupiautu šienu, 
bet paraginti d. Kazakevi
čiaus, traukiame tolyn.

Palemone mus pasitinka 
mieloji J. Narkevičiūtė, 
Kauno vykdomojo komiteto 
pirm, pavaduotoja, ir L. Dir- 
žinskaltė, T. L. Ministrų Ta
rybos pirm, pavaduotoja. 
Abi šios brangios draugės 
jau mums gerai žinomos. O 

. štai sveikinamės su A, Lau- 
rinčluku, “Tiesos” vyr. re

daktorium, kuri irgi gerai 
pažįstame ■ iš tų laikų, kuo
met jis darbavosi New Yor
ke. Auga gerų draugų ir bi
čiulių būrys. Prisimena pir
miau sueitos pažintys, taip, 
kad abi jaučiamės kąip savo 
namuose. ' /

Čia pat Palemonck^tovi Sa
lomėjos Nėris namas) kuri ji 
su vyru statė ir kuriame jinai 
dirbo >- rašė. Dabar jame 
įkurtas rašytojos niuziejus. 
Supažindino mus sušlekstie- 
ne, kuri rūpinasi šio muzie
jaus tvarkymu, tad jinai 
mums aprodė visą namelį. 
Štai poetės rašomasis sta- - 
las, stovįs prieš langą. Man 
per mintis bėga - o gal ji čia 

i sukūrė ir tą man taip mylimą 
’poemą apie “Pienę”, kurią 
šiandien vienas aktorių taip 
gražiai recitaVo.

Kalba eilė Lietuvos ir 
Ažerbaidžiano poetų. Siau
rys vėjas pučia nuo Kauno 
marių, bet mes sykiu su 
tūkstantine kauniečių minia 
klausomės, nekreipdamos 
dėmesio Į šiaurį vėją.

Įspūdinga toji klausovų mi
nia: čia mažyčiai tėvų ran
kose, čia biskįdidesni vaikai 
ir jaunimas, ir senimas, visi 
atidžiai klausosi kalbų, poe
zijos ir dainų. Laureato vai
nikas tenka Antanui Dri- 
lingai.

VAKARIENĖ BALTIKE

Užsibaigus programai, grį
žome Į Kauną, Į Baltike 
viešbutį, kur buvo suruošta 
vakarienė visiems poetams 
ir svečiams. Prie šaunaus 
stalo valgėme, vaišinomės ir 
šnekučiavome. Prie manęs 
sėdėjo d. Jaruševičius, kuris 
kaž kodėl taip man priminė 
mano dėdę F. Abeką (M. Ake
laitį), kuomet pastarasis dar 
buvo jaunas. Nors šis drau
gas to nežino, tačiau jis man 
liko artimu, ir mudviejų po
kalbis ėjo labai sklandžiai.

Apart eilės kalbų, muziką 
davė Estradinė grupė. Si 
muzika mums amerikie
čiams gerai žinoma. Elek
trifikuoti instrumentai mo
derniniu tempu atliko eilę 
liaudies dainų, kurias vos at
pažinau naujuose muzikos 
rūbuose. Su nauju tempu ga
lima sutikti, bet tą ausį rė
žiančią elektrinę gitarą 
sunkoka priimti, ypač sėdint 
prie stalo, kur norisi su šali
mai sėdinčiais geriau susi
pažinti ir pasikalbėti. Reikia 
pasakyti, kad jaunimas ypa
tinga i myli šį na u ją tempą.

STEFANIJA SASNA

Sekmadienio rytą atvyko 
pas mus geri bičiuliai L. Ka
počius ir J. Gužas. Sužino
me, kad Stefanija vėl pa gul
dyta ligoninėn. Mums besi
kalbant, užeina ir V. Bložė su 
Irena Jasiūnaite, irgi mūsų 
mylimi bičiuliai. Aš su Lau
rynu ir Jonu nuskubinam at
lankyti Stefaniją, o Amelija 
liekasi su Vytautu ir Irena.

Radau Stefaniją sunkiai 
sergančią, bet mane atpaži
no, ir šiek tiek pasikalbėjo
me. Susipažinau su jos gydy
toju, kuris rūpinasi kiek ga
lint palengvinti jos sunkią 
padėtį. Jos kambarys švie
sus, švarus, ir priežiūra, at
rodo, itin gera. Nejauki pa
dėtis. Atsisveikinu d. Sasną, 
ir vykstam iš Antkainio vieš- 
butin. s

OPERA
Vakare (geg. 28 d.) ėjome 

pasiklausyti operos “Car
men”, kurią statė Konserva
torijos studentai. Su mumis 
bendravo Elenytė Eidukaity- 
tė. Aišku, operos pastatymo 
negalima lyginti prie profe
sionalaus atlikimo, bet stu
dentuose matėsi daug ta
lento.

APLANKIUS TIESĄ
i

Pirmadienio rytą (geg. 29: 
dp susitikome “Tiesos” re-j 
dakcijoje, kur mus priėmė' 
gerai visiems amerikie-• 
čiams žinomas jo vyr. re-t 
daktorius A. Laurinčiukas. 
Pasikalbėjome ir turėjome! 
interviu su Irena Litvinaite, į 
Aprodė mums jų spaustuvę, • 
ir pastebėjome, kad didžiu- i 
ma prie linotipų dirba mote- i 
rys - visa ilga eilė jų palei | 
langus prie mašinų. Tokioje ' 
spaustuvėje bepigu dirbti, i 
Tai ne mūsų lietuvių bei kitų 
svetimkalbių spaustuvės 
Amerikoje. Gal tik “New i 
York Times” bei “Daily: 
News” būtų galima prilygin-į 
ti. Aišku, čion stato ir! 
spausdina ne vien tik “Tie
są”, bet eilę kitų laikraščių. !

GAMTOS APSAUGA i

Kadangi aš labajinteresuo- ! 
juosi ekologija ir esu nare : 
keliose organizacijose, ku- I 
rios rūpinasi mūsų šalyje 
kova prieš oro, vandenų ir 
abelnai gamtos teršimą, tad 
norėjau išgirsti, kas yra vei
kiama toje linkmėje Lietuvo- ■ 
je bei visoje Tarybų Są
jungoje.

Nuvykome Į Kultūrinių Ry
šių Komiteto raštinę, kur 
mūsų jau laukė Romas Pa
kalnis iš Vilniaus Lietuvos 
Mokslų Akademijos Botani
kos Instituto. Ilgokai ir pla
čiai pasikalbėjome - jis 
mums aiškino, kaip Tarybų 
valdžios aparatai rūpinasi 
gamtos apsauga, kad lėčiau 
vedama ir melioracija, nes 
tapo surasta ir žalingų jos 
požymių. Aiškino, kaip sau
goma girios ir laukiniai žvė
rys, kaip esą susirūpinta 
giesmininkų paukščių mažė
jimu, ypač pastebimas ma
žėjimas gandrų, nes išsau
sinti laukai atima jiems 
maistą ir t. p.

O aš iš savo pusės aiški
nau, kaip pas mus tas rūpini
masis beveik paliktas ‘dievo 
valiai”. Už tai piliečiai bu
riasi į Įvairias draugijas 
apsaugojimui girių, vandenų, 
paukščių \r žvėrių. Kaip ši 
veikla sunki!

Sis pokalbis man buvo itin 
arti prie širdies. Negalima 
užmiršti to fakto, kad jeigu 
neliks laukinių paukščių, 
žvėrių,* neliks girių, augme
nų, nebus okslgeno, nebus nei 
žmogaus ant šios gražios 
planetos. . .

NAUJI VILNIAUS RAJONAI

Vėliau su Algiu Vailioniu 
apvažlnėjome naujus Vil
niaus rajonus. Pravažiavo
me Žirmūnus, Antakalnį, 
Deržinskio rajoną, Žvėry
nus, Gamtos ir Studentų 
miestelį, Vingio Parką, 
Lazdynus, Čekanausko rajo
ną ir naujausią Karaliniškių 
rajoną. Visur statoma na
mai, tiesiami keliai ir tiltai, 
prasisukant pro Vilniaus 
centrą. Žodžiu, statybos 
darbas eina visais garais. 
Nebegalima atpažinti vietų, 
kurias matėme prieš penketą 
metų. Auga dldellsTntourist’ 
viešbutis, ir jis labai reika 
llngas. Mes matėme didžiu
lius kranus prie operos nau
jos statybos, kurios irgi la
bai laukia meno veikėjai.

Smagu pridurti, kad Lietu
vos moterys visur kur ir vi
sose srityse gerai pasižy
mi—štai kad ir naujuose ra
jonuose puikiai pasižy
mėjus architektė Kaspa
ravičienė.

SPEKTAKLIS

Šio pirmadieniovakare nu
vykome Į Lietuvos Akademi
nį Teatrą, kur statomas vei
kalas “Valentina ir Valenti
nas”. Estrada moderniniai 
įrengta, su kuo mažiausia 
scenerijų ir pakeitimų. Vi
sas turinys sukasi apie jau
nųjų problemas - meilę, ve
dybas ir t. p. Kaip pas mus, 
taip ir ten yra generacijų 
“nesusikalbėjimo”. Senelės 
ir motinos vienaip, o jaunieji 
kitaip žiūri i šių dienų meilę 
ir vedybas. Gal tik su laiku 
ir sutartinų aptarimų šios 
problemos bus išrištos^

“LIETUVA?’i 
d

Antradienio popietyje (geg. 
30 d.) gavome progą pamatyti 
pilną ansamblio “Lietuva” 
pasirodymą su pilnu mišriu 
choru ir Įvairiomis šokėjų 
grupėmis. Akompanavo pil
nas jų orchestras su skudu
čiais, kanklėmis, birbynėmis 
ir skrabalais. Ansamblis 
ruošėsi išvykai i Suomiją, ir 
čion buvo pilnas jų perstaty
mas, i kurįpatikrlnimui at
vyko Kultūrinių Ryšių Ko
miteto nariai. Vienoje per
traukoje susitikome sugen. 
Karveliu, Komiteto pirm. 
Garbė buvo mums su juo pa
sikalbėti. . □

Šokėjų tarpe atpažinome 
Laimą, Ferdinando Kauzono 
žmoną, kurią skaitome mūsų 
bičiule. Tas dar labiau mus 
pririšo prie ansamblio. Kai 
kurie mes anais metais dale
lę Šio ansamblio matėme 
Montrealo parodoje. Negali
ma visai lyginti su šiuo pilnu, 
Ansamblio pasirodymu. Tos 
dainos, tie kostiumai ir tie 
šokiai! Oi, kaip gražu ir Įs
pūdinga!

V. NOREIKOS KONCERTAS

Antradienio vakare vėl 
mums auksinė proga - V. No
reikos koncertas. Apie šį 
puikų aukšto kalibro daini
ninką negalių pridėti nieko 
prie to, kas jau daug sykių 
pasakyta. Jam akompanavo 
jo graži, gabi žmona.

