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- J. GASILINAS -

1954 metais Genevos kon
ferencijoje buvo padaryti 
svarbūs tarimai Vietnamo 
klausimu. Tuo metu susi
tarta, kad militarinė demar
kacijos linija tarp Pietų 
Vietnamo ir Siaurės Vietna
mo “yra tik laikinas dalykas 
ir negali jokiu būdu inter
pretuoti, kaip sudarantį po
litinę ar teritorinį rubežių”.

Kaip tuo metu Jungtines 
Valstijos nepripažino Gene
vos konferencijos tarimų, 
taip ir dabar Nixonas nesi
skaito su tais tarimais. 
1953 m. lapkričio 8 d. tuomet 
būdamas vice prezidentu 
Nixonas pasakė, kad “prie 
jokių aplinkybių negalima 
susitarimu” išrišti Vietna
mo problemų. “Negalima 
padėti ginklų, iki bus pa
siekta pilna pergalė”.

Todėl Nixonas visaip 
trukdo Paryžiuje taikos de
rybas ir deda pastangas gin
klais laimėti karą, nors tai 
visai nėra galimybės.

* * *

“New York Times” kolų m - 
nistas Tom Wicker antai 
pasakė vienos kolegijos stu
dentams, kad mes “negalime 
pabėgti iš tokios padėties, 
kurioje tik vienas visų mūsų 
gyventojų procentas turi 28 
procentus viso mūsų krašto 
turto”. ,

Wicker - taipgi pastebėjo, 
jog mūšų nacionalinė politika 
veda šalį tiesiai prie to, kad 
“turčiai pasidaro dar turtin
gesni”.

Taip tikrai yra. Prie Ni- 
xono algų ir kainų kontrolės 
didžiosios korporacijos že- 
riasi rekordiniai didžiausius 
pelnus.

* * *

Milijonus bedarbių vargi
na klausimas, kas bus, kai 
pasibaigs bedarbių apdrau- 
dos išmokėjimo laikas, kuris 
sutrumpintas nuo52 savaičių 
iki 26 savaičių.

New Yorke jau turime 90,- 
000 tokių bedarbių, kuriems 
apdraudos mokėjimas pasi
baigė. Detroite tokių yra 
daugiau ka ip 22,000.

Kongresmanė Abzug siūlo 
Kongresui bilių atsteigti ap- 
draudą iki 52 savaičių. 
Reikėtų tą bilių visiems pa
remti. 

* * *
Kodėl tiek daug pasaulyje 

savižudysčių? Vakarų Ber
lynas tuo klausimu stovi pir
moje vietoje, Švedija - an
troje, Vengrija - trečioje. 
Jungtinės Valstijos savižu
džių klausimu stovi gana 
aukštai. ’

Savižudysčių tyrinėtojai 
teigia, kad modernus gyveni
mas sudaro daugeliui nema
ža finansinių ir kitų apsun
kinimų, taipgi narkotikų nau
dojimas ir alkoholizmas žy
miai pr iš id ėda prie protinio

Nixono karas Vietname K
kainavo 20,000 aine

rikiečių gyvasči
Washingtonas. - Re- 

publikonas kongresmanas 
DonaldReigle pasakė spaudos 
konferencijoje, kad Nixono 
vedamas karas per pusket
virtų- metų kainavo 20,000 
amerikiečių gyvasčių, 109,- 
000 sužeistų ir daugiau kaip 
60 bilijonų dolerių.

Tuo pačiu metu Nixono 
įsakymu numesta po 200 sva
rų bombų kiekvienam Viet
namo gyventojui, sako Rei- 
gle. Milijonai žmonių žuvo, 
kiti milijonai paliko bena
miais.

Nixonas taipgi praplėtė 
karą i Kambodiją ir Laosą, 
kur irgi amerikiečių bombos 
žudo tų šalių žmones, naikina 
miestus ir kaimus, palieka

Oras darosi švaresnis, 
vanduo - nešvaresnis

Washingtonas. - Envi
ronmental Quality tarybos 
metinis raportas rodo, kad 
šiuo metu jau šiek tiek at
siekta oro svarinimo klausi
mu, bet nieko nepadaryta 
vandens švarinimo reikalu.

Raporte pasakyta, kad oro 
poliucija truputį sumažinta, 
todėl oras pasidarė švares
nis. Bet vanduo kas kart 
darosi pavojingai nešvarus 
ežeruose ir upėse, sudaro 
pavojų vandenų gyvybei.

Taryba rekomenduoja 
prez. Nixonui daugiau rū
pintis, kaip greičiau sulaiky
ti poliuciją.

Religijų vadai 
smerkia Ameriką
Tokijas. - Čia susirinko 

daugiau kaip 400 įvairių re
ligijų vadų iš 13 šalių aptarti 
karo padėtį Indokinijoje.

Konferencija užgyrė rezo
liuciją, kuri griežtai smer
kia Jungtinių Valstijų vedamą 
karą Indokinijoje, šiaurės 
Vietnamo užtvankų bombar
davimą. Ragino tuoj baigti 
karą.

DETROITAS. - Automo
bilių darbininkai visur pasi
sako už rėmimą demokratų 
kandidatų ir Nixono sulaiky
mą lapkričio rinkimuose.

pakrikimo ir daugelįpriveda 
prie' nusižudymo.

* * *
LDS seimas jau čia pat - 

įvyks šio mėnesio 25 ir 26 
dienomis Chicagoje. Todėl 
chicagiečiams tenka dau
giausia rūpintis tinkamai 
seimo delegatus priimti, 
banketą suruošti ir kitais 
LDS reikalais.

Visi kuopų išrinkti delega
tai turėtų seime dalyvauti. 

milijonus žmonių benamiais, į 
išdegina javų laukus, palieka i 
gyventojus be maisto.

štai ką davė Nixono neište- j 
sėti pažadai baigti karą.

WASHINGTONAS. - Na
cionalinės Studentų Sąjungos 
konferencija nutarė pasmar
kinti kovą už karo baigimą 
Indokinijoje. Dalyvavo apie 
700 delegatų.

LONDONAS. - Europos I 
valstybės susitarė lapkričio i 
pabaigoje turėti pasiruošimo j 
susirinkimą Helsinkyje-
Europos saugumo konferen
cijai sušaukti.

HOBOKEN, N. J. - Bethle
hem Steel korporacijos ke
turių laivų statybos Įmonių 
darbininkai paskelbė strei
ką, kai jų kontraktas pasi
baigė ir nebuvo laiku atnau
jintas.

Kaltina Ameriką

NGUYEN MINU VY

Paryžius. - Siaurės Viet
namo delegacijos narys 
N. M. Vy kaltino Jungtines 
Valstijas už 177 bombarda
vimus šiaurės Vietnamo už
tvankų.

22,000 bedarbių 
be apdraudos

Detroitas. - Daugiau kaip 
22,000 automobiliu darbinin
kų, prieš pusmetį iš darbo 
paleistų, baigė imti sutrum
pintą 26 savaičiųapdraudą ir 
dabar paliko be jokios ap- 
draudos ir be darbo.

Michigano valstijoje šiuo 
metu yra 370,000 bedarbių. 
Nedarbas didėja, kartu .ir 
automobilių korporacijų pel
nai auga. Šių metų antrame 
bertainyje General Motors 
padarė 723 milijonus pelno, 
Fordas - 282 milijonus, 
Chrysler - 68 milijonus.

Šiaurės Airijos 
kiekvieną vyrą, 
ir kitokių ginklų, 
miestuose,
kaip 300 žmonių. 
Airiją militarinėje kontrolėje.

mieste
moterį ir net vaikus, ar jie neturi bombų 

Panašiai daroma ir kituose š. Airijos 
Nuo bombų ir persišaudymų jau žuvo daugiau 

25,000 Anglijos karių laiko šiaurės

(NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
VĖLIAVA UŽ SPARČIĄ 

STATYBĄ

Lietuvos TSR Ministru 4 
Taryba ir respublikos Pro
fesinių sąjungų taryba pa
skyrė pereinamąją Raudoną
ją vėliavą ir 1,000 rublių 
premiją Tauragės rajonui, 
kuriame geriausiai statomi 
individualūs ir kooperatiniai 
gyvenamieji namai.

Per pirmą pusmetį Taura
gės rajono ūkiuose pastatyti 
77 namai (57 proc. metinio 
plano). Kitais metaispersi- 
keliantiems iš vienkiemiu < 
gyventojams pradėta statyti 
dar 92 namai. Ą

Gerai padirbėta ir šakių, 
Akmenės rajonuose. Pas
tariesiems rajonams, užė- 
musiems antrąją ir trečiąją 
vietas, taip pat paskirtos pi
niginės premijos.,

J. JACKEVIČIUS
* * *

MOKSLINIAM DARBUI 
KOORDINUOTI

Baltarusijos sostinėje 
Minske įsteigtas Visasąjun
ginės Lenino žemės ūkio 
mbkslų akademijos vakarų 
skyrius. Jis koordinuos 
Baltarusijos, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos TSR žemės

Maisto produktai 
smarkiai pakilo

Washingtonas. - Darbo 
Statistikų biuras skelbia, kad 
liepos mėn. farmų produktai 
pakilo 3.2%. Tai rekordinis 
pakilimas.

Per pastaruosius 17 mė
nesių farmų ir abelnai mais
to produktų kainos nuolat kilo 
ir sumušė prez. Nixono ad
ministracijos tvirtinimą, 
kad maisto kainos stabili
zuotos ir infliacija sulai
koma.

LEBONAS. - Portugalijos 
sostinėje ir kituose miestuo
se elektros jėga buvo nu
traukta, miestai aptamsinti 
prieš pat prezidento Thoma- 
zo inauguravimo 'iškilmes. 
Valdžia kaltina revoliucio
nierius.

Belfaste Anglijos kareiviai krato

ūkio mokslinio tyrimo Įstai
gų mokslinį tiriamąjį darbą.

‘a. VINGELYTE
* * *

PUSANTRO MILI/JONO

Akmenės rajono Papilės 
paukštininkystės tarybinis 
ūkis jau pardavė valstybei 
arti pusantro milijono kiau
šinių.

Baigiama statyti nauja 24,- 
000 vietų mechanizuota viš- 4
tide.

Z. GRICIUS
* * *

PATARIA MOKSLININKAI

Šilalės rajone Įvyko kon
ferencija seminaras ūkių va
dovams, fermų darbuoto
jams. Veterinarijos insti
tuto mokslininkai J. Pagirys, 
A. Bernatonis, V. Marazas 
patarė, kaip gerinti galvijų 
reprodukciją, sumažinti 
karvių bergždumą, nurodė, 
ką neteisingai daro rajono* 
ūkių melžėjos, mechanizuo
tai melždamos karves, ko
kios tų klaidų pasekmės. .

Tokias konferencijas kar
tu su rajonų žemės ūkio val
dybomis mokslininkai orga
nizavo Molėtuose, Tau
ragėje. J. LAPIENE

Grąžinta 400,000 
meksikiečių

Meksikos valdžia infor
muoja, kad 1971 metais 400,- 
000 meksikiečių agrikultū
ros darbininkų iš Jungtinių 
Valstijų išvaryta.

Jie buvo priversti grįžti į 
Meksiką be jokio turto. 
Slaptai atvykę i Jungtines* 
Valstijas, jie gaudavo kur 
nors prie žemės ūkio padir
bėti ir taip skurdžiai gyveno. 
Meksikoje taipgi jų skurdus 
gyvenimas.

KARAČE, Pakistanas.
Traukiniui įvažiavus i kitą 
traukini užmušta 57 žmonės.C I

BANGLADEŠO respublika 
reikalauja priimti ją i Jung
tinių Tautų narystę.

Karą baigus, belaisviai 
butų paleisti, teigia 

Ramsey Clark
San Francisco, Calif. - 

Buvęs generalinis prokuro
ras Ramsey Clark, grįžęs iš 
šiaurės Vietnamo, pareiškė, 
kad, bombardavimą sulaikius 
ir karą baigus,visi karo be
laisviai būtų paleisti Lamo 
vykti. Tokį užtikrinimą jis 
gavęs iš šiaurės Vietnamo 
vadovų.

Clark pasakė, kokią baisią 
padėtį matė šiaurės Vietna
me. Amerikiečių bombos 
išdaužė daugybę mokyklų, li
goninių, bažnyčių, užtvankų 
ir t. t. Milijonai žmonių 
liko benamiais. Amerikie
čiai atliko tokį barbarišką 
darbą.

Clark lankėsi amerikiečių 
belaisvių stovyklose. Jis

Nuomininkai kovoja 
prieš lušnynus

Washingtonas. - 750 de
legatų Nacionalinės Nuomi
ninkų Organizacijos dalyva
vo konferencijoje ir aptarė 
nuomininkų padėti. Nusita
rė padidinti kovą prieš luš
nynus ir prieš aukštas nuo
mas.

Delegatai pasisakė už 
skelbimą *generalio nuomi
ninkų streiko” namų savi
ninkams, kurie neremontuo
ja namų, šalčiuose laiko gy
ventojus be apšildymo ir šil
to vandens, bet nuomas ko- 
lektuoja.

Nuomininkai piketavo 
Namų departamento raštinę. 
Reikalavo statyti daugiau 
namų žemomis nuomomis 
neturtingiems nuominin
kams.

Iš Kinijos importas 
padidėjo

Washingtonas. - šiais 
metais iš Kinijos produktų 
importas į Jungtines Valsti- 
mas gerokai padidėjo. Da
bar jis jau siekia iki 12 mili
jonų dolerių. Šiuo metu jau 
galima gauti Kinijos arbatos, 
šilko ir kai kurių agrikultū
ros produktų.

Jungtinių Valstijų ekspor
tas į užsienius dar vis neša 
nedateklių.

Tiksliai griovė 
užtvankas

Washingtonas. - Demo
kratų senatoriai Kennedy, 
Tunney ir Harris atvirai kal
tina Nixoną už tiksliai bom
bardavimą šiaurės Vietnamo 
užtvankų.

Tą patį pasakė ir buvęs 
generalinis prokuroras 
Clark, šiaurės Vietname 
matęs išdaužytas užtvankas. 

sakė, kad belaisviai yra ge
rai užlaikomi. Jie tik nori 
greičiau karą baigti ir grei
čiau namo vykti.