Reikia pasakyti, kad vi
suose spektakliuose ir kon
certuose, kur tik teko būti, 
visuomet buvo pilnutėlės sa
lės klausovų bei žiūrovų. Ir 
niekur netrūko gėlių vaidin
tojams. Lietuvoje labai gra
žus paprotys,kad bet kas gali 
atnešti po vieną ar daugiau 
gėiių ir įteikti jam patinka- 

fmam programos pildytojui.

R. MIZAROS KAPAS

Trečiadienį (geg. 31 d.) su 
Monika Ravinskiene vyksta
me Į Savilionis aplankyti R. 
Mizaros kapą. Ytin graži ap
linka - ant kalno memoriali
nis akmuo, Į pakalnę matosi 
didysis ežeras Juodis ir pora 
kitų. Mūsų Rojaus palaikai 
ilsisi tikrai gražiausiam 
vaizde. Dedant po rožę prie 
akmens, bėga per mintis 
praeities darbai, takai su juo 
nueiti. Smagu širdyje, kad jo 
darbai gerai Įvertinti, ir kad 
jis nebus užmirštas.

Pravažiuojame medžiotojų 
klėtelę, stovinčią ant “vištos 
kojos”. Aišku, reikia išlipti 
ir pasižiūrėti Į rankomis iš
dabintą medžio klėtelę. Rei
kia ir nusifotografuoti prie 
tokios Įdomios struktūros.

Sustojame pietauti Alytų-
Nukelta į 5 psl.

Muzikiniai broliškų tautų ryšiai
Mus riša ypač glaudūs sai-į 

tai su broliškos Latvijos kul
tūra, tame tarpe - ir muzi-! 
kine. Ryškesnių muzikinių 
ryšių pėdsakų aptinkame jau 
beveik prieš šimtą metų. 
Kai Rygoje 1881 m. Įsisteigė 
pirmoji lietuvių kultūrinė- 
muzikinė draugija “Aušra”, 
ėmusi puoselėti lietuvių cho
rines dainas, tuo metu Vil
niaus muzikos-dramos rate
lio chorui vadovavo P.Čai
kovskio mokinys, Įžymus 
latvių tarybinio dirigento 
L. Vignerio tėvas, E. 
Vigneris.

Yra išlikę žinių apie lie
tuvių ir latvių draugystę, pa
sireiškusią Peterburge ir 
Maskvoje praėjusio šimtme
čio pabaigoje rengiamuose 
vakaruose ir etnografiniuose 
koncertuose. Si draugystė 
sustiprėjo dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą Rygoje ruo-i 
šiamuose latvių-lietuvių 
vakaruose.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie lietuvių vakarus kituose 
Latvijos miestuose. Pavyz
džiui, 1912 m. Liepojoje 
įvykusiame lietuvių vakare 
dalyvavo latvių dirigento, 
pirmosios latvių nacionali
nės operos autoriaus A. Kal
ninio, vedamas choras, pa
dainavęs po dvi dainas lietu
viškai, latviškai, lenkiškai 
ir vokiškai. Koncerte, be to, 
dalyvavo -• mišrus Dvarionų 
šeimos vokalinis kvartetas
ir latvių pianistė. *

Liepojoje, lietuvių kompo
zitorių B. Dvariono ir J. 
Švedo gimtinėje,' pradėjo 
muzikinę veiklą lietuvių 
kompozitorius ir choro diri
gentas A. Kačanauskas, vė
liau eilę metų dirbęs Latvi
jos lietuvių tarpe. Kito Lat
vijos miesto Mintaujos (da
bar - Jelgavos) lietuvių gy
venimas susijęs su kompo
zitoriaus J. Gruodžio ir var
gonininko Z. Skirgailos mu
zikine veikla dar šio šimt
mečio pradžioje.

Stiprėti lietuvių-latvių 
muzikiniams ryšiams po 
Spalio revoliucijos daug pa
dėjo buvęs Peterburgo kon
servatorijos profesorius J. 
Vitolis, pas kurį mokėsi be
veik visi senesniosios kartos 
lietuvių kompozitoriai - J. 
Tallat-Kelpša, S. šimtus, J. 
Karnavičius, J. Žilevičius 
ir kiti. J. Vitolis, būdamas 
jau Rygos konservatorijos 
kompozicijos klasės profe- 
soriumi, išauklėjo keletą 
lietuvių kompozitorių - S. 
Vainiūną, V. Jakubėną, J. 
Karosą, A. Šerėną. Minėti
nas latvių senesniosios kar
tos kompozitoriaus E. Meln- 
gailio domėjimasis lietuvių 
muzika, ypač liaudies dai
nomis, jas užrašinėjant ir 
harmonizuojant.

Daug Įdomių valandų teikė- 
latvių muzikinei visuomenei 
įžymiųjų Lietuvos operos 
solistų - K. Petrausko, V. 
Grigaitienės, V. Jonuskaitės 
ir kt. gastrolės Latvių Na
cionalinėje Operoje. Nema
ža džiaugsmo Kauno publi
kai padarė savo gastrolėmis 
įžymieji latvių operos solis
tai. ypač M. Brechmane- 
Stengelė, J. Karklinis, T. 
Reiterio vadovaujamas cho
ras ir kiti meniniai kolek
tyvai.

šviesūs Latvijos lietuvių 
muzikinio gyvenimo puslą- 
piai susiję su kompozitorių 
J. Karoso ir S. Vainiūno mu
zikine veikla, vadovaujant 
chorams ir koncertuojant. 
Latvijos visuomenė gerai 

•pažino ir lietuvių solistes- 
dainininkes A. Latonaitę ir 
O. Oniūnaitę. Reikalą stip
rinti abiejų tautų muzikinius

ryšius spaudoje ne kartą 
kėlė lietuvių kompozitoriai 
V. Jakubenas, J. Karosas ir 
latvių muzikologas, dabar 
meno mokslų daktaras, pro- > 
fesorius J. VitoJinis.

Naujomis skaidriomis 
spalvomis nušvito abiejų 
mūsų broliškų tautų muzika, 
atkūrus Pabaltijo respubli
kose tarybinę santvarką, 
nuolat skatinančią ir ugdan- : 
čią internacionalizmo jaus-: 
mus. Pasibaigus karui įvyko 
Pabaltijo respublikų meno 

i dekados, kompozitorių bei 
į muzikologų kūrybinės kon
ferencijos, prasidėjo inten
syvus abipusis menininkų 

j profesionalų bei saviveikli- ! 
ninku pasikeitimas koncer- i 
tais ir spektakliais. Tai pa- : 
laipsniui išsivystė į plataus 
masto kūrybini bendradar
biavimą.

Neįmanoma aprėpti tų gau
sių Įvykių, kurių kasmet tu- ; 
rime, j pasikeisdami kūrybi
niais meniniais pasiekimais.

i Iliustracijai galima paimti 
bet kuriuos paskutiniojo de
šimtmečio metus (o jie daug 
kuo vieni i kitus panašūs), 
kad galėtume susidaryti bent 
apytikri lietuvių ir latvių 
tautų muzikinio bendradar
biavimo vaizdą.

Pažvelkime, pavyzdžiui, 
kad ir i 1969 metus. Pa
baltijo muzikos festivalio 
proga Lietuvos filharmoni
jos simfoninis orkestras iš-
sirengė į koncertinę kelionę 

i po Latviją ir aplankė keletą 
, miestų - Liepoją, Rygą, Jel- 
igavą, Cesi. Ši kelionė buvo 
i įdomi tuo, kad, greta Betho- 
įveno muzikos, koncertuose 
i pirmą kartą Latvijoje nu
skambėjo keletas lietuvių 
kompozitorių kūrinių - M. K. 
Čiurlionio simfoninė poema 
“Jūra”, A. Bražinsko Kon
certas fortepijonui su or
kestru, kur į paskambino pia
niste H. Radvilaitė, ir V. 
Laurušo simfoninė poema 
“Audronaša”. Latviją su 
koncertais aplankė ir nenuil
stamieji vargonų muzikos 
propaguotojai - L. Digrys ir 
B. Vasiliauskas. Susipažin
ti su latviu muziku atlikimo < 4
meistriškumu ir jų kompo
zitorių kūryba padėjo jauan- 
trą kartą Vilniuje surengtas 
Visasąjunginis kamerinės 
muzikos festivalis. Be kitų, 
jame pasirodė ir Latvijos 
filharmonijos kamerinis or

TSRS įkūrimo penkiasdešimtmečiui. Joje dalyvavo pajė
giausi saviveikliniai kolektyvai iš daugelio aplinkini^ ra
jonų, taip pat svečiai iš Baltarusijos ir Estijos.

| Nuotraukoje: ‘/Kepurinė” I. Žvejo nuotrauka

kestras, pirmą kartą Lietu
voje atlikęs įžymaus latvių 
kompozitoriaus M. Zarinin
Konccrią vargonams, kame
riniam orkestrui ir muša
mųjų instrumentų grupei. 
Koncerto solistai buvo taip 
pat latviai: tarptautinio J. S. 
Bacho pianistų konkurso 
laureatė I. Graubinia ir Lat
vijos nusipelnęs artistas 
vargonininkas P. Sipolnie-' 
kas. Minėtas latvių kolekty
vas taip pat dalyvavo baigia
majame jungtiniame keturių 
kamerinių orkestrų koncer
te ir gastroliavo kituose 
Lietuvos miestuose, Tvfineti- 
nas dar vienas latvių meni
nis ansamblis - fortepijoni
nis trio, koncertavęs Vil
niaus Parodų rūmų salėje. 
Garsios iš seno chorine kul
tūra Pabaltijo tautos kasmet 
dalijasi savo patyrimu, lan- 
kydamosi vienos pas kitas su 
chorų kolektyvais. Panašiai, 
kaip, greta simfoninių, ėmė 
steigtis kameriniai orkest
rai, taip ir šalia mišrių ir 
lygių balsų chorų pradėjo 
egzistuoti mažesnės apim
ties, tuo pačiu ir paslankes
ni už didžiuosius, kameri
niai chorai. Vienas iš jų - 
latvių kamerinis choras 
“Avė sol” - gt. oliavol969 
m. pabaigoje .r Vilniuje, 
konservatori alėje. Įdo
mu tai, kad un vadovauja 
du broliai - ir J. Kuoka- 
rai - abu nu ipelnę respub
likos meno veikėjai. Neužil
go po šio koncertavo ir kitas 
kolektyvas - Latvijos Aklųjų
draugijos Rygos choras “Jo
lanta”.

Toks vienerių metų dviejų 
broliškų tautų kūrybinio 
bendradarbiavimo muzikos 
srityje “derlius” - tai tik 
maža dalis meninių priemo
nių, kuriomis abi respubli
kos pokario metais yra pa
sikeitusios. Čia galėtų būti 
paminėtos daugelio įžymių 
latvių instrumentalistų ir 
kitų muzikų bei meno kolek
tyvų gastrolės Lietuvoje.

Savo ruožtu lietuvių mu
zikai - operos ir baleto so
listai, instrumentalistai, 
dainininkai, profesionaliojo 
bei saviveiklinio meno ko
lektyvai buvo ir tebėra dažni 
Latvijos svečiai. Tai geriau 
padeda pažinti vieniems ki
tus, pasidalinti bendrais 
džiaugsmais, kartu spręsti 
abiem mūsų tautoms iškilu
sias bendras meno proble
mas.

JUOZAS GAUDRIMAS t



4-tas puslapis

V . B O V I N A G
i

Nixonas Pekine ir Maskvoje
Ne heroikalo daug kas ga I- 

v o ja i r ra š o i va i r i u p r i e lai
du, kokiais tikslais Nixonas, 
aršus reakcininkas, mono
polinio kapitalo atstovas, ku
ris politikoje iškilo bekovo
damas prieš komunizmą, o 
dabar - 1972 metais - tapo 
pirmas JAV prezidentas, ku
ris vyko i Pekiną ir Maskva 
tartis su komunistais.

Ž i nom a, ra i Ta r y bu Są j un - 
gos ir kitu socialis: iniu ša I iu 
teisingos poetikos laimėji
mas koVoje už taiką, prieš 
imperializmo agresiją. Juk 
Tarybų Sąjunga nuo pat Spa
lio revoliucijos kovojo ir te
bekovoja už taikaus sambū
vio politiką su šalimis, tu
rinčiomis skirtingas ideolo
gines ir ekonomines siste
mas. Komunjstu partija 
sako: “Agresyviai imperia
lizmo, politikai Tarybų Są
junga priešpastato aktyvaus 
taikos gynimo ir tarptautinio 
saugumo stiprinimo politi
ka“. <

IŠ ISTORIJOS

Kalbant ’ “ taiką, prieš ag
resiją, Ni: ekskursijas i
socializmo Ai s, būtina pa
žvelgti ir. mžiaus isto
riją. Mes atsimenam,
kai Rusi j- audis 1917

' metais, Lc adovaujant,
sukūrė pir taulyje so
cialistinę va ę—tada ka
pitalistiniai mksonai nevyko 
i Maskva tartis su Leninu. < <
Priešingai, Amerikos ir kitą 
salią imperialistai siuntė 
militarines ekspedicijas 
prieš naują socialistinę val
stybę. Tačiau ta imperia
lizmo agresija prieš sočia-, 
lizmą - pralaimėjo. Pralai
mėjo ir lietuviškos reakcijos 
“ideologai“, kurie pranaša
vo socialistinės santvarkos 
sužlugimą.

Vėliau atėjo žvėriškiausias 
istorijoj karo kriminalistas, 
žmonių žudikas Hitleris. 
Vokietija su Hitleriu antrojo 
pasaulinio karo metu i Ta
rybą Sąjungą ėjo “naikinti 
socializmo“ moderniškiau- 
siais karo ginklais, bet ir vėl 
tarybinią žmonią karžygišku 
pasiaukojimu hitlerinis fa
šizmas sužlugo, o socializ
mas sustiprėjo ir padidėjo.

ŠALTASIS KARAS

Pokario metais prasidėjo 
kita istorija. Churchilas, 
Trumanas paskelbė “šaltojo 
karo“ doktriną socializmo 
apribojimui - puoselėjo po
litiką “iš jėgos poziciją“. 
Europpje prieš socializmo 
šali'^pastatė NATO (m Uita- 
rini btoką), kuri ginkluoja ir 
finansuoja Amerilęos impe- 
rialięrįias. Prieš socializ
mą Amerikos imperializmas 
siuntė karine ; jėgas i Kini
ją, Korė bą, Domininko 
Respubb. bar tebevyk
do krimto • žudynes In
dokinijoj. Tai čia jau ne tai
kos politika.

Tačiau tuo pačiu istorijos 
laikotarpiu, kovoje prieš ka
pitalizmo agresi ą, už taiką 
- Tarybą Sąjur ir kitos so
cializmo nepaprastai 
sustiprėjo. 'opoje, Azi
joje, Lot y riko jo nau
jos valstyb . . rėjo i socia
lizmo pozicijas. Tarybą Są
junga normalizavo bend ra vi- 
mo santykius su kapitalisti
nėmis valstybėmis, kaip 
Prancūzija, Indija, Japonija, 
Vakarą Vokietija, Jugoslavi
ja ir kitomis. Sutvirtėjo ry
šiai su arabą tautomis, pa
saulyje išaugo socialistinis 
judėjimas. Tai šie faktoriai 
rodo socializmo poziciją su- 

st ipi ėjimu pasaulines politi
kos a f c i toj c. S i os pa k it e j u - 
sios istorinės sąlygos vedė 
Nixona i Pekiną ir Maskva.< < < <

Kitaip sakant, socializmo 
pasaulyje Nixonas negali 
vaidinti “iš jėgos pozicijų’’ 
pasaulini imperializmopoli- 
cistą. Todėl jis vyko tartis 
su komunistais, kaip lygus 
su lygiu.

IAIKOS LAIMĖJIMAI 
MASKVOJE

Žinoma, pagristai teigia
ma, kad Pekine ir Maskvoje 
Nixonas ieškojo kompromisą 
Indokinijos sąskaita. Tačiau 
Tarybą Sąjungos vadovybė 
pabrėžė, kad tarybinė liau
dis rėmė ir rems teisėtus 
kovotojus Indokinijoj. Taip 
ir Europos šalių taikos 
reikalu Nixonui pasakyta: 
“Europos žemėje stiprėja 
soc ia I izm o pozi ei jos. Duoda 
savo rezultatu praktinės 
TSRS ir kitu socialistinių ša
lin pelėm anos, kuriomis sie
kiama, kad vietoj priešiško 
Vakaru ir Rytą jėgą priešpa

statymo, Europoje prasidėtą 
įtaikaus, savitarpiškai nau
dingo bendradarbiavimo lai
kotarpis“ (“Tiesa“, 1972, 
gegužės 23 d.).

Tarybą Sąjungos vyriausy
bės ir JAV prezidento Nixono 
derybų pasėkos išdėstytos 
abieju salią pasirašytame 
“Komunikate“ ir kituose do
kumentuose. Kaip žinoma, 
derybos Įvyko Maskvoje, nuo 
1972 metą gegužės 22 iki 30

Pagrindiniu derybų klausi
mu buvo karinio, puolamojo 
ginklavimosi, ypač branduo
liniu ginklą lenktynią apribo
jimas. Sutartyje pasakyta, 

į kad abi šalys “vaduosis ben- 
dru Įsitikinimu, kad bran
duoliniame amžiuje nėra ki
tokio pagrindo santykiams 
tarp ją, be taikaus sambūvio. 
TSRS ir JAV ideologijos bei 

: socialiniu sistemą skirtin- 
i gumai nėra kliūtis vystyti 
tarp ją normaliems santy
kiams, pagristiems suvene- 
rumo, lygybės, nesikišimo i 
vidaus Reikalus ir savitarpio 
naudos principais”.

Abi šalys rūpinsis, kad būtą 
( “užkirstas kelias susidaryti 
1 situacijoms, galinčioms su
kelti pavojingą ją santykiu 

■paaštrėjimą. Tuo vadovau
damosi, jos darys visa, kas 
galima, kad būtą išvengta ka
riniu konfrontaciją ir kad 
būtu užkirstas kelias bran- 
duoliniam karui kilti”. Vie
ton militarinią konfrontaci
ją, abi šalys Įsipareigoja iš
kilusius klausimus spręsti 

; savitarpio derybose. Abi ša
lys nedarys sutarčią kitą sa
lią sąskaita. Tarybą Sąjunga 
ir JAV pasižada veikti, kad 
mažėtą tarptautinė įtampa, 
kad taika stiprėtą. Tai reiš
kia, kad abi šalys “dės pa
stangas, siekdamos ginkla
vimosi apribojimo tiek dvi
šaliu, tiek daugiašaliu pa
grindu. Jos imsis ypatingu 
pastangą strateginiam gin
klavimuisi apriboti”. Abi 
šalys pasižadėjo imtis vi
suotino bei visiško nusigin
klavimo problemos išspren
dimo. Tai džiuginanti paža
dai pasaulio žmonijai.

Abie ją šalią atstovai žymė
jo, kad Vokietija buvo prie
žastimi dviejų pasaulinių 
karą. Abi vyriausybės užgy- 
rė Tarybą Sąjungos ir Vokie
tijos Tederatyvines Respub
likos sutarti, pasirašytą 

i 1970 metais dėl Lenkijos ir 
kitą šalią sieną neliečiamy
bes, kuri šią metugegužčs 
mėnesi tapo ratifikuota. Jos 

pripažino socialist iru? Vo
kietijos Demokratinę Res
publiką kaip suverenine val
stybę. lai svarūs faktoriai, 
kurie “formuoja pasitikėji
mo ir bendra v i mo santykius 

(tarp Europos valstybių”.

'DEL EUROPOS SAUGUMO

JAV prezidentas Nixonas 
sutiko su Tarybą Sąjungos 
idėja, kad būtu sušauktas 
Europos šalią saugumo pasi
tarimas. “Komunikate” sa
koma: “Abi vyriausybės su
tinka, jog tas pasitarimas 
turi būti gerai paruoštas, kad 
jis galėtą konkrečiai išna
grinėti praktiškas saugumo 
ir bendravimo problemas ir 
tuo pačiu padėti laipsniškai 
Įveikti priežastis, sukėlu- 

; sias Įtampą Europoje, šis 
pasitarimas turi būti su
šauktas suinteresuotą šalių 

1 suderintu laiku, tačiau be ne- 
i pateisinamo delsimo”.
I Be pagrindiniu tarptautinės 
. taikos klausimu, padaryta 
j visa eile praktiniu sutarčią 
į abieju šalią bendravimo rei-! 
kalu. Tai yra - mokslo, tech- j 

j nikos, prekybos, kultūros, 
sveikatos, gamtos tyrimo ir 
kitais dvieju šalią intere
sais, s

Tačiau labiausiai rūpimu 
karo baigimu Indokinijoje abi 
šalys pasiliko savose pozici
jose. Jupasirašytame doku
mente sakoma:

“Tarybą Sąjunga pabrėžė 
savo solidarumą su Vietna
mo, Laoso, Kambodžos tautą 
kova už laisvę, nepriklauso
mybę ir socialinę pažangą. 
Tvirtai remdama Vietnamo 
Demokratinės Respublikos 
ir Pietą Vietnamo Respubli
kos pasiūlymus, kurie yra 
realus ir konstruktyvus pa - 
pagrindas Vietnamo proble
mai sureguliuoti. Tarybą 
Sąjunga yra už Vietnamo De-* 
mokratinės Respublikos 
bombardavimą nutraukimą, 
už visišką ir besąlygini JAV 
ir ją sąjungininku kariuome
nės išvedimą iš Pietą Viet
namo, už tai, kad Indokinijos 
tautos turėtą galimybę pa
čios spręsti savo likimą be 
jokio kišimosi iš užsienio”. 
Tai tvirtai ir aiškiai pasta
tytas taikos klausimas.