PARYŽIUS. - 27 Europos 
šalių Kompartijų atstovą i tu
rėjo konferenciją Vietnamo 
liaudies pagalbai teikti. Pa
smerkė amerikiečių bom
bardavimą šiaurės Vietna
mo.

MASKVA. - Valdžios or
ganas “Izvestijos” atmušė 
absurdišką Pekino valdžios 
reikalavimą 600,000 ketvir
tainių mylių Tarybų Sąjungos 
teritorijos.

OTTAWA. - Kanados sta
tistikų biuras skelbia, kad 
birželio mėnesį bedarbių 
skaičius Kanadoje siekė 
568,000.

Vice prezidentinis 
kandidatas

SARGENT SHRIVER

Demokratų partijos nacio
nalinio komiteto suvažiavi
mas beveik vienbalsiai užgy- 
rė McGoverno nuskirtą S. 
Shriveri vice prezidentiniu 
kandidatu.

Demokratų partija, atro
do, vieningai remia savo 
kandidatus McGoverną ir 
Shriveri. Rinkimų vajus 
jau pradėtas. Visa jėga at
sukta prieš Nixoną ir repu- 
blikonus, kurie jau ruošiasi 
savo konvencijai^ Miami 
mieste užgirti/Nixoną ir 
Agnew.

TANZANIJOS sostinėje 
įvyko Afrikos Moterų Konfe
rencijos sesijos. Dalyvavo 
delegatės iš 28 Afrikos ne
priklausomų šalių. Pasisa
kė už visišką afrikiečių išsi
laisvinimą iš kolonializmo ir 
baltojo rasizmo.
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tavęs. Amerikiečių neapy
kanta yra padaras komunistų 
labai plačiai ir/planingai va
romos propagandos. Žino
sią, reikia pripažinti, kad 
patys amerikiečiai visiškai 
nemoka vesti savopropagan- 
dos. Jie padeda doleri ir 
mano, kad tas už juos

LAISVĖ

Lietuvoje”, p rugpiūčio 1 d. 
jau garsią! 1, didžiuojasi: 
“Naujienos turit ganą tikslių 
žinių apie daoapHi gyveni
mą tarybinėje Lietuvoje”. 
Bet vietoje tas “tikslias ži
nias” paduoti, jos tą gyveni
mą visaip per beveik 30 metų 
purvina ir šmeižia.

Penktadienis, Rugpjūčio (August) 18, 1972

Canaaa, Lat. Amer. 6 months 
Foreign countries, per year, 
Foreign countries, 6 months,

Pelnai ir skurdas
ranka rankon

$5.50
112.00 Prelatas Ragažinskas pa- 
$6.50 sakė, kad “šiuo metu mes 

‘ Brazilijoje turime geriausią 
vyriausybę negu 
Korespondentas 
prelatas atsako:

bet kada”, 
klausia ir

Brazilijos“- Ar galima 
valdžią laikyti labai gera, jei 
kai kurie vyskupai ir kunigai 
yra kalėjimuose?

- Jie eina išvien su komu
nistais. Komunistų itaikoji- 
4no dėka jie yra įtikėję, kad 
komunizmas dabar yra pasi
taisęs ir visiškai kitoks.<
Kai kurie prancūzai ir olan
dai kunigai, kurie nesugebėjo 
įvesti tvarkos savokraštuo- <
se, nori tai padaryti Brazili
joje. Su jais kartu veikia 
kai kurie vienuoliai, kurie 
globoja sukilėlius, norinčius 
nuversti valdžią”.

(“D.”, rugp. 1 d.).

Keturios didžiosios automobilių ir sunkvežimių gamini
mo korporacijos (General Motors, Ford, Chrysler ir Ame

 

rican Motors) giriasi ir didžiuojasi, kad jųpėlnų bendra 
suma už antrąjĮ šių metų ketvirti pasiekė vi ą bilijoną ir 
vieną šimtą milijonų dolerių ($1,100,000,000)! Todėl ir jų 
serai biržoje pakilo. Jų šerinininkai pilnai patenkinti. 
Svarbu, girdi, kad šių metų antrųjų .trijų mėnesių pelnai 
buvo aukštesni už pereitų metų to paties laikotarpiopelnus 
visais trisdešimt penkiais procentais. Tai reiškia, kad 
mūsų ekonomika labai gražiai klestinti.

Ar reikia sakyti, ką šių korporacijų galvos remia politi
koje9 Jų herojus yra prezidentas Nixonas. Iš tų milžiniš
ki! pelnų jos nepasigailės desėtko kito milijono dolerių jo 
išrinkimui antram terminui. Nėra jokia paslaptis, kad 
V’ietnamo karo tęsimas sudaro vyriausią korporacijų pel
nams kilti šaltini.

Bet štai ir kita to paties mūsų dienų gyvenimo medalio 
pusė. Ji netaip labai džiugi. Iš tikrųjų, ji kai kam labai 
nepatraukli, labai liūdna. Mes turime galvoje šiomis die- , 
nomis-Amer ikos Gydytojų Susivienijimo (American Medical HITLERININKŲ NUŽUDYTŲ 
Association) pranešimą apie mūsų liaudies sveikatos pa- ĮAMŽINIMAS
dėt į. Jis parodo, kad mūsų šalies varguomenės, kuri, kaip £įep0S 39 j "Tieso’e” 
žinia, apima dvidešimt šešis milijonus ir pusę gyventojų, ra§oma.
sveikatos padėtis pastarąjį desetką metų žymiai, pavojingai
pablogėjo. “Nuošalus kaimas Žemai-

Korporacijų ir kompanijų pelnai kyla aukštyn, o liaudies tijoje, Klaipėdos rajone, su- 
sveikata puola žemyn! Į kvietė daugelį liaudies meno
meistru. Panaudodami I
medi ir metalą, jie ryžosi 
papasakoti apie Ablingos 
kaimo tragediją, hitlerininkų 
nužudytus jo gyventojus - 
moteris ir vyrus, vaikus ir 
senelius.

Daugiau negu “supuvęs 
obuolys statinėje”

Kuo ilgesnė darosi šios šalies istorija, tuo populiares
nis mūsų politiniame gyvenime darosi žodis “korupcija”. I Kulkosvaidžių ir automatų 
Vargiai šiandien besurasime tokią valdišką ištaigą, kurioje ugnis vieną pirmųjų Didžiojo 
“gražiausiai” neklestėtų kyšininkystė, papirkimai ir parsi- Tėvynės karo dienų sunaiki- 

9davimai. ' Be dolerio niekur nebegalima pasirodyti, o su no visus ablingiečius. Rūs- 
doleriu beveik visur durys plačiausiai atidarytos. čioje to laikotarpio istorijo-

Už pavyzdi, paimkime policiją. Juk tai vienas iš pačių je tai buvo vienas iš daugelio 
svarbiausių, jeigu ne svarbiausias, buržuazinės valstybės epizodų, atskleidžiančių fa- 
aparato organas. Bet kiek jame baisaus supuvimo! šistų barbariškumą, jų žiau- 
Paimkime tik New Yorko miesto policiją. Joje korupcijos ruma ir neapykantą laisvę 
vėžio išsiplėtojimą šiomis dienomis atidengė taip vadina- mylintiems' žmonėms.
mos Knapp komisijos raportas. Kaip žinia, šioji komisija
buvo prieš dvejus metus New Yorko valstijos seimelio su- Kaimo tragedija neuž
daryta pravedimui specialaus tyrinėjijno korpucijos mūsų miršta. Tai dar kartą liu- 
miesto Policijos departamente. dija šiame kaime sukurti

Iki šiol būdavo laikomasi “supuvęs obuolys statinėje” nauji liaudies menininkų 
teorijos, būtent, kad, ot, pilnoje gerų obuolių statinėje at- darbai, skirti didžiajai kovos 
sirado vienas kitas supuvęs obuolys. Tai kas, kad tarp ko
kių 25,000 policininkų atsiranda vienas kitas sugedęs, ko
rupcijos suėstas 
sąžiningi. . .

Knapp komisijos
ką kitą. Komisija surado, kad mūsų Policijos departa-| įamžinti”. '' 
mente korupcija turi suleidus šaknis labai giliai. Na, ir
siūlo, kad gubernatorius Rockefelleris paskirtų specialų “ '
valstijos prokurorą "karui prieš tą korupciją”. Jam APIE JŲ “PATRIOTIZMĄ” 
turėtų būti duota penkėri metai laiko mūsų miesto Polici- \
jos departamentą apvalyti nuo kyšininkystės, papirkimų ir Chicagos kunigų “Drauge” 
parsidavimų. ’ * (rugp. 3 d.) koks ten Pr. Gr.

Labai gerai. Bet visa bėda, pasak “The N. Y. Times” sako: “Tikrasis patriotiz- 
(rugp. 8), kad korupcijos vėžiu serga ne tik mūs didmies- mas yra meilė savo tėvynei, 
čio policininkai. Korupcijos vėžys yra palietęs daugybę meilė savo kraštui ir noras 
prokurorų, advokatų ir teisėjų. Be to, kodėl apsiriboti darbu prisidėti prie jogero- 

, tiktai Policijos-departamentu? Juk mažai geriau dalykai vės”.
sustovi su kitais valdžios departamėntais. Pav., aikštėn Geresni patriotizmo apta- 
iškilo baisi korupcija Konstrukcijos (namų statymo) de- rimą sunku beisivaizduoti. 
partamente. Sukčių ir parsidavėlių suniaumota šimtai Bet kaip iš tikrųjų yra su 
milijonų dolerių. Todėl “karas” turėtų būti visuotinis. | pono Pr. Gr< patriotizmu?
Bet kas jį ves, jeigu tie, kurie turėtų ji vesti, yra patys 
korupcijoje iki ausų paskendę.

Dar daugiau: Mes turime reikalą ne vien tik su korup
cija New Yorko mieste. Ta pati istorija su kitais mies
tais ir kitomis valstijomis.

prieš fašizmą^, už išsivada
vimą ir laisvę temai. Tai 
liudija ir vakar Ablingoje 
Įvykusios iškilmes, skirtos 

dvejų metų tyrinėjimas atidengė visai | žuvusių šviesiam atminirųui

sutvėrimas. Visi kiti yra švarūs ir

T

Kas ką rašo ir sako
KOMUNISTAI IR KOMUNIZMAS

IR TENAI LAIMI ! ?

Iš Brazilijos į Chicagą 
buvo atvykęs “prel. Pijus 
Ragažinskas, lietuvių pasto
racijos reikalams delegatas 
Brazilijoje”. Kunigų “Drau
go” korespondentas su juo 
turėjo interviu. Štai vienas 
klausimas ir atsakymas:

Kodėl brazilai neken
čia amerikiečių? Ar teisin
gas yra pasakojimas, kad 
amerikiečių fabrikai Brazi
lijoje bankrutuodami atlei
džia darbininkus ir tokiu 
būdu palieka be darbo žmo
nes?

— Joks amerikiečių fabri
kas Brazilijoje nėra bankru-

Jis yra vienas iš tų, kurie 
kooperavo su hitlerininkais, 
padėdami jiems niokoti Lie
tuvą ir naikinti jos gyvento
jus. Paskui iš Lietuvos pa
bėgo į Berlyną pas Hitlerį, o 
vėliau atsidūrė net čia Ame
rikoje. Ir dabar visą savo 
žurnalistini talentą panaudo
ja tos savo tėvynės, to savo 
gimtojo krašto Šmeižimui ir 
niekinimui.

** SUSIPRATO

Liepos 8 d. Chicagos men
ševikų laikraštis griežtai 
pareiškė: “Mes nežinome 
gyvenimo sąlygų dabartinėje

TEISINA BIAURŲ SMURTĄ
♦

SLA prezidentas Povilas 
Dargis savo kalboje bankete 
Miami Beach, Fla., birželio 
27 d., tarp kitko, sakęs:

“30-ajame Seime, Phila
delphia, Pa. pradėdamas an
trąją savo kadenciją Stasys 
Gegužis pademonstravo, kad 
yra logiška ir teisėta, jei 
Seimui pirmininkautų pats 
prezidentas. To precedento 
pasėka, Seimuose per kelio- 
liką metų pirmininkaudavo 
Stasys Gegužis, rimtas vidu
rinės srovės žmogus, kuris 
visada mokėdavo palaikyti 
tvarka. <

šis pirmininkavimo pre
cedentas ir paties prezidento 
asmens ištvermingumas iš
gelbėjo Susivienijimo laivą 
nuo pražūties uolų 1930-tafe 
metais. Tais metais Chica- 
goje, 36-ame Seime prezi
dento Gegužio teisinga laiky
sena ir daugumos delegatų 
supratingumas išgelbėjo pa
čią organizaciją nuo neatsa
kingo gaivalo pastangų uzur
puoti teises, smurto ir riau
šių keliu iš apačios”.

Betgi, švelniausia pasa
kius, tai gryniausia netiesa, 
tai negražus 30-ojo seimo 
istorijos iškraipymas. Kaip 
tik pirm. Gegužionesiskaity- 
mas su legališkai išrinktų 
delegatų teisėmis ir polici
jos pagalba jų išmetimas iš 
salės, suskaldė SLA. Ne 
koks ten “neatsakingas gai-^ 
valas” pavartojo smurtą, bet 
pirmininkas. Negražu, kad 
dabartinis pirmininkas tei
sina savo pirmtako nepatei
sinamą, diktatorišką elgi
mąsi.

Laiškai redakcijai
Mielas Drauge,

Paskutini laišką rašiau 
prieš pat išvykdamas iš Pa
langos, o ši rašau prieš pat 
išvykdamas iš ligoninės. 
Išėjo taip, kad būdamas Pa
langoje jau gerokai saulės 
spindulių gavau, o per J. 
Bartašiūno laidotuves saulė
kaitoj pastovėjau be kepurės. 
Tai atsiliepė nemaloniai, neš 
patekau i saulės smūgį, ku
rio priepuolis buvo gana ne
malonus. Maniau pagulėti 
namie, kol pagerės, bet žmo
na įkalbėjo nuvykti į polikli
niką pasitikrinti. O čia gy
dytojos nebepaleido ir liepė, 
gulti į ligoninę. Dabar, pp. 
aštuonių dienų gydymo įvai
riais vaistais ir procedūro
mis, ruošiuosi iš ligonines 
išeiti.