Nixono atstovybė Indokini
jos karo baigimo reikalu iš
dėstė jau žinomą JAV politi
ką - nuolaidu nedarė. Ji pa
reiškė “būtinumą pagal gali
mybę baigti konfliktą”. Suti
ko, kad “Pietą Vietnamo po
litinę ateiti turi spręsti Viet
namo liaudis”. Tai, rodos, 
karas Indokinijoj galima 
baigti šiandien. Reikia tik 
išvesti JAV kariuomenę ir 
bomberius, kurie svetimos 
šalies teritorijoje vykdo ag
resiją ir terorą. Bet Nixono 
sąlyginis pareiškimas “pa
gal galimybę”, reiškia tęsi
mą agresijos, kuri neĮeidžia 
Indokinijos tautoms spręsti 
savo likimą.

Grižes iš Maskvos, Nixo- c < 7
nas pripažino, kad jis tarėsi 
su komunistais “galvos, o ne 
širdies“ tikslais - pakeitė 
taktiką, bet ne principus. Jo 
politinis veidas buvo ir pasi
liko imperialistinis. Wa
shingtone Nixono vadovybė 
reikalauja daugiau bilijoną 
dolerią naujiems karo gink
lams.

Abie ją šalią pasirašytos 
sutartys yra džiuginantis ke
lias Į taiką ir į naudingą ša
lią bendravimą. Betartos 
sutartys bus pilnai vykina
mos, kai Washington©politi
ką vairuoja Nixonas, Lair- 
das, Rogeris ir kiti reakci
ninkai? Labai abejotina. Ni
xonas visą reakcinią jėgą 
peršamas antram terminui. 
Jo rinkimą kampanijai jau 
sukelta 10 milijoną dolerią.

LAISVĖ

Naujausias naujamiestis
Sc nąj ą N auj am ie sč i o

pradinę mokyklą pakeitė di
džiulė 3 aukštą vidurinė mo
kykla, anksčiau vadinama 
gimnazija. Kadaise Nauja
miesčio valsčiuje buvo tik 
vienas studentas, o šiandien 

*sunku juos ir besuskaityti. 
Vien tokią berniuką ir mer
gučių, kur i e be s i m o ky d am i, j 
gpuna savo ūkio stipendiją, j 
yra dešimt.

T ą ned i doką m i c stel į, 
vadinamą N auj am i c s č i u,
pirmą kartą pamačiau maž
daug prieš 50 metų. Jau 
mokiausi' Panevėžio gimna
zijoje ir, kad pelnyčiau sau 
duoną, naktinėmis pamaino
mis dirbau čia pašte. Mies
telis, atsimenu, atrodė se
nas, susigūžęs. Vienintelė 
gatvė blizgėjo tižiu purvu. 
O virš pii ką, daug kur šiau
diniais stogais namelių, pui
kavosi du bažnyčios bokštai.

- Kodėl gi toks susenęs 
miestelis pavadintas Nauja
miesčiu? - paklausiau vie
nintelį paštelio darbuotoją.

- Tikriausiai, ir mūsų 
Naujamiestis kada nors buvo 
naujas iv jaunas, kaip dabar 
tu - pusberniokaš. . 
rėžė man jis tada.

Tik kiek vėliau iš Ga
brielės Petkevičaitės - Bi
tės, tąsyk mokytojavusios

- at-

mūsų gimnazijoje, sužino
jau, kad Naujamiesčio isto
rija siekia net tolimus šimt
mečius.

Naujamiestyje teko būti 
ir pirmaisiais pokario me
tais. Prie Nevėžio krantų
tada tik kai kūrėsi kolūkiai, 
ir pirmosiose jos organiza
torių gretose buvo Petras 
Bučinskas. Susibūrę drau
gėn, naujamiestiečiai ir pa
tikėjo šiam žmogui vadovau
ti naujajam ūkiui.

Kai šiemet vėl po 20 
metų iš asfaltų blizgančios 
plačios Panevėžys-Šiauliai 
magistralės pasukau Nauja
miesčio keliu, sniego skran
dą nusimetusius laukus jau 
sveikino pirmieji vieversiai. 
O jų ištisi ansambliai, tary
tum susmigę padangėje, vir
šum didžiulio kolūkio sodo. 
Kadaise, atsimenu, čia ke
rojo tik alksnynai, apsikabi
nėję ’’raganų šluotomis”, o 
dabar gražiomis eilėmis su
sodinti 10 hektarų vaisme
džių.

Pats gi miestelis - išsi
plėtęs į visas puses, saky
tum Nevėžis pavasario pot
vynio dienomis. Naujomis 
gatvėmis išsirikiavę pa
trauklaus stiliaus raudonų^ 
plytų namai. Palei kelią, 
vedantį Upytėn su legendiniu 
Čičinsko kalnu, jie nusitę
sia net kitąpus Nevėžio, pa- 
sipuošusio nauju aukštu til
tu. Tvarkingi kolūkiečių 
kiemai ir sodeliai. O vir
šum stogų iškeltos televizo* 
rių antenos.

PASIEKIMAI IR 
LAIMĖJIMAI

Sunku šiame trumpame 
straipsnyje papasakoti apie 
visas permainas, įvykusias 
Naujamiestyje. Todėl norė
tųsi paminėti tik svarbiau
sias.

Šiandien miestelyje vei
kia ambulatorija, 50 vietų 
ligoninė, vaistinė. Čia dir
ba trys gydytojai, keletas 
kitų medicinos darbuotojų. 
Susirgę kolūkiečiai gydomi 
Vietoje, siunčiami pataisyti 
sveikatos į sanatorijas, poil
sio namus. Gydytojas V. 
Markevičius ir kiti skaito 
paskaitas, pasakoja žem
dirbiams, kaip saugoti svei
katą, prižiūrėti vaikus.

Taigi, kur žmogaus orumas 
ir garbė? Jeigu prezidentas 
tarnauja savo šalies liau
džiai, tai kam tie milijonai jo 
bilietui i prezidento sostą? 
Vadinasi, Amerikos žmonią 
kova už sutarčią realizavi
mą, yra ir kova, kad Nixonas 
nebūtą vėl išrinktas Wa- 
shingtono vyriausybes va
dovu.

Miestelyje veikia biblio- i 
teka, kultūros namai suyra
mos, pagyvenusią žmonią1 
šokią ir kitokiais rateliais, 
nemažu choru. . Yra kino | 
teatras. Kolūkiečiams da.ž- : 
n ai organizuojamos ekskur
sijos - kartais arčiau, o 
kartais ir tolokai. Štai per-Į 
nai naujamiestiečių grupėj 
lankėsi Leningrade, o šiemet I 
30 žmonių grupė lėktuvu 
buvo nuskridusi Maskvon. Prie LTSR ateizmo 

į z i ėjau s susiorganizavo
KOLŪKIS m
KOLŪKIEČIAI

Kolūkis, kurio centras 
yra Naujamiestyje, vadinasi 
Marytės Melnįkaitės vardu. 
Pernai jo pajamos pasiekė 

ranas, prof. K. Daukša, ir 
buvęs dvasininkas P. Dany- 
la, ir populiarus turistinių 
kelionių organizatorius mo
kytojas B. Petrulionis. Visi 
su dideliu susitelkimu iš
klausė TSRS religinių reika
lu prie LTSR ministrą tary
bos įgaliotinio pavaduotojo 
A. Murnikovo pranešimą, 
apie veikiančias tikybas 
L ie tu vo s re sp ubl i ko j e. p r an c - 
šėjas nurodė, kad šiuo metu 
dirba 630 bažnyčių, 42 sta- 
či at i k ių provo si avą cerkvės, 
55 sentikių šventyklos, 27 
liuteronų konsistorijos, 8 
reformatų maldyklos, 3 bap
tistų maldos namai, 2 žydų 
sinagogos.

Filosofijos mokslų kan
didatas A. Gaidys kalbėjo 
apie ateistinės minties pa
skaitas. Jis nurodė, kad di- 

: del i o pas i au ko j i m o reikia 
ateistams, skaitant tokio po
būdžio paskaitas. Neretai 
fanatikai mėgsta provokaci- 

I n iu s i špuol iu s organ izuoti, 
Iapšmeižti, o visa tam at
remti, reikia gerai ir gerai 
apsišarvuoti mokslo žinio
mis, skelbiančiomis tiesos 
'žodį.

Įdomiai organizuotas su- 
į sitikimas su ateistinės pro
pagandos veteranu, ”Žini- 
jjos” draugijos lektoriumi J. 
Stankaičiu. Ji’s jaunystėje 
ilgus metus buvo jėzuitų vie
nuolyno vienuolis, studijavo 
filosofijos ir teologijos 
mokslus, tačiau jau bestudi
juodamas prarado tikėjimą į 

i dievą. Iš jėzuitų vienuolyno 
I išėjo ir tapo ateistu. Poka
rio metu, dirbdamas m o ky
bo j u kaimo vietovėje, nebo
damas tikinčiųjų grąsinimų, 
skelbė ateistinį žodį. Dabar 
jis pasidalino darbo patirti
mi apie ateistiniopaskaitinio 

' darbo organizavimo proble- 
i mas Vilniaus mieste.
I

- Mes ateistai ne prieš 
dievą, kurio nėra, kovojam, 
|ne prieš tikinčiuosius, o 
prieš klaidą, (airi supančio
jo žmones pramanyto tamsu
mo voratinkliu, - salto J. 
Stankaitis. - Reikia padėti 
žmonėms išsinarplioti iš 
nerealią iliuziją apie dangiš
ką rojų, o tą rojų sukurti 
savo rankomis čia žemėjo.

Respublikos darbo žmo
nės iš ateistą geriausiai žino 
Vilniaus V. Kapsuko univer
siteto dėstytoja P. Pečiūrą. 
Jis ne- tik leidžia ateistinio 
pobūdžio knygas, bet plačiai 
skaito ii’ paskaitas. Dau-

milijoną rublių. O kuo tur
tingesnis kolūkis, tuo ir ko- į 
lūkiečiai gyvena geriau. Bei 
nemokamo sodybinių sklypo,: 
ganyklos ir pašaro nuosa
viems gyvuliams, darbingi 
kolūkiečiai už darbo dieną 
vidutiniškai gauna po 6,*2 
rublio, o pasenę ar sergan
tys - pensiją. Namų staty
bai, medžiagai, centrinio 
šildymo ir kitiems įrengi
mams jie gauna iš kolūkio 
15 metų terminui kreditą. 
Net ir atokiausi kaimai elek- I 
trifikuoti.

Kolūkis turi 2, 400 hekta
rų Žemės. Pernai kolūkie
čiai išaugino iki šiol čia dar 
negirdėtą derlių - iš hektaro 
prikūlė po 37 centnerius grū
dų. Gauti tiek grūdų įgalino 
tai, kad kasmet žemės vis 
geriau įdirbamos mašinomis, 
sausinamos, tręšiamos, o ir 
javai sėjami tik tokie, kokius 
sėti pataria išsimokslinę 
agronomai.

Kolūkis laiko 1800 kiau
lių, 800 galvijų, turi bičių. 
Gerai prižiūrimos ir geros 
veislės karvės duoda daug 
pieno.

1939 metais, kurie lai
komi sėkmingiausiais bur
žuazinės Lietuvos pieno ūkio 
metais, Naujamiesčio pieni
nė surinko 3,261 toną pieno. 
Tuo tarpu 1971 metais ši 
pieninė, tiesa praplėsta ir 
techniškai patobulinta, su
pirko ir perdirbo 14, 734 toną 
pieno. Padidėjimas aiškus 
- net 4, 5 karto. .

Gerai menu, kaip dar 
paštas iš Naujamiesčio į Pa
nevėžį buvo vežiojamas ar
kliais. Šiandie iš Marytės 
Meln įkaitė s kolūkio centro 
autobusų stoties kasdien įvai
riomis kryptimis išvyksta 
dešimtys mašinų. Keliauti 
naujamiestiečiai mėgsta, 
nors vietoje turi įrengtas 
parduotuves, buitinio aptar
navimo paviljoną, valgyklą.

Daug puikią žmonią tary
biniais metais išugdė nauja
sis Naujamiestis. Žmonią 
sugebančių našiai, su entu
ziazmu dirbti, kultūringai 
linksmintis ir poilsio valan
domis guviai pasiūturiuoti 
prie ąsočio putojančio tradi
cinio naminio alučio. O ko
lūkiui ir šiandie vadovauja 
tas pats Petras Bučinskas, 
kuriam Tarybinė vyriausybė 
šute i kė Soc i al i st i n i o Darbo 
Didvyrio vardą.

Inocentas JASILIONTS
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* .. U Aid

darbininką demonstracija. Dau-Paryžiuje streikuojančią
giau kaip 100,000 demonstruoja už didesnes algas ir pen
siją pagerinimus. Kartu pasisako prieš karą Indokinijoje.

t HiDfii1 T f t
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Ateistinės minties klubas
giau, kaip 20 metą jis dirba 

P. Pečiūros
mu-
Vil — ateistini darbą.

(niaus ateistu klubas. Jau skatinimu J. Ragauskas pa- 
■ pirmasis susirinkimas Vii-■ rašė plačiai paplitusiąateis- 
| niaus parodų rūmą salėje tino knyga "Itc, missaest”, 
pabodo, kad klubas sudomino jo rūpesčiu buvo sudaryta 
mokslinės mintiespropiigan- populiarus buvusią vienuolių 
distus. Dalyvavo čia irrinkinys"Užvienuolynosie- 
ateistinės propagandos vote- nu".

P. Pečiūra papasakojo, 
kaip reikia organizuoti ateis
tinio pobūdžio paskaitas, kad 
jos būtų įdomios, patrauktų 
klausytojus, darytų teigiamą 
poveikį. O apie lektoriau^ 
etiką, diferencijavimo klau
simus kalbėjo LTSR Mokslų 
akademijos Istorijos institu
to sektoriaus vadovas J. 
Aničas.

Nemaža susidomėjimo 
Įdubo narių tarpe susilaukė 
pokalbis, pravestas LTSR 
Saugumo komiteto darbuoto
jo N. Krasnikovo, apie ju
daizmo ir sionizmo apraiš
kas ir jų kritiką. Senas 
šaknis sijonistai turi įleidę 
Lietuvoje dar buržuaziniais 
laikais, per savo organiza
cijas ’’Beitar", ’’Makabi” ir 
kitas. Jos dabar iš užsienio 
siuntinėja spaudą, nukreip
tą prieš tarybinius žmones, 
socialistinę santvarką, įvai
riausiai kursto tarybinius 
piliečius prieš jiems nepa
klusnius žydus.

Ne tik pokalbius, susiti
kimus su ateistais vetera
nais organizuoja įdubas, bet 
ir žiburėlius, klausimų-at
sakymų vakarus.

Ateistų muziejuje įdo
mią vakaronę klubas suren
gė Vilniaus Medicinos mo
kyklos ir Elektro mechani
kos technikumo mokslei
viams. Vakaronės metu, 
kur vyko įvairūs konkursai, 
dalyvavo muziejaus darbuo
tojai. Muziejaus direkto
rius A. Martinionis papasa
kojo apie muziejuje veikian
čią ekspoziciją, antikos sky
riaus vedėja V. Vabolienė - 
apie krikščionybės įsigalėji
mą Europoje ir kituose že
mynuose. Kokia bažnyčios 
dabartinė padėtis pasaulyje 
po II Vatikano suvažia^imd 
kalbėjo socializmo skyriaus' 
vedėja S. Šliaupienė ir vyr. 
mokslinė bendradarbė V. 
Žitkaitė.

Ateityje ateistų Įdubas 
numato surengti dar įdomes
nių ir įvairesnių renginių ne 
tik Įdubę, bet ir įmonėse, 
fabrikuose, mokyklose.

BR. JAUNIŠKIS, Vilniaus 
Ateistų Klubo Pinu įninkąs

REDAKCIJOS PASTABA :
Atsiprašome, kad šis įdo- 

,mus jau senokai gautas 
straipsnis apie ateistų veiklą 
tik dabar pasirodo ’’Laisvė
je". Manoma, kad jis dar 
nėra praradęs- savo informa
cinės vertės.
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S VECl l’S

Gavome žinią, kad iš Chi- 
vagos atvyksta draugai An
tį tūliai pas draugus Rama
nauskus i Sellesville, Pa. 
atostogų. Norinčių pasima
tyti su senais draugais susi
darė būrys. Per 4 dienas su
sitarimą važiuoti pas Rama
nauskus reikėjo sulaikineti, 
nes audra ir lietus uždare 
daugeli kelių, sugriovė daug 
iltų. Radijas ir televizija 

pranešinėjo apie baisaus po- 
p]Jdžio griaunamąją jėgą, 

Jt penkiose valstijose. Ma- 
,eme per televiziją šiurpu
lingus vaizdus, kaip žmonės 
•elbstisi, jų rakandai, net 
Automobiliai plugdomi upė
mis. Ta pati televizija per 
keletą metų su pasididžiavi- 
nu parodo paveikslus iš 
Vietnamo, kaip Amerikos 
anuoles ir bombėriai viską 

griauna, maišo su žemėmis 
žmones ir jų turtą! Skirtu
mas gal tik toks, kad Viet- 
lame nesvietiškas visko nai
kinimas daromas mūsų pre
zidento ir,generolų Įsakymu, 
> čia be Įsakymo audra tą 
,.tlieka. Kasžin, ar mūsų ša
lies žmonės, kurie užgiria 
vietnamiečių žudymą, naiki
nimą, palygina šias dvi blo
gybes paprastiems žmo
nėms? Kam jos reikalingos, 
kam nauda iš to?

Birželio 24 dieną pilnas

Iš Mano Dienyno
Atkelta iš 3 psl.
e, Tai nebe tas kaimas, apie 
įLri daugelį kartų girdėjome 
ka’bant alytiečius Ameriko- 

Čia išdirbama Snaiges 
(-Mytuvai), lietpalčiai, na
mam8 sienos ir kitos išdir- 
bystX BetAlyrus’prieNe- 

r neišrodo.kaip mūsų in- 
duspimai miestai. Čia kaip 
tai .iskas erdviau, čia pat gi- 
firė, kurion Įėjės, gali pall
id ir pakvėpuoti tyru geru

r ’
‘ARYBINEMOTERIS” IR 
/IMTASIS KRAŠTAS”

.ketvirtadienio rytą (birž. 1 
užėjome Į “Tarybinės 

• .oters” redakciją, kur su
it ik ome su redaktore B. Bo- 

tėišiene ir visa eile jos kole
gių. Pasikalbėjome ir atsi
sveikindamos tikėjomės vi- 
f js sueiti Moterų suvažiavi
me. Deja, suvažiavimas 
buvo nukeltas ir mums nete
ko jame dalyvauti, o būtų 
buvę žingeidu janąe pabūti.

Po pietų nuėjome į “Gim
tojo Krašto” redakciją. Ten 
pasikalbėjome su redakto
rium V. Reimeriu ir jo kole
gomis Kuckailiu, V. Baltrėnu 
ir Nijole. Apsikeitėme min
timis daugeliu dienos klausi
mų ir atsisveikinom 
iki. . .

šį vakarą buvome pasiruo
šusios matyti “Baltaragio 
Malūną’ , tačiau gavusios 
Pakvietimą Į L. Diržinskai- 
ės ruošiamą mūs ir Brazili
jos lietuvių priėmimą, turė
jome pakeisti planą.

Kadangi susiklostė taip rei
kalai, kad d. Dlržinskaitė ne
galėjo būti, tad jos vieton Da
nutė Sumauskaitė vedė visą 
vakarą.

Čion susitikome su autore 
M. Meškauskiene, Filomina 
Petruševičiene (mūsų d. Če
pulienės sesute), Rene Dik- 
toraite, kuri gimus Urugva
juj, bet dabar apsigyvenus 
Vilniuje, ir eile kitų brazi- 
liečių. Smagiai praleidome 
vakarą, pasakodami savo 
prityrimu pažangioje veik
loje ir dainuodami liaudies 
dainas. (Bus daugiau)

phijadclphiečių vežimas su
stojo Ramanauskų kieme. 
Moterys pajuokavo: Tai at
važiavome pikniką rengti. ... 
Pulkas visokiodydžiošune
liu “sveikino” svečius. S ve- <
čiai kaip Įsakyti, užsimąstė: 
Taip, tik neseniai vasaros 
pradžioje, šeštadieniais, čia 
darbuodavomčs, stalus ir 
suolus taisydavom, moterys 
skiepe maistą ruošdavo pik
nikams. Ramanauskų ūkis, 
sakytum, nepasikeitęs. Tik 
žeme nesuarta ir nieko ne
auginama.

Julia Andrulienė, buvusi 
Šmitienė, Broniutė Rama
nauskienė, A. Ramanauskas, 
Vincas Andriulis sveikinasi 
su senai matytais philadel- 
phiečiais. Kiek čia prisimi
nimų, kiek klausimų apie se
nus veikėjus, kurių dauge
lis jau po žeme!

Daug kalbama ir veikiama 
dėl mūsų spaudos palaiky
mo. Bet nieko nerašoma apie 
palaikymą darbo jėgų, reika
lingų mūsų spaudai! O ji la
bai mažėja. “Laisvė” jau 
sunegalavo dėl stokos rai
džių rinkėjų. O kaip su re
daktoriais? “Laisvė” neteko 
red. R. Mizaros ir Sasnos. 
“Vilnis” - L. Pruseikos ir 
L. Joniko.