Sutikau ligoninėj nemažai 
draugų ir pažįstamų. Jų 
tarpe buvo ir geras Jūsų bi
čiulis dr. A. Petriką, kuriam 
Lietuvos saulė irgi ne į svei
katą išėjo. Jis norėjo daug 
kur dar pabuvoti, o teko at
sigulti į ligoninę, kur dar jį 
palieku, bet, kaip atrodo, ne
beilgam, nes jis taisosi.

Mano kaimynais pagal pa
latą yra du profesoriai - is
torikas J. Žiugžda ir muzi
kas, buvęs operos daininin
kas Petras Oleka. Labai 
smagu buvo stebėti Marga- 
retos Petrikienės susitikimą 
su P. Oleka, kurį ji pažino 
nuo gastrolių Jungtinėse 
Valstijose 1922-1923 me
tais. Tada P. Oleka buvo 
nuvykęs drauge su dainininku 
Byra ir smuikininku Leške- 
vičiu, koncertavo įvairiuose 
miestuose. Tai buvo gražus 
susitikimas su jaunyste, nes 
ir Margareta ir Petras tada 
dar buvo pačioje jaunystėje.

Sutikau ligoninėje mielą 
draugą kompozitorių Balį 
Dvarioną, kurs jau ilgoką 
laiką serga. Man esant pas 
jį, atėjo architektas V. 
Liandzbergis-Žemkalnis su 
sūnumi ir dukra, paskui su
tikau lankytojus smuikininką 
Lyvontą, muzikę Karosaitę ir 
daug kitų. O Balio žmona 
Aldona su dukra Aldona ir 
sūnumi Jurgiuten nuolat budi 
pasikeisdami.

Atradau ligoninėj rašytoją 
Al. Baužą, žurnalistą Ru- 
dzinską o užvakar čion atsi
kėlė A. T. Prezidiumo sek
retorius S. Naujalis. Suti
kau besigydantįleidyklų dar
buotoją I. OVčInską, su ku

riuo kartu 1939 m. buvome 
Dimitravos koncentracijos 
stovykloje. Žodžiu, palieku 
ligoninėj nemažai draugų, o 
pats džiaugiuosi galįs'grįžti 
namon prie savo darbų, kurių 
turiu nemažai. Vasara jau 
eina į galą, vasarotojai grįž
ta kas iš Palangos, kas iš 
Druskininkų, kas iš Juodo
sios jūros kurortų.

Linkiu Jums ir visiems 
laisviečiams geros sveika
tos ir sėkmės.

JUSTAS PALECKIS 
Vilnius, 
1972.VIII.4.

Didžiai gerbiamoji dienraš
čio “Laisvė” redakcija,

Labai esu dėkinga Janinai 
ir Juozui Staniams už laik
raščius “Laisvė” ir “Vil
nis”, kuriuos jie išrašo mano 
dukros Marijos Macijaus
kienės ir mano vardu. Visi 
skaitom šiuos laikraščius su 
didžiausiu malonumu. Juo
se randame daug žinių ir tie
sos. Perskaitė duodam kai-<
mynams pasiskaityti.

Taipgi nuoširdžiai dėkoju 
visam redakcijos kolektyvui, 
kad atspausdinate,mano eilė
raštukus. Aš jų nerašyti 
negaliu, nes be galo nąyliu 
savo brangiąją Tėvynę - Ne
muno kraštą. Myliu gal net 
labiau už gyvenimą. Aš 
jaučiu, kad ir Jūs visi ją be 
galo mylite, nes ir gerokai 
pagyvenę - turint geroką 
metų stažą,atvykstate aplan
kyti savo Tėvynę-Lietuvą.

Visam mkelam redakcijos 
kolektyvui linkiu geros svei
katos ir ilgų ilgų darbo metų 
dienraščio “Laisvė” redak
cijoje.

Jus gerbianti
K. ŽAKAVICIENĖ 

Kaunas,
1972.VII.27 -

Brangūs draugai,
Sveikiname Jus iš gintari

nės Palangos, kur poilsiau
jame. Labai smagu ir gera 
mūsų gimtinėje! Siunčiame 
Jums ir visiems laisvie
čiams to džiaugsmo ir nuo
taikos dalelę. Linkime 
Jums tvirtybės ir geros 
sveikatos!

Jūsų,
ZINA ir APOLINARAS 

Palanga, SINKEVIČIAI 
1972.VII.20.

LIAUDIES SVAJONIŲ 
IR VILČIŲ ĮSIKŪNIJIMAS

1940 m. rugpjūčio 3 d. TSRS AukRIausloslos Taryboj VI! m- 
sija, palenkindiwna Lietuvoj Liaudies seimo prašymu, priėmė 
Lietuvą j didžiąją tarybinių tautų šeimą pilnateise sąjungine res* 
publika.

Tą istorinę dieną, kuri buvo palydėta gausių pritarimo mi
tingų ir manifestacijų, spontaniškai iŠ širdies besiliejančio džiaugs
mo ir šviesiausių vilčių, ypač ryškiai darbo žmonės pajuto, kaip 
praplatėjo mūsų mažoji tėvynė, kaip įtapome didesni, tvirtesni, 
galingesni!

Gimė nauja Lietuva. Dėl to buvo daug kovota Ir kentėta, 
daug geriausių liaudies sūnų paaukojo gyvybę... Visi dori Lietu
vos darbo žmonės matė, kad ilgų metų Lietuvos Komunistų parti
jos darbas nenuėjo veltui, o davė puikius vaisius. Liaudies seimo 
įgaliotosios komisijos narys, rašytojas Antanas Venclova, daly
vavęs istorinėje misijoje, lyg apibendrindamas tą milžinišką Lie
tuvos liaudies pakilimą, tada kalbėjo:

— Si diena yra laimingiausia ne tik man, bet Ir visai mano 
ilgų kančių išvargintai tautai. šiandien gali džiaugtis visi tie, 
kurie niekuomet nesiliovė tikėti gražia Lietuvos ateitimi, kurie 
visuomet tikėjosi, kad Lietuva bus laisva.

Istorinis sprendimas visa savo energija įsijungti | didįjį so- 
claliitinės statybos darbą ir eiti ranka rankon su visomis TSRS 
tautomis, pastangos būti vertiems los garbės — patvirtinti nuo
stabiais pasiekimais. Lenininės nacionalinės ir ekonominės poli
tikos dėka Tarybų Lietuvos ekonomikai ir kultūrai vystyti atsigėrė 
sąlygos, apie kurias buvo galima tik svajoti. Kaip žinia, Lietuva 
neturtinga vietiniais gamtos ištekliais. Be to, ji anksčiau visada 
turėdavo daug sunkumų su rinka savo produkcijai parduoti. Kapi
talistinės valstybės ją išnaudodavo, kaip tik norėdavo. Tarybų 
Lietuvos įstojimas j Sąjungą sudarė kokybiškai naujas sąlygas ir 
ekonomikai, ir lietuvių tautos kultūrai, ir darbo žmonių gerovei 
kilti. Glaudžioje draugystėje su; TSRS tautomis užtikrintas spartus 
ūkinis augimas ir visapusiškas nacionalinės kultūros klestėjimas. 
Tai labai ryškiai iliustruoja kad ir tokie pavyzdžiai. Mūsų res
publikos teritorija tesudaro 0,3 proc. visos TSRS teritorijos, o 
gyventojai — 1,3 proc. visų šalies gyventojų. Tuo tarpu ji užima 
Sąjungoje ketvirtą vietą pagal metalo piovimo staklių gamybą 
Ir žvejybą, penktą — pagal-cheminio pluošto, popieriaus, televi
zorių, mėsos ir sviesto, šeštą — paępl mineralinių trąšų ir kai 
kurių lengvosios pramonės gafninių gamybą.

Sujungusi savo jėgas ir išteklius su kitomis tarybinėmis res
publikomis, Tarybų Lietuva per istoriškai trumpą laiką likvidavo 
ekonominį ir kultūrinį atsilikimą, tapo aukštai išvystyta industrine 
ir kolektyvinio žemės ūkio tvarkymo respublika, nuostabiais žie
dais suklestėjo jos kultūra. O visus lietuvių tautos laimėjimus vai
nikuoja socializmo pastatymas. Laisvanoriškai Įsijungusi į draugiš
ką TSRS darbo žmonių šeimą, Lietuva smarkiai padidino savo 
jėgas, sustiprino savo saugumą.

Kaip tai didžiai reikšminga Ir brangu kiekvienam darbo žmo
gui, patvirtina entuziastingas plačiųjų masių triūsas, vykdant de
vintojo penkmečio užduotis, įgyvendinant praktikoje TSKP XXIV 
suvažiavimo nutarimus. Miestų ir kaimo darbo žmonių pastangos, 
žengiant į naująją pakopą — vykdant komunizmo statybą — 
ryškiausiom spalvom atsispindi didžiajame darbų metraštyje — 
Statistikos valdybos pranešimuose, kuriais ne kartą Ir šį penkmetĮ 
galėjome gėrėtis. Tiesa, šiuose pranešimuose matome ir savo 

silpnąsias vietas, kurias reikia skubiai taisyti Ir šalinti. Bet anaip
tol tai nesumažina masių entuziazmo, o ragina dar labiau pasi
tempti, nes, kaip moko marksizmas-leninizmas, materialinių gėry
bių gamyba — visų svarbiausia žmogaus veiklos sfera, lemianti 
visą visuomenės gyvenimą, jos socialinę. pažangą. Iš to išplaukia 
Ir partijos politika, kurioje pabrėžiama, jog komunizmo statyboje 
materialinės-techninės bazės sukūrimas — visų svarbiausia gran- I 
d’s. Sėkmingas devintojo penkmečio plano įvykdymas bus naujas 
didelis žingsnis priekin, įgyvendinant šį priesaką.

Rugpiūčio 3-osios šventė šiemet sutampa su visasąjunginiu 
jubiliejum — Tarybų Sąjungos įkūrimo penkiasdešimtmečiu, kurj 
ruošiasi plačiai pažymėti visa šalį^ ir pažangiosios jėgos kapita
listiniame pasaulyje. Pusės amžiaus Tarybų Sąjungos gyvavimo 
istorija — visų pirma tarybinių tautų draugystės, proletarinio ir 
socialistinio internacionalizmo principų triumfas, ryškiai patvirti
nantis, kad, tik panaikinus kapitalistinio išnaudojimo sistemą, 
sudaromos sąlygos likviduoti ne tik socialinę, bet ir nacionalinę 
priespaudą, visapusiškai vystyti laisvų tautų ekonomiką ir kultūrą, 
stiprinti jų draugystę ir bendradarbiavimą.

Tarybiniais metais, greta tarybinių tautų socialistinės draugys
tės, vešliai suklestėjo proletarinis internacionalizmas, kurio pagrin
dus, kaip ypatingai svarbią sudėtinę komunistinės ideologijos 
dalį, parengė Marksas ir Engelsas, o vėliau juos kūrybiškai išvystė 
Vladimiras Leninas. Respublikos darbo žmonės vis geriau ir giliau 
suprania, kad proletarinis internacionalizmas — tai milžiniška 
jėga, stiprinant darbo žmonių vienybę, kovojant prieš imperia
listų kėslus, visus jų mėginimus ideologinėmis diversijomis ir 
kitomis priemonėmis silpninti ir skaldyti bendras pastangas ne
lengvoje komunizmo statyboje. Uždavinys yra ir toliau visomis 
jėgomis stiprinti darbo žmonių auklėjimą proletarinio internacio
nalizmo dvasia, visapusiškai vystyti ir tobulinti šį nepaprastai 
svarbų ginklą komunistinės visuomenės kūrime.

Tėvai ir vaikai '
Tėvai kovojo, grūmės fronte, 
Toli kapai jų nuo namų, 
O jų vaikams lig horizonto 
Laikyti tenka kitą frontą - 
Įveikti erdvę plėšinių1.

Tėvai kadai s pastojo kelią 
Siaubingam antpuoliui gaujų, - 
Tam, kad pajungtų upių galią, 
Vaikus šalis atakon kelia, 
Ginkluoja veržlumu gaju.

Tėvus istorija saikdino
Neišsigąst šiurpios mirties, 
Vaikus globojanti Tėvynė 
Jų drąsą žygdarbiams gaivina 
Kovoti iš visos širdies.

Tėvai pasaulį gynė, dengė
Nuo ’’antžmogių”, nuo prapulties, 
Vaikai jų palikimą brangų, 
Kaip švyturį iškelt įstengę, 
Žmonijai stebuklingai švies.

J. ALOTA
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KELIONE PO ŽEME
Bronius Jauniškis

Baltarusijoje nuo 
nepertoliausia - 

km. Tai naujas 
pradėtas statyti

šachtininkai
Jie po žeme 

(kasyklose) kasa

r

Soligorakas arba,Druskos' 
miestas 
Vilniaus 
apie 350 
miestas, 
prieš 16 metų, o jau jame gy
vena 45 tūkstančiai žmonių. 
Ir tie žmonės ne šiaip įvairių 
profesijų, o 
(kasojai), 
šachtose 
žemės trąšas - kalio druska. < » 
Soligorsko kalis gabenamas 
ir i mūsų Lietuvos kolūkius < <
ir tarybinius ūkius.

Mus sudomino, kad netoli 
Lietuvos atsirado šachtos, 
kurių neteko nė karto pama
tyti. Nusprendėme apsilan
kyti jose.

MIESTAS IŠ VIDAUS

Begalinėse Paliesės lygu
mose iš tolo pastebėjome 
balto selikato daugiaaukštį 
miestą. įvažiavus mus pa
sitiko Įvairios architektūros 
namai. Vieni - penkiaaukš
čiai, paįvairinimui kilo dvy
likos aukštų dangoraižiai.

Kultūros namu direktorius 
V. Babanovas mus supažin
dino su namų įrengimais. 
Kiekviename bute balkonas, 
telefonas, dujos, šiltas ir 
šaltas vanduo,’ centralinis 
apšildymas. Puse dienos 
bute patenka saulė. Apsi
lankėme ir parduotuvėse. 
Visur puošnus interjeras, 
atspindintis šachtininkų dar
bą. Kelios valgyklos, kavi
nės, restoranas, alaus barai.

KASYKLOS PO MIESTU!

- O po žeme ar nenorėtu
mėte pasivažinėti? - paklau
sė Babanovas.

- Pasivažinėti? - mes nu
stebome. - Mes norėjome 
šachtas pamatyti.

- Šachtos apačioje miesto, 
jų tuneliai nusitęsia lyg ko
kiomis gyslomis ilgiausi ke
liai. Argi galima pėsčiomis 
patekti į darbo vietą. Po 
žemėmis taip pat važinėja.

mašina

grupė, o

Netrukus mųsų 
nuūžė už miesto, 
vietose pasirodė 
rūkstančių kaminų
apie juose glaudėsi ilgi fa
brikų ir šachtų korpusai. 
Sustojome prie centrinės an
trosios šachtos. Vyr. inži
nierius R. Janovičius supa
žindino mus su kalio druskos 
kasyklų įsteigimu. Kad šia
me Paliesės krašte po že
mėm yra milžiniški kalio 
telkiniai, o ir valgomosios 
druskos - geologai nustatė 
dar prieš Didįjį Tėvynės 
karą. Ir tik fašistų okupa
ciją sustabdė pradėtas pir
mosios šachtos statyba.

Pokario atstatomieji dar
bai taip pat nusitęsė. Pir
moji šachta ir jos iškasenų 
apdorojimo fabrikas pradėjo 
veikti 1965, antroji - 1967 m. 
ir neperseniai - trečioji. 
Šiuo metu statoma ketvirtoji.-

Šachtos trijų aukštų.Pir- 
masis randasi 290 metrų,an
trasis - 450 m. ir trečiasis- 
600 m. gylyje. Kasantis dar 
giliau, prasideda valgomo
sios druskos klodai.

Pamainos metu šach-
1,700 žmonių.

Per parą, dirbant keturio
mis pamainomis, vienoje 
šachtoje vienas kombainas 
iškasa 24 tonas kalio drus
kos, 
toje dirba 
šioje šachtoje kombaininin
kas J. Suprianovičius neper
seniai pasiekė pasaulinį ka
lio druskos kasimo rekordą, 
per mėnesį iškirsdamas 6 
km. tunelį. Jis darbuojasi 
po savuoju miestu.

SAKYKLOJE

apsi-šachtoje kiekvienas 
rengėme gautais kombinzo- 
nais, ant galvos užsidėjome 
šachtininku šalmus su lem- c
putėmis virš kaktos, prie pu
siaujo prisisegėme prieš
gaisrinius balonėlius, aku
muliatorius ir, pažvelgę į 
veidrodžius, patys savęs 
neatpažinome.

Kai sustojome metalinia
me lifte, pajutome stiprų 
skersvėjį. Nesupratome iš 
kur skverbiasi vėjas, negi jis 
ir po žemėmis prasibrauna? 
Staiga liftAs krustelėjo ir 
krito žemyn. Mes atsidūrė
me lyg kamine. Spėjome 
pastebėti vieną didžiulę olą, 
antra, ir mes sustojome, geriausias vaistas nuo šios 
Pasirodo, nusileidome į pa- ligos.
čią giliausią šachtą- 600 m. Netrukus mes priėjome 
po žeme. i savaeigį transporterį, o už

Išėjus iš lifto, pro musijo ūžė kombainas, užėmęs 
praūžė mašina, nupūškojo j visą tunelį. Kvėpuoti pa si- 
traktorėlis. O mes žvalgė- i darė dar lengviau. Iš storų 
mes. Atrodė lyg mes pate-j guminių vamzdžių švilpda- 
kome į kažkokį tunelį J mas lėkė kondensuotas oras, 
Švietė elektra, signalizavo: tai nuo čia ir pūtė, ventilia- 
mašinos. Čia pat sienoje j torių sukeltas, vėjas, 
iškirstam dideliame garaže i Pertraukos metu kombai- 
stovėjo sunkvežimiai tik, nininkaš mums parodė galinę 
kaip ir traktorėliai, nedideli' sieną, į kurinį kombaino aš- 
ir neaukšti, kad galėtų, susi-, trūs grąžtai gręžėsi į kalio 
tikus su kitu, prasilenkti.
Vienas toks su priekaba pri
važiavo prie mūsų ir, mus 
lydėjęs inžinierius N. Kar
pienis, pasiūlė susėsti, nes 
iki darbo vietos esą šeši ki
lometrai, o visa žemutinė 
šachta, kaip i,r kitos išsirai- 
žiusios 100 km. požeminiuo
se tuneliuose.

Sunkvežimiui šoktelėjus iš 
lifto zonos, dingo elektros 
šviesa. Pasidarė tamsu lyg 
rudens naktį. Mes įsižiebė
me virš šalmų pritvirtintas 
lemputes, kiti jas paėmėme į 
rankas ir jautėmės lyg tikri 
šachtininkai. Tunelio papil- 
kėjusios sienos ir lubos da
rėsi vis raudonesnės ir rau
donesnės. Lempučių švie-

Iš kelionių asfaltuotais keliais
Liepos 21 d. leidomės iš i 

Seminole, Fla., asfaltuotais 
keliais į šiaurę. Tikslas - 
pamatyti šalį, aplankyti.gi
mines ir prietelius šiaurės 
miestuose.

Va, jau rugp. 1 d. mes 
randamės gražiame turistų - 
vasarotojų miestelyje Lu
dington, Mich., puikioje re
zidencijoje pas Petrą ir Ma
rytę Smalsčius . Rodosi, 
nieko ir nemanydami, bet čia 
pribuvom tokiu laiku, kada 
spaudoje pasirodė praneši
mai (iš Lietuvos), būtent, kad 
5 dieną, rugp. mėn. pripuola 
Jono P. Milerio-Miliaus 
gimtadienis. ’ Na, Marytė 
Smalstienė, būdama svetin
ga moteris, nusprendė Jono 
gimtadienį atžymėti iškilmė
mis, sukviečiant apylinkės 
pažangiuosius pasveikinti 
Joną su jo 80-tuoju gimta
dieniu.

Motina
Toks paprastas ir mielas žodis - mama. 
Jis minimas su meile, nuoširdžiai, 
Su pagarba jis tariamas kiekvieno. . . 
Jam atveriam džiugesius širdies 
Ir liūdesį, ir skausmą begalinį.
Prieš jį mes viską išberiam-sukraunam 
Ir laukiam, ką jis mum sakys.
Koks brangus žodis ~ mama -
Jis neapvils, visad teisybę tars. . .
Visur ir visados teisingą išvadą padaręs 
Mūsų gyvenimo kely patars.

K. ŽAKAVIČIENĖ

soje švysčiodavo lyg purpu
rinės su brangakmenių aku
tėmis.

Mašinai sustojus, mes iš
lipome iš jos. Žvalgėmės 
po nepakartojamo grožio 
raudonai žydinčiomis sieno
mis. Norėjome pamatyti 
spyrius, bet mums N. Kar- 
pienis paaiškino, kad kalio 
druskos kasyklose jų nėra, 
nes kalio druskos akmuo kie
ta s lyg granitas, ir sūrus lyg 
druska. Mes lyžtelėjome 
vieni sienas, kiti radę gaba
lėli skalūno. įsitikinome: c <

karčiai sūrus. O kažkas pa
sakė, kad lengva kvėpuoti.

- Kai kuriose šachtose nu
matome atidaryti gydomą
sias klinikas, paaiškino N. 
Karpienis. - Gydysime ast
mą. Kalio druskos tirpalas 

druskos granitą. Automati- 
■ niai kaltukai atkalinėjo grę- 
: žinius ir skaldė juos, o at
kaltus skeldinius kombaino 

I

rankos graibėv, ir stūmė į 
: transporterį. Transporte
riui prisipildžius, mašinis- 
:tas nuveždavo prie linijinio 
i transporterio, kuris ant 
į įvairiausių ratukų nusitęsęs 
į (L km. iki eskalatoriaus. 
' Eskalatorius, pagavęs skel
dinius, kėlė į smulkinimo 
cechą paviršiuje, kuriame 
tam tikros mašinos paverčia 
iškasenas mažais kristalė
liais. Iš čia raudona kalio 
druska vežama traukiniais į 
broliškas respublikas, tame 
tarpe ir į Lietuvą, Lenkijos 
liaudies respubliką ir kitur.

Apvažiavom daug valstijų 
ir miestų, kur gyvena lietu
viai. Pravažiuodami šiau
rės ir pietų Karolinos valsti
jų gražiuosius ąžuolais apsi
dengusius kalnus ir derlin
gus klonius, stebėjom gam
tos teikiamą grožį ir žada
mą derlių, už žmogaus sun
kų darbą, kuris tik pačiais 
geriausiais metais galima.

Pasiekėme Pennsylvani- 
jos lygumas, o vėliau ir kal
nus, kurie didžiumoje suža
loti goduolio žmogaus, 
beieškančio didelių turtų, 
pelnų, iškasant juodą kietąją 
auglį iš požeminių klodų, o 
ant galo, ir graužiant jųjų 
viršūnes - ieškant, kiek dar 
to juodojo aukso randasi po 
jųjų kepurėmis. Nuverčia 
kalnų viršūnes, išgriauja jų 
šonus ir palieka atviras 
žaizdas, kurias šimtmečiai 
nebeužgydys. DZŪKELE

LAISVĖ

NEAPSAKOMAS GROŽIS

Liaudies ansambliu šventė. Bendras šventės vaizdas 
Kaune, Dainų slėnyje.

A. BRAZAIČIO ir M. OGAJAUS nuotrauka

Klesti Tarybų Lietuvos 
liaudies ūkis

10 procentų.
Čiumi prasideda Tarybų Lie,- 
tuvos spaudoje paskelbtas 
nacionalinės statistikos val
dybos pranešimas apie tai, 
kaip 1972 metų pirmajame 
pusmetyje įvykdytas res
publikos valstybinis liaudies 
ūkio vystymo planas. šis 
skaičius parodo, kad pra
monės gamyba per pirmuo
sius šešis šių metų mėne
sius padidėjo, palyginti su 
1971 metų pirmuoju pusme
čiu, vienu dešimtadaliu.

Tai reiškia, kad Tarybų 
Lietuvos industrija virš pus
mečio užduoties pagamino 
šimtus metalo piovimo stak
lių, tūkstančius kuro siur
blių, daug elektrinio suviri
nimo agregatų, prietaisų, 
automatizavimo priemonių, 
už daugelį milijonų rublių 
cemento bei kitų statybinių 
medžiagų ir kitų gaminių.

IR DAR DIDESNI 
, LAIMĖJIMAI

Dešimt procentų - tai pra- žmonėms pasiekti šių lai- 
monės gamybos didėjimo vi
durkis. Tačiau dar spar
čiau augo tos šakos, kurios 
lemia tolesnę technikos pa
žangą ir spartesnį darbo 
žmonių gyvenimo lygio kili
mą. 14 procentų produkci
jos daugiau negu pernai per 
tą,patį laiką pagamino che
mijos ir naftos chemijos, 12 
procentų daugiau - mašinų 
gamybos ir metalo apdirbi
mo įmonės.

O tai ypač džiugina Tarybų 
Lietuvos žemdirbius. Juk 
Lietuvos chemikai pateikė 
jiems 40 procentų daugiau, 
negu per praėjusių metų pir
mąjį pusmetį, zuperio, azo
tinių bei kompleksinių mi
neralinių trąšų, o mašinų 
gamintojai beveik trečdaliu 
padidino vitamininių žolės 
miltų agregatų, 2,3 karto - 
pašarų granuliatorių, ket
virtadaliu - šianapiovių - 
smulkituvų gamybą. Vadi
nasi, tai palengvins ir pada
rys našesnį kolūkiečių ir 
valstybinių ūkių darbininkų 
darbą, dar brandesni, grūdą 
dovanos žemė, dar daugiau 
pigių ir maistingų pašarų 
gaus gyvuliai.

GYVENIMO
LYGIO KĖLIMAS

TSKP XXIV suvažiavime 
buvo nubrėžta plati progra
ma darbo žmonių gyvenimo 
lygiui kelti. Atsiliepdami į 
partijos raginimą, 
Lietuvos pramonės 
tojai 12 procentų 
kultūrinių, buitinių 
apyvokos j prekių
Virš užduoties pagaminta

Tarybų 
darbuo- 
padidino 
bei ūkio 
gamybą.

Šiuo skai- | daugiau kaip du milijonai 
kvadratinių metrų įvairiau
sių audinių, dešimtys tūks
tančių kvadratinių metrų ki
limų, daug televizorių, mag
netofonų, dulkių siurblių. „ . 
Sunku išvardinti tą gausybę 
prekių, kurias vien virš pla
no gaus miesto ir kaimo gy
ventojai!

Sėkmingai padirbėjo šie
met ir žemdirbiai. Jie ge
rai atliko sėjos darbus, žy
miai padidinę pasėlių plotus. 
Prasidėjo rugiapiūtė. Per
nai buvo gauta vidutiniškai 
po 26.2 centnerio grūdų iš 
hektaro. Šiemet laukiamas 
dar gausesnis derlius. Pa
didėjo visų gyvulių ir paukš
čių skaičius, jų produktyvu
mas.

Toliau 
ryšiai, 
bos.

sparčiau plėtėsi 
transportas, staty-

SU PAGALBA KITŲ 
RESPUBLIKŲ

Tarybų Lietuvos darbo

mėjimų padėjo visos tarybi
nės respublikos. Naujomis 
pramonės įmonėmis,‘kurios 
pradėjo veikti šiemet, įren
gimus atsiuntė Maskva ir 
Leningradas, kiti Rusijos 
Federacijos miestai, Balta
rusijos, Ukrainos, Latvijos, 
Užkaukazės ir Vidurinės 
Azijos pramonės centrai. 
Broliškų tarybinių tautų pa
galbą geraipajutoir žemdir
biai. Jie šiemet gavo 3,300 
naujausių markių traktorių, 
daugiau kaip tūkstantį auto- 
sunkvežimių, apie 700 grūdų 
nuėmimo kombainu ir dau- c 
gybę kitos technikos.

Pramonės ir žemės ūkio 
laimėjimai užtikrino gyven
tojų realiųjų pajamų didėji
mą. Darbininkų ir tarnau
tojų piniginio darbo užmo
kesčio mėn. vidurkis, pa
lyginti su tuo pačiu praėju
sių metų laikotarpiu, padidė
jo 5 procentais, dar labiau 
išaugo kolūkiečių pajamos, 
10 procentų padidėjo išmo
kos ir lengvatos, kurias gy
ventojai gauna iš visuomeni
nių vartojimų fondų.