Pažangiečiai dar daug turi 
draugų ir draugių, kurie ne
mažai yra pasidarbavę dėl 
pakėlimo klasinio supratimo 
tarp darbininkų. Bet nežinau, 
keli dar yra, kurie prilygtų 
drg. Andriulio darbštumui.

Mus jaudina kai kurie seni 
prisiminimai. Kadaise buvo 
pašaukti du “socialdemo
kratai” Strazdas iš Bostono 
“Keleivio” ir Pijus Grigaitis 
iš “Naujienų”, Į teismą liu
dyti prieš dd. L. Prūseikąir 
V. Andriulį.. Teismas pa
tvarkė, kad L. Prūseikai ir 
V. Andriuliui nevalia niekur 
išvykti- be* prokuroro pave
lijimo, . Jeigu nprėtų vykti Į 
kitą šalį, tai tik i vieną pusę. 
Sugrįžti bus neleidžiama.

Daugelis nuvyksta Į gim
tąją šalį Lietuvą ir sugrįžta. 
Bet Vincas Andriulis per vi
są gyvenimą skelbęs idėją, 
kurios dabar vykdomos Lie
tuvoje, negali nuvykti ir pa
matyti, pasigėrėti žmonių 
laimėjimais. Apie Vinco nu
dirbtus darbus kas nors ir 
kada nors turės parašyti 
knygą.

Philadelphiečiai po įdo
maus pasikalbėjimo • išva
žiavo. Po savaitės vėl atvy
ko. Tuo syk tik Walantai, J. 
Kazlauskas ir R. Merkis. 
Oras buvo. saulėtas. Drau
gai Andriuliai jau rengėsi 
išvažiuoti i Chicagą. R. M.

BAYONNE, N. J.

Ketvirtadienį, liepos 13d., 
mirė Jokūbas Kirmelas, ku
ris gyveno 128 West 50 St., 
Bayonne, N. J. Jis buvo vie
tinės Literatūros Draugijos 
(212 kuopos) narys, taipgi 
"Laisvės” ilgametis skaity
tojas.

Buvo pašarvotas William 
Kohoote, Bayonne, N. J„ šer
meninėje ir palaidotas pir
madienį, liepos 17 d., Holy 
Cross kapinėse. North Ar
lington, N. J.

Liko liūdesyje žmona Elea- 
nora (Puda), sūnus Edward 
su žmona, ir keturi anūkai.

“Laisvės” personalas reiš
kia širdingą užuojautą J. 
Kirmelos šeimai ir artimie
siems.

IEVA

VATIKANAS. - Popiežius 
Paulius ragina atnaujintus 
Vietnamo taikos pasitarimus 
privesti prie karo nutrauki
mo.

“LAISVES” REIKALAIS
Gražu, kai mūsų draugai, minėdami savo gim

tadienius bei šiaip sukaktuves, prisimena mūsų 
spaudų.

Štai, Lietuvių Literatūros Draugijos 10 kuopa,- 
Philadelphia, Pa., prisiuntė $125.00 iš suruošto 
gimtadienio minėjimo R. Merkio.

Visiems gerai žinoma nuolatinė pramogų dalyvė 
organizacijų narė, ’’Laisvės” skaitytoja niujorkietė 
Anna Quater, minėdama savo gimtadienį birželio 
24 d., aukojo ’’Laisvei” $76. Sako Onutė: ’’Kiek 
mano metų,

Sako Onutė
tiek dolerių aukoju’1. Ačiū jai.

HELP WANTED-HALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-BALE-FEMALE

LLD 25
J. Stanienę 
$55.

kuopa, Baltimore, Md., prisiuntė per 
dalį pelno nuo birželio 18 d. pobūvio -

Kitos aukos nuo praėjusio pranešimo iki liepos 
14 do:

Alma Bruwer, St. Petersburg, Fla. 
(prisiminimui vyro Roberto) 

Jaunas Lietuvis, Dorchester, Mass. 
Pranas ir Julia Kontenis, Rochester, N. Y.

( proga Prano 83 metų gimimo sukak
ties ir jų 45 metų vedybinės sukakties) 

Motiejus Simanavičius ( Simon), Brooklyn,
N. Y. - atvyko su $200 iš kurių išėmėm 
14 prenumeratų Lietuvoje, jojo paties 
čia, o likusius paliko kaip auką

A. Borden, Kenosha, Wis.................. .
prisiminimui prieš 7 metus mirusios v

žmonos Mary
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. 
Juozas Wanagas, Catskill, N. Y. . . 
Helen Šukienė, Binghamton, N. Y*.
B. Raūbo, Clevefand, O.
Anna Yuknavich, Carrolltown, Pa. 
Jonas Sutkus, Stoughton, Mass. . . . 
Margaret Yakštas, Brooklyn, N. Y. . 
Ona Zeidat, Brooklyn, N. Yo ...» 
Jonas Kundrot, Vancouver, Canada 
J. Chepukaitis, Payson, Arizona <> . 
Po $1.00: P. Augustis, Ft, Lauderdale 
tonina Akalavage, New Hope, Pa 
Brockton, Mass.; M. Ambrose, Brockton, Mass*; 
Po Velykis, Waterbury, Conn.; Petras Puodis, 
Philadelphia, Pa.; K. Poškus, Elizabeth, N. J.

ADMINISTRACIJA
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P. Čereška,

o

o

Haverhill, Mass
Po trumpos ligos penkta

dienį, liepos 14 d., mirė 
Augustas Večkys, kuris per 
paskutinius šešis m’etus gy
veno Haverhillyje, bet prieš 
tai buvo ilgametis Lawrenco 
gyventojas.

A. Večkys buvo “Laisvės” 
skaitytojas nuo pat pirmo nu
merio, taipgi buvo ir kores
pondentas per ilgus metus. 
Jis buvo veiklus Maple Parko 
narys, vienas iš pirmųjų 
įsteigėjų parko, buvo finansų 
sekretorius parko valdybos.

Augustas buvo labai arti
mas draugas mūsų laisviečio 
Stepono Veckio. Jie abu gimė 
ir augo Maksimų kaime, 
Jerkinės apylinkėje.

Liko liūdesyje žmona Ona ir 
dukrelė Olga, kuri prieš ke
lis metus buvo nuvykusi Į 
savo tėvelių gimtinę ir par
sivežė daug puikių įspūdžiij.

A. Večkys buvo palaidotas 
Linwood kapinėse, Haver
hillyje, liepos 17 d.

Reiškiame giliausią užuo
jautą V.ečkių šeimai.

IĖVA

Hartford, Conn.

Miami, Fla.
PI ETČS, MI TI NGAS 

I ŠLEI STUVĖS

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 pąrt-time. 
RN or LPN, 3 P. M. to 11 P. M. and 
part-time 7 A. M. to 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)

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)

Wanted window shade installer- 
saleSman, for leading shade mfg. 
Experience in installation-meas
uring required. Sales exp. required. 
Company 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 
Reading, N. J. x (42-45)

Tai jau Įsigyvenusi tradici
ja - kiekvieno mėnesio 4-tą 
trečiadienį LLD 75 kuopos 
pietūs, mitingas ir kultūrinė 
programa. Ta diena bus lie
pos 26-tą. LLD kuopos nat
riai ir ne nariai kviečiami 
dalyvauti. Prie to, kas minė
ta, turėsime ir išleistuves 
mūsų kuopos draugų Kance- 
rių, kurie tuo metu vyksta f 
Tarybų Lietuvą pasisve
čiuoti. Mūsų darbuotojams 
Kanceriams palinkėsime 
laimingos kelionės ir per
duosime sveikinimus savo 
draugams Lietuvoje.

Kaip ir kiti mūsų kuopos po- 
kiliai, ši sueiga Įvyks Lietu
vių Sociallo Klubo salėje.

LLD 75 KUOPA

Laisvės choras rengia 
draugišką popietę šeštadienį 
liepos 22 d., 1 vai. po pietų, 
Light House Grove, Glaston
bury, Conn.

Kviečiami visi choro na
riai ir pritarėjai praleisti 
gražiai laiką po atviru dan
gum. Rengėjai uątikrina ma
lonų laiką už visai mažą do- 
dovaną. KOMISIJA

PAIEŠKOJIMAS
Pa ieškau savo geross pa

žįstamos draugės-girhinai- 
tės

Alisės Seleniekas, 
anksčiau gyvenusios Latvi
jos respublikoje, Bauskos 
Aprinkę, Kur menes Pagas- 
ta, “Laucenekas, ’ vėliau iš- 
vykusios gyventi Kanadoje, 
Hamilton, Ont„ 320 Caroline 
St. So.

Žinantieji prašomi para
šyti šiuo adresu:

Bauskos raj.
Barbei® - 229335 
“Meirt** 
Kviesiš Mikūs

(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)

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)

Truck Mechanic. Top rate for top 
grade mechanic. Overtime, hospita
lization, vacation, Extras. Gas & 
Diesel tractor, trailers, etc. 201- 
752-400Q (41-45)

MECHANIC
Exp. oh 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 
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)
.11 o a.. ............ .. .i.i.mhU.i,. . . >i .

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

(41-47)

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)

MAINTENANCE MAN - Career op
portunity for reliable, skilled main
tenance man with plumbing, heat
ing and electrical experience. Ex
cellent fringe benefits with a well- 
established company. Contact Mr. 
James Graham, MARCE,LLUS CAS
KET GO. Gall 8 A, M., to 5 P. M. 
315-422-2306. Syracuse, N. Y.

(45-46)

MAINTENANCE & OPERATIONAL 
FOR PROCESSING PLANT. CALL
201-EL4-6111

MASON WANTED for concrete 
swimming pool construction, fami
liar with packing, coping, plaster
ing, finishing, etc. Top pay. All 
year round work. Call 201-483- 
6060 >w. (45-47)

WELDERS - Production - Mig ex
perience, all fringe benefits, apply 
in person. Should speak and under
stand English. D’ALTRUI INDUS
TRIES, 685 U. S. Hwy, 1 Near 
North Ave., Elizabeth, N. J.'

' (45-48)

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

' MECHANIC
CONSTRUCTION EQUIPMENT
Experienced & capable person 

wanted to Work on Cat, Be, GMC & 
Pavers. Good job & working condi
tions.
NAPP-GRECCO CO., 150 McCarter 
Hwy, Newark, N. J. 201-482-3500

(43-45)

CERAMIC-MODELER. Expd in 
in clay & plaster sculpturing es
pecially in fine detail work & fa
cial features; capable of working 
cond* WHITEHORES MOLD SHOP 
Š1 Evelyn Ave., Trenton, N. J. 
609-587-3941. (44-50)

METAL FINISHER
Tumbling, Degreasing, experienc
ed* Glean stamping plant. W & H. 
516-234*6161. (44-46)

.■........... i -............................—

LIVE IN HOUSEKEEPER for 
North Jersey area. Own room with 
air conditioner & TV plus good 
salary. For information call 201- 
264-4550 for Rose.

(44-46)

PGWr PRESS SET-UP OPERA
TOR experience necessary, alu- 
fnitium Building products co., Ex
cellent working conditions and 
benefits. Apply SILVERLINE 
10 Boright Ave., Kenilworth, N.J.

(44-46)

Mold MAKER. Top man, able to 
Work from sketch, and do complete 
mold* Tdp pay for right man. Call 
John Thompson. 201-327-4315.

(45-47)

NEEDED AT ONCE
Owner Operator with tractors 
1970-71-72 Mack R600 or White 
9000 Call (201) 332-6301 for appt.

;;(44-48)

SPINNER;.
2 positions, full or part time. Hours 
flexible. 212-782-2488. (43.45)

TRUCK ^fcflANICS. Area’s lar
gest heavy duty truck sales re
quires experiences. Truck mecha
nics.Brand new building. Send 
resume and will make appointment 
in your area BINGHAMTON TRUCK 
SALES Arterial Highway. Bingh
amton, N. Y. Service Mgr. (44-48)

PRESS BRAKE OPERATOR, must 
be able tė do own set-up. Call - 
518-459*2325 for interview. .

(44-48)

(6). 5 years' or more 
fciį'Žį '■ Wte. $6.09 per hr plus 
ftlhge tfeOte. Call 201-348-1386.

• ' (42-46)

fURRET LATHE
SOME EXPERIENCE NECESSARY. 

CALL 201-384-4801 FOR APPT.
(4 3-4^5)

MA INTEN ANC E MECHANIC for 
fiber can operation familiar with 
Knowlton winders, Bliss-Knowl
ton-Angel us Seamers and related 
equipment. HARCORD MANU
FACTURING CO., Jersey City, 
N.J. 201*333-5430. ’ (44-48)

---- -........... ......... ■

MARRIED - Experience forage dai
ry farm. $1.50 per hour up de
pending on you. Mobile home and 
utilities furnished. Must have 
driver’s license and references. 
Virgil While, 3743 Apulia Road, 
Jamesville, N. Y. Syr. (315) 469- 
0696. <(45-49)

OIL BURNER MECHANICS. Exp. 
only. Air condition helpful but not 
necessary. All benefits. Apply in 
person. ELMER BREWER INC. 
77 Second St., Somerville, N. J.

(45-51)
HOUSEKEEPER - Mature person. 
Sleep in. Lovely new suburban 
home. Own room & TV. Must be 
good cook & love children. Must 
have references. 201-297-4466 

(44-49)
MACHINIST - experienced mach
inist and production workers, 
scheduled overtime and all benefits.

KANEK CORPORATION
8 Gardener Rd. Fairfield, N. J.

227-1541
(44-48)

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.

NURSES AIDE

(37-46)

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

ELIZABETH NURSING HOME
201-354-0002

(42-46)

COOK
1st COOK

Steady, year round. Good pay and 
aU benefits. Call Chef Alfredo516-
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 1804, 450 7th Ave., 
N. Y. C. Call 212-244-8132

(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 
Misš Hamblin 201-767-0200.

(42-46)

FOR SALE

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 ot call (518) 284-2590

'• (44-48)
....■WiWIui.'.a.i*...... ■ ....■■■■ .......... . ....... ......... ........... .......

. REAL ESTATE
FOR SALE

liiu ■ ui m .. i—.ii.i.ii. ■ ii. i

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 fr.om 
upper half of land. Good buy at 
$1275 per acre. Frank Blanche,58 
E. Washington Ave., Washington, 
N. J. 689-2211. (42-46)

ADIRONDACKS v
140 acres, house, barn, shed, 

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



s

G-tas puslapis

Philadelphia, Pa.
PALAIDOJOM 1)0M GURKLĮ

Liepos 10 dieną buvo sau
lėta ir šilta. Gerbiamas J. 
Kavaliausko karavanas slin
ko per miesto dideli tragiką 
į Pernwood kapines, nesįten 
dalis Gurklio šeimos yra pa
laidota. Būrys Domininko 
palydovu važiavo paskum 
karsta. O saulutes karštis 4
kaitino jų vežimus nuo 90 iki 
100 laipsnių šilumos.

Domininkas Gurklis Phi- 
ladclphijoje išgyveno virš 60 
metų. Buvo vedęs Amiliją 
Janulytę. Augino sūnų Vol
terį ir dukra Adele (dabar < i c
Zupkicnč). Žmona mirė 1966 
m., o sūnus Volteris 1969m. 
Senelis Domininkas pasiliko 
vienas namuose, irdagyveno 
iki 87 metų savo amžiaus. 
Apie "laimę” ilgaamžio 
žmogaus suprasti gali tik 
tas, kuriam tenka taip gy
venti!

D. Gurklis buvopažangus ir 
laisvas, nors jis nepriklausė 
prie lietuviškų draugijų. 
Skaitė ir rėmė “Laisvę”. 
Visą laiko dirbo duonos ke
pykloje ir'darbavosi už uni
jos Įvedimą i tą pramonę.

Norintieji daugiau žinių 
apie D. Gurklį, pažiūrėkite i 
“Laisvės” 60-čio Albumą 
puslapi 118.

D. Gurklis paliko liūdesyje 
dukrą Adelę Zupkienę, du 
anūkus ir seselę Pauliną Wa- 
lantienę, taipgi Lietuvoje 
brolius Kaži ir Povilą ir se
sutę Adelę. Jis buvo drau
giškas ir kalbingas. Trum
pai galėtum pasakyti: “Kai 
suseina dų, trys, ir Domi
ninkas Gurklis, neima snau
dulys. o .” . r

Seimą dėkoja visiems jo 
d r a uga m s paly d ovam s, taip
gi Juozui Kavaliauskui už 
gražų patarnavimą.

R. M.

Haverhill, Mass.
Maple parkas parduotas ir 

užmirštas per kelis metus, 
bet, kaip matyti, tai ir vėl 
grįžtame prie senų laikų. 
Jame yra rengiamas didžiu
lis piknikas liepos 30 d.

Maple Parkas daugumai 
žmonių gerai žinomas, nes 
čia per daug metų suvažiuo
davo tūkstančiai žmonių ir 
praleisdavo linksmai laiką. 
Manoma, kad daug suvažiuos 
ir dabar praleisti laiką, pa
kvėpuoti tyru oru po žaliuo
jančiais medžiais.

Mes čia gerai rengiamės 
kad prisidėt prie didžiulės 
minios žmonių ir padaryti 
parengimą sėkmingu.

DARBININKE

Artkino Pictures Presents

JAMILYA

Russian dialogue with English titles 
. *•' i';;"'-..'"-.' '- . w

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

A Mosfilm Studio production based on a story 
by G. Aitmatov, directed by Irina Poplavs
kaya.

” A beautiful movie ”
”A striking musical score - 

Jamilya is a joy”
■/ : ■ - N.Y. Times ..

’’Has poetic charm and style”
-N.Y. Post

REGENCY THEATRE
Broadway & 67th St. ( near Lincoln Center) 

Telephone SC 4-3700
. - ' L' ' 7 ■ ' . ■ \ ’ i -

--- ---------------------------------- ?----------------------- ------

Mano pastaba kai 
kuriems laidotuvių 

direktoriams
Laidotuvių Įstaigos direk

torius arba direktore turi 
teisę i savo Įsitikinimus, 
kaip ir kiekvienas žmogus. 
Bet, man atrodo, jis neturi 
teisės tuos savo įsitikinimus 4
užkarti ant tų, kurie, nelai
mėje, ateina i jo Įstaigą 
gauti patarnavimą, kokio 
prašo ir nori nelaimes pa
liesti žmonės.

Štai, visai neseniai, mirė 
moteris, kuri visą savo gy
venimą buvo laisvų pažiūrų. 
Griežtai reikalavo gyvą bū
dama, kad sįeima ją laįdotų 
be jokių kryžių bei religiškų 
apeigų. Na, josios artimieji 
bandė tai išpildyti.

Bet, šioje laidotuvių Įs
taigoje visai kitaip. Pir
miausia, didžiausias kryžius 
pastatytas prie karsto, kurio 
būk tai negalima iškelti. Nie
ko, šeima nusileidžia, juk 
ne laikas bartis tokioje va- 
landoje^

Išlydint mirusi iš koply
čios, šeima pakviečia kalbė
toją. Atliktos apeigos lais
vai - bet.. . Pasirodė betvar
kė, karsto neruošia išnešti 
po kalbėtojo kalbos. Štai, po 
apie 10 minučių, atsistoja 
vaikėzas su ilgais plaukais 
ir pradeda melstis iš knygos 
- nei šis nei tas. Nuvyksta
me i kapines, ir vėl tas pats 
vaikėzas su maldomis...

Ar tai dora? Ar gali taip 
elgtis biznierius, kuris už 
pinigus duoda paskutini pa
tarnavimą? Jeigu taip jau 
bijosi laisvų apeigų, lai pra
neša šeimai iš anksto, kad 
negali priimti mirusiojo.

O mes gyvieji turime irgi 
pagalvoti, kur ir kam paves
ti savo mylimuosius, kad iš
pildžius jų pageidavimus.

LAISVIETE

Montello, Mass.
Gavome sužinoti, kad yra 

rengiami du pažangiečių pik
nikai spaudos naudai. Vienas 
Įvyks Maple Parke, Law- 
renge. Į jį manoma važiuoti 
augomobiliais.

Kitas piknikas Įvyks Olym
pia Parke, Worcester, Mass, 
rugpiūčio 13 d. Į šį pikniką 
vykimui organizuosime au
tobusą. Autobusas išeis nuo 
Liet. Tautiško Namo 11 vai. 
ryto. Kurie norėsite važiuoti 
autobusu pašaukite St. Rai- 
nardą - telefonas 583-1067, 
arba George Shimaitį - tel. 
586-4181. Tikieto kaina Į abi 
puses $3 asmeniui. Visi ir 
visos kviečiami.

Palaidojus 

Ona Laukaitienę
Liepos 7 d. vakare mirė 

Ona Laukaitienė (Raibužiū- 
tė) ir buvo palaidota liepos 
11 d. Ji buvo gimusi Barsty
čiuose Žemaitijoje 1891 me
tais. Į Ameriką atvyko 1912 
metais ir visą laiką išgyve
no New Yorko apylinkėje.

Ona augo šeimoje, kuri tu
rėjo 15 vaikų, 11 iš jų už
augo.

Su pirmu vyru, Leonu 
Grikštu, ji susilaukė dyiejų 
sūnų - Boniparto (Barney) 
ir Leona. Abu sūnūs išmoks
linti.

Po Grikšto mirties, Ona 
ištekėjo už Prano Laukaičio, 
su kuriuo gražiai išgyveno 18 
metu. Jis mirė 1965 metais.<

Pastaruoju laiku Ona gy
veno su sesute Adelę Rainie
nę, kurią ji parsikvietė iš 
Lietuvos 1913 metais, ir per 
visą laiką juodvi glaudžiai 
sugyveno. Pas Adelę Ona ir 
užbaigė savo gyvenimą. Ji 
mirė staigiai.