Statistikos valdybos pra
nešimas. rodo kad smarkiai 
padidėjo gyventojams teikia
mos buitinės paslaugos, gy
venamųjų namų statyba pa
gerėjo prekyba, medicininis 
gyventojų aptarnavimas, 
liaudies švietimas.

1972 metų pirma jame pus
metyje Lietuvos liaudis žen
gė dar vieną didelį žingsnį į 
gimtojo krašto suklestėjimą.

M. VASARIS
Vilnius, 
Liepos mėn.
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Kas naujo Kaune
DRIEKIASI ŠILKO GIJOS

Viena didžiausių ir jau
niausių Kauno įmonių - Spa
lio 50-mečio dirbtinio pluoš
to gamykla. Čia gaminamos 
“cherąinio šilko” gijos - dia- 
cetatas ir triacetatas, - iš 
kurių audžiami lygūs ir mar
garaščiai audiniai, mezga
mas įvairiaspalvis trikota
žas. Dirbtinio šilko gamyk
lą galima pavadinti jaunystės 
įmone. Čia dirbančių žmo
nių amžiaus vidurkis nesie- c \ <
kia nė trisdešimties metų.

Nedidindami žmonių skai
čiaus įmonėje, “lietuviško 
šilko” gamintojai yra užsi
brėžę 1975 metais gaminti 
trim tūkstančiais tonų pluoš
to daugiau, negu dabar.

ĮMONĖS 
“POILSIO CECHAI

Miniatiūrinę Baltijos jūrą 
Radijo gamyklos darbinin
kams sukūrė medikai, inži
nieriai ir architektai. 
Vaizdingame Panemunės pu
šyne pastatyta sanatorija su 
didžiuliu jūros vandens ba
seinu ir smėlio, atvežto iš 
Baltijos pakrančių, juosta. 
Speciali aparatūra bet kuriuo 
metų laiku reguliuos reikia
mą vandens ir smėlio tem
peratūrą, o dirbtinė saulutė 
pažers ultravioletinių spin
dulių. Įrengiamos vandens 
ir purvo gydyklos, įvairių 
procedūrų kabinetai, gydo
mosios gimnastikos parkas.

Naujoji sanatorija - tik 
vienas sveikatos apsaugos 
kompleksų, kuriuos pasista
tė Radijo gamykla. Pane
munės pušyne ištisus metus 
veikia 120 vietų profilakto
riumas - didelis, į viešbuti 
panašus namas, kuriame po 
darbo ilsisi darbininkai. 
Pasibaigus pamainai, gamy
klos autobusu jie atvežami, 
o iš ryto nuvežami i darbą. 
Profilaktoriume darbininkai 
pusryčiauja, pietauja ir va
karieniauja, jiems suteikia
mos visos buitinės paslau
gos, o už 24 dienų viešnagę 
šiuose namuose sumoka tik 
dešimtadali mėnesinio atly
ginimo. Daugumą išlaidų 
padengia profsąjunga.

Ir prie Baltijos jūros, 
šventojoje, prieš porą metų 
išaugo įmonės poilsio mies
telis. Ten atostogas pralei
džia daugiau kaip 1,200 žmo
nių. Įmonės lėšos panaudo
jamos poilsio namams ir 

‘pensionatui statyti Druski
ninkuose ir prie Juodosios 
jūros. Po poros metų juose 
radijo gamintojai turės ke
liasdešimt nuolatinių vietų. 
Socialinėms ir kultūrinėms 
darbininkų reikmėms ten
kinti įmonė kasmet išleidžia 
beveik milijoną rublių.

STUDENTŲ
MOKSLINĖ VEIKLA

Gera žinia iš Maskvos Vi
lių Jodįkaiti užtiko prie dip
lominio darbo brėžinių. Už 
originalią metodiką ir su
kurtą prietaisą precizinių 
atramų virpesiams regis
truoti Kauno Politechnikos 
instituto mašinų gamybos fa
kulteto studentui pripažintos 
išradėjo teisės, jis apdova
notas TSRS Aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo 
ministerijos medaliu.

Kauno Politechnikos insti
tuto mokslininkams, talki
ninkauja kas trečias šios 
aukštosios mokyklos studen
tas. O studentų čia vien 
dieniniame skyriuje yra 
8,500, o iš viso - beveik 14 
tūkstančių. Institute ruošia

inžinie-

žinomas 
ir kon-

mi 50 specialybių 
riai.

Plačiai šalyje 
KPI projektavimo 
stravimo biuras. Čia kuria
mi mokyklų, ligoninių, kul
tūros namų ir kitų pastatų 
projektai, konstruojamos 
staklės, prietaisai.

GAMTOS BIČIULIAI

Kelios dešimtys vaikinų ir 
merginų kasdien ateina į 
didelį plyną lauką viduryje 
naujo Dainavos rajono. 
Darbininkai, technikai, inži
nieriai, studentai laisvalai
kio valandomis padeda sta
tybininkams įrengti čia pui
kų parką.

Nuobodžią Žaliakalnio ly
gumą darbščios rankos pa
vers dirbtinėmis kalvelėmis 
ir slėniais, ežerėliais irža- 
liūkščių kaskadomis. Rei
kės supilti ir išrausti beveik 
pusę milijono kubinių metrų 
žemės, pasodinti šimtus 
ąžuolų, tūkstančius gėlių.

Dainavos parkas - tik vie
nas iš kampelių, kur triūsia 
jaunieji kauniečiai, puošda
mi gimtąjį miestą. Studen
tija, pavyzdžiui, daug padėjo 
restauruoti unikalų gamtos 
paminklą - Ąžuolyną, sodino 
gatvėse ir skveruose mede
lius, gėlynus. Plataus at
garsio susilaukė ketaus lie
jyklos komjaunuolių inicia
tyva paversti gamyklų teri
torijas žydinčiais sodais. 
Šiam reikalui paskyrė daug 
savo laisvalaikio valandų, 
šimtai vaikinų ir merginų.

ANTRASIS INŽINIERIAUS 
DIPLOMAS

Kaunietis inžinierius Ar
vydas^ Ališauskas “Vagos” 
leidyklai Vilniuje įteikė ja
ponų rašytojo Šakio Komacu 
romano “Rytdienos grobi
kai” vertimą. Tai antroji 
knyga, kurią iš japonų kal
bos išvertė 30-metis Radijo 
gamyklos konstruktorius.

Po darbo dienos Arvydo 
laukia šūsnys rankraščių. 
Sėkmingai debiutavęs pernai 
“Vagos” išleistu japonų ra-, 
šytojo Ogavos Pimei apsa
kymų rinkiniu “Laukinės ro
žės”, Ališauskas dabar 
ėmėsi tolimosios šalies kla- 

^NARSIŲ JŲ
SABALŲ ATMINIMUI

Aleksote pastatyti moder
nūs aerouosto rūmai. Kelių 
šimtų vietų laukiamąją salę-' 
čia papuošė Atlanto nugalė
tojų Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno bareljefai. . .

Istorijos muziejuje di
džiulėje salėje po stiklu eks
ponuojami “Lituanikos” li
nkučiai. Čia esantys doku
mentai, nuotraukos, asmeni
niai lakūnų daiktai plačiai 
pasakoja apie Dariaus ir 
Girėno pasiruošimą skry
džiui ir jo tragišką baigtį.

Niekad nevysta gėlės nar
siųjų sakalų amžino poilsio 
vietoje. Aukštųjų Šančių ka
rių kapinėse. Jų kapą puo
šia gražus vilniečio skulp
toriaus Vytauto Mačiuikos 
sukurtas memorialinis pa
minklas.

R. ČĖSNA,
H. LABANAUSKAS

NAUJAS KRIOKLYS

Tropikų miškuose, 250 km nuo 
Gvijanos sostinės, aptiktas naujas 
Kateterio krioklys. Jis keturis kar
tus aukštesnis už Niagarą ir du 
kartus aukštesnis už Viktorijos 
krioklį. Vanduo čia krinta iš maž
daug 200 m aukščio.
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KAKTUSAS ŠVENTAS AUGALAS
A. LAURINČIUKAS

Tęsinys
^Netrukus šiame mieste jau gyveno 200,-

000 gyventojų. Vėliau vanduo nuo ežero 
buvo nuleistas į žemesnius klonius. 
Eseras išnyko, bet neišnyko legendos ir 
pasakojimai apie jo dievišką kilmę ir tra
gišką likimą. Ežeras žuvo, bet išliko jo 
dugnas. Ant jo išaugo Mechiko miestas - 
vienas gražiausių miestų pasaulyje.

VARPAI IR VARPELIAI i

Nerimstantis ir dinamiškas Mechikas 
pilnas įvairiausių garsų. Neįpratusi, jie 
greitai išvargina, sukelia norą sėstis ant 
suolelio, pailsėti. Geriau įsiklausius i 
didelio miesto gaudimą, pradeda išskirti 
varpų ir varpelių skambėjimą. Kas ket
virtis valandos skamba bažnyčių varpai. 
'Daugelis senųjų varpų yra sidabriniai ir 
todėl pajuodę. Variniai varpai amžiumi 
jaunesni, skamba dusliau ir yra pažaliavę.

Mažus varpelius rankose turi kiaušinių 
ir pieno į namus išvežiotojai, ledų ir laik
raščių pardavėjai, vaikščiojantys kilimų 
dulkintojai, smulkaus remonto meistrai. 
Kiekvienas iš jų "turi skirtingą varpei;, 
skirtingai jį purto. Žmonės juos pažįsta 

rne iš eisenos, veido, o iš skambėjimo. 
Mačiau vieną vyrą, kuris eina nuo namo 
prie namo galąsdamas peilius, žirkles ir 
praneša apie ’savo atvykimą ne su varpeliu, 
o su dideliu balionu. Pripūtęs jį, įstato 
kažkokį kamštį ir kol oras iš jo eina, gir
disi žemų tonų birbimas.
/ Varpelių skambėjimo Mechiko negirdėti 

'tik po vidurnakčio. Anksti rytą ramybę 
suplėšyti turi teisę tik gaidžiai ir mulai. 
Pastarieji rėkia ne taip dažnai, bet už tai 

:taip šiurpiai, kad nuo jų garso, be abejonės, 
"iš baimės virpa net plėšrūnės pumos 
'širdis.

Prie Meksikos miestų garsų priprasti 
.-nesunku. Už savaitės pradeda jų nebe

girdėti, nors jie per tą laiką nei kieknesu- 
*■ silpnėjo. Vienintelė vieta, kur žmonės
• laikosi labai ramiai - tai vyrų kirpyklos. 
•■Čia ramiau, negu bažnyčioje, kur žmonės

kalba su dievu, įmesdami į skardines dė
mutes metalinius pinigus arba giedodami 
giesmes.

JŲ KIRPYKLOS IR KIRPĖJAI

Kirpyklose kalbėtis nemandagu. Kir- 
pėjai dirba nepraverdami burnos, tarsi ne- 
byliai. Žmonės laukia eilės taip pat ty
lėdami. Čia vyrų karalystė, ir jie be 

•■reikalo sau burnų neaušina. Pasikalba 
jie ištrūkę į gatvę. Čia jau kitas pasau- 

,,’lis.
-r Du meksikiečiai eiti greta vienas kito ty- 
Tėdami nemoka. Ir kalbėti ramiai nemo- 

Jka. Ką nesugeba išreikšti žodžiais, pa
sako žestais. Tik įžengę į kirpyklą 

Jie nutyla.
• - Kai klijentas atsisėda į kėdę, kirpėjas 

jam į vieną ranką paduoda žurnalą, o kitą jo
- ranką pagauna moteris ir pradeda daryti

• 'tnanikiūrą. Prie kojų atsisėdęs vyriškis 
ima blizginti batus. Tuo pat metu kirpė

jas kimba j plaukus arba išmuilina veidą 
. kvėpinančiu kremu. Kėdės patogios, pa

keliamos ir nuleidžiamos, pasukamos ir 
.pakreipiamos. Jeigu duosi ženklą, iš

.^gretimo kambariuko iššoks masažistas ir 
" 'taip išmankštins raumenis ir kaulus, kad, 

išeidamas iš kirpyklos, būsi kupinas jėgų 
Mr noro tapti olimpiados čempionu.

Meksikoje yra kuklių kirpyklų tiesiog 
^gatvėse. Po medžiu pavėsyje stovi pa- 
-■> prasta kėdė. Ant žemės patiestas audek- 

’ lo gabalas su išdėliotais ant jo kirpėjo 
’/įrankiais. Veidrodis pakabintas ant ša
rkos arba pritvirtintas prie medžio kamie- 

.’<no. Kėdė atgręžta į gatvę. Kas nori,
- -kad ją pasuktų gražesnio vaizdo kryptimi, 

turi susitarti su kirpėju ir už tai užmokėti 
papildomai.

Gatvėse teko matyti cirko vaidinimus. 
Didžiausią pasisekimą turi du numeriai: 

/Jnažų mergaičių gimnastika ir šunų akro- 
^patika. Nedidelei cirko trupei paprastai 

vadovauja vyras, apsivilkęs spalvingais 
klouno rūbais. Artistai savo meną de- 

' monstruoja pasikloję ant šaligatvio lengvą 
.'kilimą. Žiūrovai audringai ploja dešim
tis kartų jau matytiems numeriams. 
’■Gatvės cirką žmonės stebi sustoję šaligat
viuose ir pravėrę langus. Paskui ant 

(•kilimėlio krinta smulkūs pinigėliai.

Meksikoje namų architektūrą išugdė is
paniškos tradicijos ir gamtos sąlygos. 
Langai papuošti, turi gražius balkonėlius. 
Kad karšta saulė neįkaitintų kambarių, 
daugelis jų uždengti pinučių užuolaidomis 
arba uždaryti skylėtomis langinėmis.

Langas Meksikoje turi daugiau funkcijų, ' 
negu įleisti į kambarį orą ir šviesą. 
Langas - tai patogus bendravimo ryšis su ' 
gatve. šeimininkė, iškišusi galvą per j 
langą į gatvę, padaro pirkimo-pardavimo ! 
kontraktą su vaikščiojančiais pardavėjais. 
Pastarieji, paskambinę varpeliais arba 
papūtę dūdas, žiūri ne į namo duris, o 
žvalgosi į langus. Jeigu langas prasive
ria, jie žino, kad jų pagalba bus reikalinga. 
Teko matyti, kaip šeimininkė pirko kiauši
nius, nuleidusi iš penkto aukšto pro langą 
ant virvutės pririštą krepšį.

Ir vyrai, ir moterys mėgsta, stovėdami 
kambaryje prie lango, pasikalbėti su gat
vėje esančiu kaimynu. O kartais pokalbis 
vyksta atsidarius dviems kaimynų lan
gams.

Įpratę bendrauti per langą namuose, 
meksikiečiai panašiai elgiasi ir sėdėdami 
automobilyje. Jie neišlipa iš automobi
lio, jeigu yra galimybė sutvarkyti reikalus 
pro langą.

APIE MEKSIKIEČIŲ BATUS

Niekur pasaulyje nemačiau tiek daug 
blizgančių batų, kaip Meksikos sostinėje. 
Batus meksikiečiai blizgina net kelis kar
tus per dieną. Visur, kur tik yra žmonių 
susikaupimas, stovi ir klijento laukia batų 
valytojai. Jie ne tokie įkyrūs, kaip Pa
namoje, Sanpaule arba Bagotoje. Batų 
valytojai čia jaučia savo vertę, gerbia savo 
profesiją ir nelaksto paskui kiekvieną 
praeivį. Jie žino, kad be jų pagalbos 
praeivis toli nenueis. Dulkini batai - 
bloga žmogaus charakteristika.

Vieni batų valytojai savo darbą atlieka 
gatvėse, skveruose, demonstruodami savo 
margai išdažytas, veidrodėlių šukėmis ir 
spalvotais stikliukais papuoštas dėžutes, 
ant kurių praeivis turi padėti savo koją. 
Kiti batų valytojai dirba kirpyklose, vais
tinėse, geležinkelių stotyse, pirtyse. 
Treti turi specialias patalpas, kur klijen
tas laipteliais turi užlipti į aukštai pakeltą 
patogią kėdę, o batų valytojai dirba stati ir 
beveik nesusilinkę. Darbininkams pato
gu, o klijentui malonu: jis sėdi aukštai ir 
keletą minučių jaučia savo pranašumą.

Daugelis meksikiečių turi pastovius batų 
valytojus ir moka jiems už darbą mėnesio 
gale. Vėlai naktį, kai nebėra vilties, jog 
dar kas nors ateis, batų valytojai nuvalo 
vienas kitam batus ir skirstosi į namus.

Ne blogiau už batus meksikiečiai prižiū
ri savo automobilius, kurie yra gana bran
gūs. Kas turi automobilį, jį šveičia, 
blizgina ir valo kelis kartus per dieną. 
Meilė blizgančiam automobiliui ir batams 
Meksikoje nepasveriama ir neišmatuoja
ma.

Sausakimšai pripildytose miesto centro 
gatvėse, kur atrodo nebenukristų ant že
mės obuolys, laisvai pravažiuoja dvirati
ninkas, ant galvos laikydamas mifžinišką 
pintinę su mekšikietiška duona - baltais 
paplotėliais, šio miesto vairuotojai nėra 
linkę lengvai užleisti kitam atsiradusįtuš- 
čią tarpą gatvėje, tačiau šiems ekvilibris
tams su pintinėmis ant galvų visi daro 
mandagias išimtis. Man neteko matyti 
nuvirtusio dviratininko, pabirusių baltų 
paplotėli,) gatvėje. Bus pabaiga

Ketvirtąją gintaro apdirbimo specialistų laidą išleido 
Klaipėdos miesto profesinė technikos mokykla. Netrukus 
jaunieji gintaro Meistrai išvyks dirbti į “Minijos” ir 
“Dovanos” suvenyrų gamybos įmones.

Busimieji gintaro apdirbimo specialistai jau yra sukūrę 
nemaža gražių darbų, kurie eksponuojami Liaudies ūkio 
pasiekimu parodoje Maskvoje. Gerai parodoje įvertinti 
Valerijos Andriekutės, Audronės Vaurutės, Broniaus 
Šaltenio, Violetos Meškelevičiūtes ir Rimanto Smito ginta
ro papuošalai ir suvenyrai. O gamybos mokymo meistras 
Jurgis Lenartas už šios ekspozicijos' organizavimą ir 
auklėtinių estetinio skonio ugdymą apdovanotas parodos 
bronzos medaliu.

Nuotraukoje: moksleivė Danutė Ruikytė ir Danutė Pet
rauskaitė šlifuoja gintarą papuošalams.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Lietuvos dailininkės kūrinys 
Metropolitan muziejuje

IR LIETUVA ČILĖS 
SOSTINĖS PARODOJE

Nuo 1972 metų spalio 26 iki 
lapkričio 12 dienos Čilės so
stinėje Santjage vyks tradi
cinė (šiais metais - dešim
toji iš eilės) Tarptautinė 
pramonės ir žemės ūkio 
muge. Turimais duomeni
mis ši mugė yra gana popu
liari. Joje dalyvauja maž
daug 25 šalys, tame tarpe pa
grindinės Amerikos ir Euro
pos valstybės bei'Australija. 
Mugę vidutiniškai aplanko

Per maždaug 1,400 ekspo
natų stengsimės koncentruo
tai parodyti įvairiausių ga
minių.

Kas geriausia ir gražiau
sia gaminama Lietuvoje bus 
parodyta Lietuvos skyriuje.

AR ATSISPINDĖS
KITOS GYVENIMO SRITYS:

Kaip žinia, šiais metais 
švenčiamas Tarybų Socia-

Pavasaris tėviškėje
Sužydo kaštanų alėjos, 
Pakvipo alyvų žiedais, 
Prasiskleidė pienės, purienos 
Ir šypsos žiedais geltonais.

Jau vyšnios ir slyvos pražydo,
Ir obelys rausvais žiedais,
O kriaušės, lyg nuotakos sodų, 
Pasipuošė rūbais baltais.

Šlaituose prasiskleidė ievos,
Suskambo lakštučių daina,
Jau viskas pabudo iš miego, 
Praėjo šaltoji žiema.

K. ŽAKAVIČIENĖ

Dailininkės D. Kvietkevičiūtės gobelenas “Improvizacija”

apie vienas milijonas žmo
nių. Pirmą kartą šįmet; joje 
dalyvaus ir Tarybų Sąjunga. 
Naujai statomame Tarybų 
Sąjungos paviljone bus 
įrengtas atskiras Lietuvos 
skyrius.

KAIP ATRODYS 
LIETUVOS SKYRIUS?

Tarybų Sąjungos paviljo
nas užims maždaug 3 tūks
tančių kvadratinių metrų 
plotą. ' Lietuvos skyriaus 
plotas sudarys 500kvadrati
nių metrų. Skyriaus ekspo
ziciją suprojektavo archi
tektas Vladas Vizgirda, sky
riaus statybinę dalį ir inter
jerą paruoš Vilniaus “Dai
lės” kombinatas.

įėjimą į skyrių puoš me
niškas pano su stilizuota 
Lietuvos vėliava ir Respub
likos herbu. įėjusį į skyrių 
lankytoją pasitiks ištrauka iš 
Maironio eilėraščio “Kur 
bėga Šešupė, kur Nemunas 
teka. . . ’ ir emaliuotas de
koratyvinis Respublikos že
mėlapis, kuriame bus pažy
mėti stambiausieji Lietuvos 
miestai ir jų įkūrimo datos. 
Stilizuotą pano ir dekoraty
vinį žerhėlapį ruošia daili
ninkės Gintos Baginskienės 
vadovaujama menininkų 
grupė.

Žinomas lietuvių grafikas 
Rimtautas Gibavičius supro
jektavo skyriaus emblemą - 
tulpę su ispanišku užrašu 
“Lituania”. Kas apsilankys 
skyriuje, gaus atminimui 
ženkliuką su šia emblema.

Vilniaus dailininkės Danu
tės Kvietkevičiūtės gobeleną 
“Improvizacija” iš Tarybų 
Sąjungos dailės parodos, 
veikusios Jungtinėse A meri- 
kos Valstijose, nusipirko 
Niujorko “Metropoliteno” 
muziejus. Tai bene pirma
sis taip toli atkeliavęs lietu
viškas kilimas.

Lietuviška dekoratyvinė 
tekstilė, o ypač gobelenas, 
gilesnių nacionalinių tradi
cijų neturi. Tiesa, įvai
riais kilimais, gobelenais, 
specialiai užsienio meistrų 
atliktais Italijoj/ Flandrijo
je, jau nuo XIvAmžiaus buvo 
puošiamos Lietuvos kuni
gaikščių pilys, feodalų dva
rai. Buvo ir nedidelės kili
mų dirbtuvėlės prie dvarų, 
kuriuose /tvykę iš užsienio 
meistraį/aųdė gobelenus.

Pirrmeji lietuviški profe
sionalus gobelenai buvo 
išausti tik šio šimtmečio 
viduryje, Dailės institute 
įsteigta dailiosios tekstilės 
katedra. šią specialybę, 
vadovaujant docentui Juozui 
Balčikoniui, įsigijo ir jauna 
gabi dailininkė, kilusi nuo 
Druskininkų, Danutė Kviet- 
kevičiūtė. Nors aukštojoje 
mokykloje ji išmoko visų ki
limo technikų, bet kuria vien 
tik rankomis austą gobeleną, 
ši technika, sako ji, pati sun
kiausia, bet ir pati išraiš
kingiausia. Nė vienas res
publikinėse parodose ekspo
nuotas šios dailininkės gobe
lenas neliko nepastebėtas - 
visus juos įsigijo Lietuvos 
muziejai.

D. Kvietkevičiūtė jaučiasi 
skolinga savo gimtajai Dzū
kijai - šio krašto gamtos, 
liaudies pasakų ir legendų 
vaizdais ji ataus savo naująjį 
gobeleną, kuris jau dabar, 
nors siūlai ant staklių dar 
neužmesti, gimsta lakioje 
jaunos dailininkės vaizduo
tėje.

Turint galvoje mugės ko
mercinį pobūdį, Lietuvos 
skyriuje pirmoje eilėje bus 
demonstruojamos Respubli
kos eksportinės galimybės, 
tai yra p eksponuojami tokie 
gaminiai, kurie gali sudo
minti užsienio komersantus, 
taip pat Čilės prekybinius 
sluoksnius.
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M. KAZLAUSKAITĖ

Tauta
Tūkstančiai metų slinko iš lėto.
Amžiais žmogaus tiek vargta, kentėta!
P/ažangai siekti aukų tiek sudėta!

Kad nebuvo tavęs, kad negyvenai, -
I Tu į visa tai

/ Žvelgi sau šaltai.

pūkštančiai metų slinks, tau užgesus, 
ęsis toliau žmogaus žygiai drąsūs, 

Jį idealas trauks amžinasis, -
Kad ęs nebebus, kad dingsi visai, 

Mintis apie tai
■ Baisinga labai.

Siaubą šį kelia baimė išnykti!
Degina noras - žemėj išlikti!
Viską iškęsti drąsiai sutiktum,

Idant mirtį įveikti įstengtum tiktai,
Galėtum čionai
Nedingt amžinai!

Nors šis karštas liaudį gaivina. 
Geismas išlikt ją amžiais brandina. 
Tautos augimui galo nežino,

Ir žmogus tautoje nemiršta tilo?ai, 
Gyvena jisai 
Darbais nemariai. . .

lietinių Respublikų Sąjungos 
įkūrimo 50-mečio jubiliejus. 
Šiai reikšmingai datai bus 
skirta įvadinė mūsų ekspo
zicijos dalis, kurioje bus at
skleista, kaip lietuvių tauta 
įstojusi į tarybinių tautų šei
mą, visiems laikams užmir
šo tokius reiškinius, kaip ne
darbas ir neraštingumas, iš
naudojimas ir nuolatinė im
perialistinių valstybių gro
bikiškų kėslų baimė.

Čia lankytojas pamatys, 
kad tarybinių tautų pagalbos 
dėka Tarybų Lietuva per 
trumpą laiką užgydė žiau
raus karo padarytas žaizdas 
ir pasiekė didelių laimėjimų 
plėtojant ūkį. keliant tautos 
gerovę.

Lankytojai galės susipa
žinti su nauja murine Lietu
va, pamatyti jos geriausius 
naujus pastatus ir interje
rus, naujojokaimo gyvenvie
tes ir senąją lietuvių archi
tektūrą bei jos paminklus. 
Stengsimės parodyti, kaip 
Tarybų Lietuvoje rūpinama
si tautos sveikata, kiek dė
mesio ir lėšų yra skiriama 
vaikams ir jaunimui, viduri
niam ir aukštajam mokslui.

Atskiras skyrelis bus 
skirtas Lietuvos žemės 
ūkiui. Jame bus parodytas 
nūdienio kaimo mechaniza- 
vimas ir elektrifikavimas, 
pasiturintis lietuvio - val
stiečio gyvenimas ir jo dar
bo rezultatai.

AR GALIMA BUS
SUSIPAŽINTI SU KRAŠTO 

KULTŪROS LAIMĖJIMAIS?

Lankytojai galės susipa
žinti su geriausiais Lietuvos 
teatrų ir kino studijos dar
bais, su garsiais lietuvių 
atlikėjais ir meno kolekty
vais. Kam bus įdomu, ga
lės pąvartyti gražiausias 
Lietuvos leidyklų knygas, 
kurių bus gana apstu ekspo
zicijoje, pasiklausyti lietu
viškų plokštelių.

Atskira vieta skiriama 
Vilniaus universitetui. Čia 
bus taip pat eksponuojama 
medžiaga apie Vilniaus uni
versiteto auklėtinį Igną Do
meiką, kuris praėjusiame 
šimtmetyje ėjo Santjagoum* 
versiteto rektoriaus parei
gas.

KOKIĄ KITĄ INFORMACIJA 
GALĖS GAUTI PAVILJONO

LANKYTOJAI?

Visų pirma, skyriuje dirba 
atvykusių iš Liet uvęs spe
cialistų grupė. Jie galės 
gyvu žodžiu atsakyti į besi
dominčius Lietuva lankytojų 
klausimus. Parodoje bus 
dalinamas specialus ilius
truotas spalvotas leidinys 
“Lietuva šiandien” lietuviu, 
ispanų ir anglų kalbomis. 
Per paviljono radijo mazgą 
bus transliuojama lietuviška 
muzika ir dainos. Galima 
bus taip pat pasižiūrėti nau
jausių dokumentinių filmų 
apie Lietuvą, pasklaidyti lie
tuviškus laikraščius ir žur
nalus.