Ona buvo narė Niujorko 
Lietuviu Moterų Klubo. Atsi
sveikinimo žodį koplyčioje 
teko man tarti. Kaip žinome, 
Adelė Rainienė yra Klubo 
vice - pirmininkė ir stipri 
veikėja visame mūsų pažan
giajame judėjime.

Liko liūdesyje sūnūs Boni- 
partas ir Leonas Grikštai su 
šeimomis, sesutė Adelė 
Rainienė, brolis kunigas Jo
nas Raibužis, trys sesutės 
Lietuvoje ir jų šeimos. Ly
giai prieš metus mirė bro
lis Liudvikas New Yorke.

Ona Laukaitienė buvo su
sipratusi moteris nuo pat 
jaunų dienų. Ji buvo lėto bū
do, bet stipri savo Įsitiki
nimams.

Reiškiame giliausią užuo
jautą Adelei ir visiems ar
timiesiems.

IEVA MIZARIENE

Mus sveikina
Mildred Stensler ir Vik

toras Becker buvo išvykę 
dviems savaitėms ĮCalifor- 
niją. Jie pirmiausia vyko i 
San Francisco, ©paskiau sa
kė aplankys kitas vietoves 
iki Los Angeles. Jie rašo, 
kad oras puikus ir siunčia 
mums linkėjimus ne tik nuo 
savęs, bet ir nuo vietinių lie
tuvių. Dėkojame.

* * *
Iš Lietuvos gavome svei-

kinimą nuo daktaro Antano ir 
Margaretos Petrikų. Jie ap
sistojo Vilniuje Neringos 
viešbutyje. Ruošėsi vykti Į 
Palangą. I. M-nė

LAISVE

NEW YORKO NAUJIENOS Svečiai iš
Mirė Max Bcdacht, išgy-

venos 89 metus. Buvo vienas <
kairiųjų socialistų vadų. Kai 
kūrėsi Komunistų partija, 
Bedacht prisidėjo prie ko
munistu. Jis buvo išrinktas c
pažangios fratcrnalčs drau
gijos Tarptautinio Darbinin
kų Ordeno generaliniu sek
retorium. Ordenas buvo lik
viduotas makartinčs reakci
jos metu.

* * *
Sveikatos tarnybos admi

nistracija praneša, kad tarp 
sausio 1 >ir birželio 9 dienų 
mieste buvo išegzaminuotos 
44,007 moterys, tarp kurių 
rasta 3,234 sergančios gono
rėjos (lytine) liga.

* * *
Mėsos išvežiotojai skun

džiasi nuolatiniu užpuolimų 
didėjimu. Šiais metais mies
te buvo sulaikyti ir apiplėšti 
210 mėsos sunkvežimių. 
Plėšikai apmušė daugelį vai
ruotojų. Reikalauja padidinti 
policijos apsaugą.

* * *

Majoras Lindsay dėjo daug 
pastangii išvengti ligoninių 
tarnautoji! streiko. Susitari
mas atsiektas. Tarnautojai 
laimėjo 7.5%'algų pakėlimą! 
ir kitus pagerinimus.

Serga - sveiksta
Teko sužinoti, kad šiuo 

laiku smarkiai nesveikuoja 
mūsų senas veikėjas ir LDD 
185 kuopos pirmininkas Vin
cas Venckūnas. Labai apgai
lestaujame.

Bet džiugu pranešti, kad 
Juozas Bimba, kuris gyve
na Hawthorne, N. J., gavęs 
stroką ir patekęs į ligoninę, 
dabar jau sugrįžo i namus ir 
gražiai sveiksta. RE P.

Jau sugrįžo prie 
savo pareigų

Mūsų skaitytojams jau ži
noma, kad "‘Laisvės’ admi
nistratorė Lillian Kavaliaus
kaitė turėjo and akių opera
ciją. Mums labai malonu 
pranešti, kad operacijos bu
vo šekmingos, kad Lillian 
regėjimas žymiai pasitaisė, 
taip pasitaisė, jog pereitą 
pirmadienį ji jau sugrįžo 
prie savo atsakingų pareigų. 
Kaip per pirmąją, taip ir per 
pastarąją operaciją jos ad
ministracines pareigas pui
kiai atliko Redakcijos narė 
Ieva Mizarienė. Tikime, kad 
nuo dabar mūsų Lillian galės 
darbuotis be . tolimesnių 
trukdymų. Visas “Laisvės” 
kolektyvas jai nuoširdžiau
siai to ir linki.

I

Liepos 18 d. Ccntralinia-
me Parke Balalaikų Simfo
nijos orkestras atliks pro
gramą, daugiausia rusų 
kompozitorių muzikos. Pra
džiai vai. vakare.

* * *

Pora prostitučių liudijo 
teisme, kad policistas Phil
lips griežtai reikalaudavo 
kyšių iš kekšnamių savinin
kų ir prostitučių agentų.

* * *
Policijos komisionierius 

Murphy informuoja, kad už 
pirmus šių metų penkis mė
nesius didžiųjų kriminalis- 
čių skaičius sumažėjo 21%, 
palyginus su tuo pačiu 1971 
metų laikotarpiu. Bet ma
žesnieji prasikaltimai nesu
mažėjo.

$ * *
32 mokytojai, išmesti iš 

darbo makartinčs ragangau- 
dystės metu, dabar traukia 
teisman Švietimo tarybą, 
reikalaudami atmokėti už vi
są nedarbo laikotarpį, -taipgi, 
grąžinti juos į tuos pačius 
darbus.

* * *
Šiuo metu streikuoja apie 

65,000 namų statybos darbi
ninkų. RE P.

Viešnios iš Chicagos
Liepos 14 d. “Laisvės” 

įstaigoje ir LDS centre lan
kėsi chicagietės Marcelė 
Vasiliauskienė ir jos dukra 
Frances Jordan. Kadangi 
Frances yra LDS seimo ko
misijos narė, tai turėjo LDS 
centre pasitarimą seimo 
reikalais.

Jas čia atlydėjo Alice Lu- 
kiene iš Howard Beach, N.Y., 
pas kurią viešnios buvo ke
liom dienom apsistojusios. 
Marcelė ir Franes, taipgi 
jos vyras automobiliumi at
vyko i rytus, lankėsi Conn, 
ir Mass, valstijose pas gi
mines ir pažįstamus. Liepos 
17 d. išvyko namų link.

Išvykdamos apdovanojo 
“Laisvę” - M. Vasiliauskie
nė $10, Frances Jordan $5.

J. G.

Tomistai į Lietuvą
Praėjusį šeštadienį, lie

pos 15 d. su turistine grupe 
Į Lietuvą išskrido Ona ir 
Vincas Zarankos ir Gene
vieve ir Vincas Pociai. Ona 
ir Genevieve yra dukros mū
sų laisviečio Vinco Paulaūs-
ko, kuris gyvena Elizabeth, 
N. J. Grupė išbus kelionėje 
18 dienų.

šią žinią pranešė telefonu 
Adelė Rainienė.

Penkiadienis, Liepos (July) 21, 1972

Floridos
Pramogų Kalendorius

Praeitą savaitę mus ap
lankė buvę ilgamečiai niu
jorkiečiai veikėjai Valentina 
ir Alck Ncvinskai, kurie gy
vena Floridoje. Malonu buvo 
su jais pasikalbėti. Kiek su
pratau, tai jų šiuo laiku at
vykimo i New Yorką svar
biausia priežastis buvo ap
lankyti Valentinos sergantį 
tėveli V. Venckūna. Be to, 
kaip žinia, jų dukra Diana 
gyvena ^ioje apylinkėje, tai, 
aišku jiems rūpėjo ir su ja 
susitikti. RE P.

Liepos 30 d.
Naujosios Anglijos lietuvių 

masinis piknikas Maple Par
ke, Methuen, Mass. Kolonijų 
veikėjai darbuokitės, kad 
piknikas gerai pavyktų.
. J. PETRUS

RUGPIŪČIO 13 D.
LLD 7-os apskrities pik 

nikas Įvyks Olympia Park< 
Worcester, Mass.

Brooklyn, N.Y. 
įnirus

ONAI LAUKAITIENEI
, 1972 m. liepos 7 d.

Reiškiame širdingiausią užuojautą jos sesutei 
Adelei Rainienei, sūnams Bonipartui ir Leonui 
Grikštams ir jų žmonoms bei šeimoms, bro
liui kunigui Jonui Raibužiui, seserims Lietu
voje ir visiems artimiesiems ir draugams.

NASTE ir PRANAS BUKNTAI 
Brooklyn, N. Y.

Būrelis laisvieČių su dviem svečiais iš Lietuvos Bronės ir Walterio Ker šulių 
sode. Svečiai sėdi pirmoje eilėje: antras iš kairės Kirsnos kolūkio pirminin
kas Algirdas Stakvilevičius ir paskutinis - Pranas Vitkauskas, Drobės Susi 
vienijimo direktorius iŠ Kauno. Apie tą susitikimą plačiau buvo rašyta ’’Lais
vės” birželio 23 d. laidoje.

Brooklyn, N. Y. 
mirus 

ONAI LAUKAITIENEI 
1972 m. liepos 7 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutei 
Adelei Rainienei, sūnams B. ir L. Grikštams 
ir jų žmonoms, broliui kun. Jonui Raibužiui, 
seserims Lietuvoje ir visiems artimiesiams 
ir draugams.

WALTER IR BRONĖ KER ŽULIAI 
Brooklyn,v N. Y.

Brooklyn, N. Y.
1972 m. liepos 7 d.

mirus

ONAI LAUKAITIENEI ( RAIBUŽIŪTEI) '

Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutei 
Adelei Rainienei, sūnams Bonipartui ir Leonui 
Grikštams, broliui kunigui Jonui Raibužiui, 
seserims Lietuvoje ir visiems kitiems arti
miesiems ir draugams.

Ieva Mizarienė 
W. Baltrušaitis 
Geo. Waresonas 
E. Kasmočienė 
R. H. Feiferiai 
D. Galinauskienė 
Anne Yakštis 
M. Tamelienė 
C. Briedis 
L. Jezavitienė 
P. H. Siauriai 
J. K. Rušinskai

Lilija Kavaliauskaitė
M. E. Liepai
A. I. Bimbai
J. Danilevičienė
U. Bagdonienė
B. H. Skubliskai
V. O. Čepuliai
Anna Quater
M. Kavaliunienė
P. N. Ventai
Vera Urbonas

Brooklyn, N. Y.

mirus

ONAI LAUKAITIENEI

1972 m. liepos 7 d.
••

Reiškiu nuoširdžią užuojautą jos sesutei Ade
lei Rainienei, sūnams Bonipartui ir Leonui 
Grikštams ir jų žmonoms bei šeimoms, bro
liui kunigui Jonui Raibužiui, seserims Lietu
voje ir visiems artimiesiems ir draugams.

DOMICĖLĖ GALINAUSKIENĖ '
Queens Village, N. Y. t