M. KANIAUSKAS
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Binghamton, N.Y Chester, Pa Montello, Mass
Man teko aplankyti draugą 

Antaną Lipčiųligoninėje, kur 
jam buvo padaryta sunki ope
racija rugpiūčio 1 dieną. 
Nors ligonis pradėjo kiek 
sveikti, bet gal dar turės 
pagulėti ligoninėje apie dvi 
savaites. Jis guli Taylor 
Hospital, Room 303.

Aš nuo savęs linkiu drau
gui Antanui greitai susveikti.

Gražiai pavyko mūsų LDS 
6 kuopos repgtas piknikas 
liepos 23 Hieną Jono Kulbio 
gražioje sodyboje.

Oras tą dieną buvo labai 
gražus ir šiltas, tai svečių 
turėjom (pagal mūsų koloni
jos lietuvių skaičių) viduti
niškai. Suvažiavo mūsų 
mieli draugai ir draugės 
nuolatiniai mūsų pramogų 
lankytojai, su kuriais teko 
linksmai praleisti dienos 
laiką gražioje nuotaikoje.

Dar prieš 11 valandą die
nos, mūsų uolioji pikniko 
rengimo šeimininkė Mary 
Lynn ir jos vyras Juozas, 
veždami visą Mary Lynn pik
nikui paruoštą maistą, pa
kvietė ir mane kartu važiuo
ti. Širdingas ačiū Jums, 

/ gerieji draugai. Kitaip ne
būčiau turėjusi progos kartu 
dalyvauti.

Su dovanomis (maistu bei 
gėrimais) prie pikniko prisi
dėjo: A. ir M. Bartus, P. ir
N. Mačukai, O. Kireilienė, 
Mary Lynn, U. Simoliūnienė,
O. Wellus ir J. Vaicekaus
kas, I. ir H. Vėžiai paaukojo 
$4.

Netrukus suvažiavo ger
biamieji svečiai- draugai, 
mūsų pramogų lankytojai. 
Kaip ir paprastai, tuojau už
simezgė pokalbiai, prasidėjo 
vaišės ir tuo pačiu metu šei
mininkė Mary Lynn pradėjo 
išdavinėti gerus ir skoningai 
paruoštus pietus. Jai pa
gelbėjo Morta Burt ir Nastė 
Maciukienė, ir kiti dirbo. 
Baro čekius pardavinėjo Ona 
Kereilienė. 
čius aptarnavo A.
J. Lynn.

Rengėjai 
sunkaus darbo iki viską tin
kamai i 
taip pat energingai ir sunkiai I Viską pridaviau J. Kuodžiui, 
darbavosi, aptarnaudami su-
atrinkusius dalyvius.- ■ ^ Del pikniko Kuodziaj aukojo
.... , . beske dovanų, uz kurias įėjoVisiems draugams irL__ < ? .. « J, _ - .. ® , $25. Uz norwoodieciudova-draugems uz suteiktas d ova- r ™ . -

nas ir bent kokį atliktą šiai . * į , _
•j u u • ~ - ir Žukauskienės dovaną pramogai darbą beipatarna-

vimą nuo LDS 6 kuopospri- į12'75‘ Visopasidare $58.50. 
klauso didelis, nuoširdus L"*5.3? -talPgi P 
ačiū. Manome, kad liks |J- Kuodzlul- 
kuopai ir uždarbio

Jau net trys Chesterio lie
tuviai turistai sugrįžo iš 
Lietuvos. Jie gerai nusitei
kę apie dabartinį gyvenimą 
Tarybų Lietuvoje. Man teko 
pasikalbėti su draugu Levonu 
Orlausku. Jis sako, kad 
Lietuvoje viskas gerai, žmo
nės yra patenkinti. Turis
tai buvę Vilniuje, Kaune, 
Druskininkuose, ir aplankę 
kolektyvinį ūkį. L. Orlaus
kas sako, kad Lietuvos jau
nuoliai, kai suaugs, bus ga
būs žmonės, nes turi progą 
siekti mokslo.

p.Šlajus

Rugpiūčio 3 dieną įvyko 
Prano ir Kazimieros CKe- 
raškų 64-ųjų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių paminėji
mas. Prie parengimo dau
giausia pasidarbavo Roberta 
Person, Walter Kelley duktė. 
Dalyvavo tiktai artimi gimi
nės: Jos seservąikis Frank 
Bush ir žmona, jų artimi 
draugai W. ir K. ’Keliai iš 
Floridos, kurie svečiuojasi 
pas dukterį, ir S. ir J. Rai- 
nardai.

Draugai Cheraškai yra il
gamečiai Montęll os gyvento
jai, kur per visą laiką daly
vauja pažangiajame judėji
me. Pranas jau nedrūtas 
sveikatoje, mažai gali pa
vaikščioti. Jiedu aukojo $10 
palaikymui laikraščio 
“Laisvės”.

Vėliname draugam 
raškam sulaukti dar 
vedybinių sukakčių.

S. RAINARD

Che- 
daug

Rochester, N. Y
Methuen, Mass

APIE MOTERŲ STALĄ
PIKNIKE

Liepos 30d. Maple Parke 
įvyko Naujosios Anglijos or
ganizacijų piknikas. Si kartą 
moterys neturėjo stalo su 
valgiais.Tik E. Repšienė sto
vėjo prie stalo ir laukė, kas 
atneš kokių nors valgių ar 
dovanų dėl stalo. P. Niunka 
davė $10, J. Valinčauskas 

Gėrimais sve- I $20, Frank ir Olga Graham 
Burt ir $5 ir H. Zekonienė $2.

S. Raindard atveže nuo 
įdėjo daug ir G. Simaičio gėrimų, už ku- 

........, riuos įėjo $8. Už A. Kuo- 
paruošė piknikui ir dienės pyragaičius įėjo $21.

Gedimino Draugija rengia 
pietus-susitikimą turistų iš 
Lietuvos. Ką tiktai sugrįžę 
turistai daug naujienų papa
sakos. Parengimas įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 20 
diena. Pradžia 12 vai.

Visus lietuvius kviečia
me -

• JAUNIKLIAI
TĖVO KIŠENĖJE

Amerikoje gyvenančios vienos 
paukščių rūšies patinas, priklau
santis Helioinitidae šeimai, pasi
žymi unikalia savybe — po savo 
sparnais turi jaukias kišenes jau
nikliams skraidinti. Paukštis yra 
mažos anties dydžio ir gyvena 
Pietų Amerikoje prie upių ir tven
kinių. Pastaruoju metu šid paukš
čio biologiją intensyviai tyrė Kor- 
nelio universiteto (JAV) ornitolo
gijos laboratorija.

Pirmą kartą apie šį keistą 
paukštį buvo rašyta mokslinėje 
spaudoje jau 1833 m. Tačiau nuo 
to laiko plunksnuotis išvengė to
limesnių tyrinėjimų, ir tik praėju
siais metais buvo padarytas aukš
čiau minėtas atradimas.

Kuodienė sakė, kad 
Karpavičienė is Nashua ir 

IŠ LDS 6 KUOPOS NARIŲ Į Petruškevičienė aukojo po 
SUSIRINKIMO du pyragus, kurie buvo su-

Rugpiūčio 7 dieną Sokol vartoti virtuvėje.
salėje įvyko LDS 6 kuopos Visiems širdingas ačiū, 
narių susirinkimas. Ka- E. REPŠIENE
dangi tą vakarą taip smarkiai 
lietus pylė, kad net buvo bai
su ir iš namų išeiti, tai ir 
susirinkimas buvo mažas.

Norfolk, Mass
PRISIMINIMAS

Buvo išklausyti ir priimti
trumpi kuopos valdybos ra- Liepos 31 dieną sukako še- 
portai. Finansų sekretorė šeri metai, kai mirė mano 
Mary Lynn pranešė, kad šiuo mylima žmona Magdalena 
metu turime du sergančius Mat onytė- Vaitkevičienė, 
nariu: K. Vaicekauskienę ir | Man jau artinasi aštuonias- 
I. Veži. Jie abudu
namie. Linkėjome jiems I ves, mieloji, man labai liūd- 
greito pasveikimo. Iš lie- na. L

('pcs 23 dieną Jono Kulbio gyvybę 
sodyboje įvykusio pikniko, mano krūtinėje plaks širdis, 
Mary Lynn pateikė pilną ra- aš tave atsiminsiu.
portą, pabrėždama, kad pik- A. VAITKEVIČIUS
nikas įvyko, dalyvių atsilan- — 
kė vidutiniai ir vi^į buvopil- f 
nai patenkinti valgiais ir 
vaišėmis, draugiškumu ir 
gera tvarka, o rengėjai taip
gi yra pasitenkinę, kad 6 
kuopai padarė uždarbio $57,- 
56. Jos raportas tapo 
priimtas su pagyrimu. I

Sekantis LDS 6 kuopos na
rių susirinkimas įvyks an
tradienį, rugsėjo 5 dienąztoje 
pačioje ‘ vietoje. Tiesa, 
mums pripuola susirinkimą 
laikyti rugsėjo 4 d., bet, 
kadangi tą dieną Labor Day 
ir svetainė bus uždaryta, tai 
buvome priversti pakeisti 
dieną. |

Visi nariai bandykime da
lyvauti.

gydosi dešimt šešti metai. Be ta-

Iš lie-[na. Bet aš dar laikau savo 
; prie savęs. Kol

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė”

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

CHINETS 1st class, 2ndclassand 
rentice for day shift. Apply in 
son to EDWARDS ENGINEERING 
RP., 101 Alexander Ave., Pomp- 
Plains, N. J. 
-835-2808

• • • • HAtminčiai mūsų narių
J ■’

LDS 55 kuopa išreiškia užuojautą mirusių narių šeimoms, N 
giminėms bei draugams. Sąrašas pradedamas su 1960 a . Pmetais. c

Mirė 1960 m. 1967 m.
Mrs. E. Panzer Monika Keršis
Charles Miller Amelia Stankus
H. Augustine John J. Raudave-(Rudis) £

Margaret Jankas t
io6im Kazys Valeika i

o ’ John MasilionisPeter Vegis .... Anna ShimkusWm. Obe r s on
Frank Boker _nzo1968 m.

Amelia Skleris
1962 m. Anna Janųkaitis

Peter Vasiliauskas Biruta Phillips -
V. Dabkunas Anna Buivid
George Martin Antanas Walukas
V. Rudžinskas Mary Joseponis
J. Žukas
Anna Petraitis 1969 m.
V. Vidugiris John P. Jasiunas
V. Karol Mrs. Madge Tgzenhause
S. K. Mazan George Žebrys
A. Nelson Martin Kazen

Veronika Bekevic
1963 m John Ambrose

Tillie Chepla KatV Mazan
Joe Bagužis Anna Kaiza
R. Jarkshot
Mary Gedaminskienė . 1970 m.
M. Čerauskienė George Paltan, Sr.
Stanley Ivanauskas Peter Dagis

Peter Nemura
Mary Karson

.1964 m. Adomas Zeekus
Joseph Butkus
Charles Petraitis ' 1971 m

Stanley F. Saimonas
[ 1965 m. Charles Kanapeckas

Madge Noreika Andrew Salin
Joachimas Stankus Barbara pi
Bronė Mikalajaniene- Jos h Krep

McLanus
Antanas Mockaitis 1972 m

1966 m. George Noreika
Anna Grigas • Anna Masovich
Anna M. Williams Vincas Vilchinskas
Matilda Žebrys Tillie B. Hoar
Stella Kluszewski Antonette Kelly
Antanas Stankus Mary Mason

Sąraše Randasi vardai mūsų žymiausių vėlkėjų, kuopos 
tvėrėjų, organizatorių.

S. K. Mazan, George Žebrys, buvę LDS II vice-pirminin- 
kai per ilgą laiką, jau anapus.

Darbščiausi mūsų nariai.
Liūdna prisimenant juos, ir darbuotis, bet pagal mūsų, 

galią, mes, darbuojamės Jūsų, draugai, pradėtam darbe.
—LDS 55-OS KUOPOS

VALDYBA ir NARIAI

Hartford, Conn

Su dideliu skausmu širdyje prisimenu jų 
mirties sukaktis. Niekad ašaros 

nenudžius nuo mano akių.

MOTERŲ KLUBO VALDYBA 
ir narės

Mirus

Anna Giraitienei

Hartford, Conn.
Liūdnas ir labai skaudus

PRISIMINIMAS

ONA WELLUS

Hartford, Conn
Mirus

WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
M: I ? ’J ' ' .

NEED AT ONCE,? Button Marker, 
Floor help, Operators.

NORTHERN BOULEVARD 
COATS & SUITS CO., INC. 
3300 Northern Boulevard, 
L. I. City, Queens, N. Y. 

212-784-5639. (47-49)
(47-51)

OWNER OPERATORS. With good 
tractors for local work and over 
the road. Good pay. Call any time. 
201-348-8762. (47-49)

OPERATOR 
Power Brake 

2nd shift. Set up and operate.
J. B. DOVE, INC.

215-949-2400. (47-53)

MACHINIST. New company. Must 
be able to read prints. Set up 
lathes, milling machine, etc. Ex
cellent opportunity for right man.

BRANT MFG.,
211 Wood Ave., Middlesex, N. J.
201-469-7444. (47-49)

EXP. MERROW OPERATORS 
<

WANTED on ladies sweaters.

Call 212-EV 7-9825 (47-49)

AB DIC 14X20
Also multi operator knowledge 

helpful. Call: 201-256-9000,
ext. 291, David. (47-51)

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 White, 3743 Apulia Road, 
Jamesville, N. Y. Syr. (315) 469- 
0696. (45-49)

FOREMAN. Toteach operators on 
Section Piece Work.

NORTHERN BOULEVARD 
COATS & SUITS CO., INC. 
3300 Northern Boulevard, 
L. I. City, Queens, N. Y. 

212-784-5639. (47-49)

EXCELLENT TYPIST TO LEARN 
PHOTO TYPE SETTING.

CALL 201-865-0914 ' (47-51)

PRINTING PRESSMAN. Offset M/W 
Miehle 29. Experienced in fondling 
top quality color printing. Excel
lent benefits program. 201-227- 
6350. THE BECKLEY PRESS, 2 
Sperry Rd., Fairfield N. J. 07006

- (47-49)

MAINTENANCE MAN. M/W. Ma
chine shop and welding exp. Will 
train. All benefits. Salary com
mensurate W/ability. 201-487- 
3093. (47-50)

7

RN’S Full time. 3 P. M. toll P. M. 
and 11 P. M. to 7 A. M. shifts. 
Salary commensurate with expe
rience. Pleasant working condi
tions, good fringe benefits. Apply: 
ST. ANTHONY COMMUNITY HOS
PITAL, Warwick, N. Y. 914-986- 
2276. (47-53)

OPPORTUNITY. McCormack of 
Beacon, N. Y. is expanding and has 
immediate openings for one and 
three mechanics, a transmission 
specialist, a lub man, a new and 
used get ready mechanic. Salary 
from $150 to $250 per week plus 
fringe benefits. Call for appoint
ment. Califf Olsen, 914-831-5151.

(47-50)

DESIGNER. Tool and Machine. 
Must speak good English. Send re
sume or call 315-457-9360. E & A 
DESIGN CORP., 709 Old Liverpool 
Rd., Liverpool, New York 13088.

(47-49)

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)

REFRIGERATION MECHANIC (L>. 
also sheet metal mechanic (1) witp 
experience to service and install 
commercial refrigeration and air- 
conditioning equipment. Experts
enced man only. Steady work with 

benefits. 607-739-8201. (47-5^)
. I

MACHINIST and semi experienced 
all around drilling, lathe & milling 
machine operator. Position perma
nent. 201-478-3521. (47-50)

MECHANIC knowledge of swinging 
and revolving doors helpful but not 
required. Will train. Recently re
leased military service mechanic 
accepted. Excellent fringes and un
limited opportunity for advance
ment. Call 201-866-9332. Mr. Pet- 
ricko. (47-49)

MACHINISTS for Lathe milling and 
grinding. All types of material. 
Small parts, some experience, will 
train. Call between 9 A. M. & -3 
P. M. 201-664-3323 for appoint
ment. (47-53)

CERAMIC-MODELER. Expd in 
in clay & plaster sculpturing es
pecially in fine detail work & fa
cial features; capable of working 
cond. WHITEHORES MOLD SHO1? 
81 Evelyn Ave., Trenton, N. J- 
609-587-3941. (44-50)

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)

OPERATORS. Experienced Merrow 
Machine Operators. Ladies gar
ments. Union Shop. Brooklyn loca
tion. LUCKY KNITTING MILLS, 
369 St. Marks Ave., Brooklyn^ N.Y. 

.789-6883. (47-49)

MACHINIST. Full time. Exp. all 
phases of machine shop equipment. 
Must have min. 5 yrs. exp. Call 
789-6883. (47-50)

FIREMAN M/F Synthetic Resin ma
nufacturers has immediate opening 
for Blue or Red Seal fireman; sala
ry commensurate with experience 
and ability. Full CO. benefits. Call 
201-486-8787 or apply: RESYN 
CORP., 1401 W. BlanckeSt.,Linden, 
N. J. (47-51)

MAINTENANCE MECHS. Excellent 
positions available for individuals 
exper. 
mairit. 
nefits. 
YARN
Hackensack, N. J. 201-343-5900.

(47-54)

in all phases of industrial 
Goos starting rate, and be- 
Call or apply: SPINNER IN 

Co., INC. 30 Wesley St., So.

EXPERIENCED OPERATORS.
Overlock single needle and pinkers.
Paid vacation and holidays. Apply: 

GENETTE INC.
100 8th St., Passaic, N. J.

201-473-4355. (47-49)

WINDOW CLEANER
Experienced year round positidn, 
Eastern Suffolk resident preferred. 
516-283-3700. (47-49)

PLANT MANAGER.' Experienced 
in cutting, pattern making, sample 
tnaking, and grading. Steady work 
for qualified candidates. Excellėnt 
salary and Personnel policies for a 
Manufacturer of Athletic Jackets in 
Southern Minnesota. Apply call or 
write: VA RS I-JAC Inc., 237 East 
Front Street, Owatonna, Minnesota. 
55060. (47-56)

Juozas Žemaitis
Mirė Rugpiūčio 17, 1969 m

Auna M. Giraitienei,
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnums, dukroms 

anūkams, giminėms ir artimiesiems.

—J/*

Lucy Žemaitienė
( Juozo žmona)

REAL ESTATE
FOR SALE

C. Miller
A. Silks
G. Silks
W. Hollis
L. Holleran
L. Butkevich
T. R. Skardžiai
A. V. Klimai

V. Kazlau
J. Lakstai
H. Carlsbn
J. Vasil į
V. Vasil
M. Raulinaitienė

V.

M. Barnet
P. Narvidas

Mirė Sausio 6 d., 1972 m

Mūsų klubo narių nuoširdi užuojauta velionės 
sūnum, dukroms, anūkėliams, 

giminėms ir artimiesiems.

LOUISE BUTKEVICH, 
Sesuo ir švogerka

stotimi

NAFTA TIRIAMA 
AUTQMATI5KAI 

'i

Automatine matavimo 
„Aist" per kelias minutes galima
ištirti naftos gręžinį. Tokią stotį 
sukūrė mūsų šalies specialistai.'

Elektroniniai prietaisai pateikia 
tikslias žinias apie naftos kiekį, 
vandens priemaišas joje, gręžinio 
temperatūrą bei slėgimą. Tai lei
džia parinkti geriausias eksploa
tacijos sąlygas.

MARYLAND
For the Gentleman Horseman. Mag
nificent old stone home built in 1780 
on 16 acres in the Worthington Val
ley. House completely renovated 7 
yrs. ago, yet retains original charm. 
5 modern baths, new kitchen, all new 
pkAnbing, wiring, heating and septic 
system. 20x40 heated pool. 2 barns 
with 15 stalls. 6 acres in paddocks. 
Only 30minutesfrom Downtown Bal
timore

MARTIN PROPERTIES, INC.
308-821-9100—Broker. (47-49)



6-tas puslapis

HELEN IR ROBERTAS EEIFERI AI

MIAMI, FLORIDA
MINĖSIME REIKŠMINGUS

GIMTADIENIUS

Liepos mėnesio LLD 75 
kuopos sueigoje turėjome iš
leistuves. Su gerais linkė
jimais išlydėjome draugus 
Kancerius paviešėti Tarybų 
Lietuvon. Žinome, kad' jie 
parvyks su gražiais įspū
džiais, kurių mes laukiame.

Sekanti LLD kuopos suei
ga įvyks rugpiūčio 23 dieną. 
Tai ne paprasta eilinė suei
ga - pietūs, susirinkimas, 
kultūrinė programa. Gim-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MASKVA. - Visa 15 res- 

publikų turės savo valgyklas 
Maskvos parkuose, prie 
ežerų ir rezervuarų, kur 
daugiausia žmonės pralei
džia laisvalaiki.

ROMA. - 1,700,000 Itali
jos žemės ūkio darbininkų 
laimėjo streiką. Tai pirmą 
syki Italijos istorijoje jie 
tokif streiką laimėjo.

BARRINGTON HILLS, Illi
nois - Plėšikai išžudė tur
tingos Corbettų šeimos 4 
narius.

MANILA, Filipinai. - Pot
vyniai prigirdė 427 žmones, 
paliko be pastogės porą mi
lijonų gyventojų. Nuostoliai 
milžiniški.

WASHINGTONAS. -Sena
tas užgyrė bilių prekybai pa
didinti su socialistinėmis 
šalimis.

SAN FRANCISCO. - Bom
ba sprogo dokininkų unijos 
raštinėje. *

BONNA. - Vakarų Vokie
tija pradėjo pasitarimus su 
Rytų Vokietija dėl santykių 
sunormalizavimo.

MIAMI BEACH, Florida. - 
Juodieji darbo unijų vadai 
turėjo čia pasitarimą ir su
darė koaliciją už demokratų 
kandidatų išrinkimą.

JERUZALE. - 8 arabai, 
bandę gri/ti i savo namus 
Beremo kaime, Izraelio oku
puotame, buvo areštuoti. 

tadieniai, kuriuos minėsime, 
yra susiję su pažangaus lie
tuvių judėjimo istorija ir da
bartine veikla. Daugeliui 
jau yra žinomas pažangaus 
judėjimo mecenatas Petras 
Gudelis. Šis draugas mini 
savo gimtadienius su linkėji
mais “ilgiausių metų” ne tik 
jam, bet ir visam pažangiam 
judėjimui. Kitaip sakant, 
savo gimtadienių proga 
draugas Gudelis ne tik vaiši
na savo draugus, bet ir šim
tines aukoja spaudai, kuri 
kovoja už taiką ir pažangą 
pasaulyje.

Antras gimtadienis, kuri 
minėsime rugpiūčio 23 - yra 
reikšmingas Amerikos pa
žangiųjų lietuvių judėjime, 
šiais metais sukanka 100 
metų nuo Juozo Šukio gimta
dienio. Miamyje turime 
pažangiečių, kurie pažino J. 
Suki ne tik iš spaudos, bet ir 
asmeniškai su juo bendravo 
ir veikė. Kai kurie draugai 
sako: “Šukys - tai buvo tik
ras mūs tėvas”. Taip, jis 
buvo vienas iš tų tėvų, kurie 
organizavo politini ir kultū
rini pažangų lietuvių judėji
mą Amerikoje.

šiuos gimtadienius minė
sime ateinančioje LLD 75 
kuopos sueigoje. Programa 
bus įvairi ir turtinga. Pie
tūs, kalbos ir meninė pro
grama. Visi ir visos kvie
čiami rugpiūčio 23 dieną į 
LSK salę: 2610N. W. 119St., 
Miami, Fla. y B

. SUSITIKIMAS SU V. KEIMERIU KENNĖDV AEROPORTE. :

Atvyko - išvyko NEW YORKO NAUJIENOS
Rugpiūčio b d. Kennedy 

aeroporte buvo gražūs susi
tikimai. Pasitikome poetą- 
rašytoją “Gimtojo Krašto” 
redaktorių Vaci Reimerų, 
kuris atskrido į svečius pas 
čikagiečius, o vėliau pabus ir 
pas mus niujorkiečius.

Tik V. Reimeripersodino- 
me į kitą lėktuvą skrist į 
Chicagą, o patys skubinom 
išleisti mūsų “Laisvės” ko
respondentę ir dailininką 
Helen ir Robertą Feiferius, 
kurie išvyko į Lietuvą pa
kviesti Kultūrinių Ryšių su 
lietuviais Komiteto svečiais.

Rugp. 11d. j Lietuvą iš
vyko woodhaveniete Malvina 
Bručienė su maža dukra Ma
ria, taipgi ir; Josephine 
Augutienė, iš Cliffside Park, 
New Jersey.

Ar bus mokytoj ų 
streikas?

Mūsų didmiesčio mokytojų 
unija veda derybas su val
džios pareigūnais dėl naujo 
kontrakto. Ji savo nariams 
reikalauja didelio algų pakė
limo, kurio bendroji* suma 
sudarytų daugiau kaip bilijo
ną dolerių. Taipgi unija rei- 
kalaūį^'darbo sąlygųpageri- 
nini<>^

Derybos, sakoma, ‘smar
kiai šlubuoja”. Unijos vadai 
kalba apie streiką ši rudeni, 
jeigu reikalavimai nebus iš
pildyti. Miesto valdžia sako 
tuos reikalavimus negalima 
patenkinti.

Žinoma, būtų geriau, kad 
būtų išvengta streiko. Nuo 
uždarymo mpkyklų savaitei 
ar kelioms daugiausia nu
kenčia moksleiviai.

REP.

Shrewsbury, 'Mass
PIKNIKAS. Rugp. 20 d., 

naudai Daily World ir Dou
glass B.ookstore. Pradžia 
12 vai. dieną. Vieta: Three 
Acre Park, 67 N. Quinsiga- 
mond Avenue. Kalbėtojai: 
Conrad Komorowski, D. W. 
žurnalistas; Pat Bonner- 
Lyons, pirm. Mass. Young 
Workers Liberation League. 
Bus gerų valgių, šokių, spor
tų ir t. t. Nepraleiskite 
progos - dalyvaukite šiame 
piknike. - Rengėjai.

LAISVĖ

•į-Š&i

Newyorkieciai bedarbiai 
demonstruoja prie Darbo de
partamento raštinės, reika
laudami grąžinti 52 savaičių 
bedarbių apdraudą, kuri lie
pos 30 d. buvo sumažinta iki 
'26 savaičių. Jie reikalauja 
bilijonų dolerių darbams 
skirti, o ne karui.

❖ * *
Rugpiūčio 9 d. Airių nacio

nalinė organizacija suruošė 
protesto demonstraciją prie 
anglų lėktuvų BOA C rašti^ 
nes. Protestavo prieš te
rorą šiaurės Airijoje. Rei
kalavo ištraukti anglų armi
ją iš Šiaurės Airijos.

* * *
Šimtai kovotojų vaikščiojo 

Times Square gatvėmis, ne
šini plakatus su šūkiais su
laikyti Šiaurės Vietnamo už
tvankų bombardavimą, baig
ti karą. Tūkstančiai susi
rinko rugp. 6 d. į Centralini 
Parką, kur buvo suruoštas 
antikarinis mitingas.

* * *
Tarptautinis pažangiečių 

piknikas įvyks ši sekmadie
ni, rugpiučio 20, rusuArrow 
Parke, Monrpe, N. Y. Ko
munistų prezidentinis kandi
datas Gus Hali bus vyriau
sias kalbėtojas. Už $5 bu- 
sais nuveža iš Manhattano 
E. 16 St. ir Union Square. 
Pikniko įžanga $2.

* * *
Antikariniai aktyvistai 

skelbia “badavimo judėji
mą”, kuris galėtų paakstinti 
visuomenę griežčiau kovoti 
prieš skerdynes Vietname ir 
už karo baigimą.

* * *
Manhattan Savings Bankas 

pereitą sąvaitę suruošė 
sveikatos savaitę, kurioje 
nemokamai širdies specia
listai tikrino žmonių širdies 
problemas

*
“Daily World”

/*
Dienraščio 

leidėjai praneša, kad jų .me
tinis vajus sukelti $150,000 
laikraščio išlaikymui jau 
yra įpusėjęs. Jau esą gau
ta daugiau kaip $88,000. 
Jie prašo sdvo skaitytojus 

.pasiskubinti su aukomis.
* * 

majoras John
*

Miesto
Lindsay atmeta Knapp komi
sijos kaltinimą, kad penkių, 
rajonų prokurorai nesiima 
energingos kovos prieš kri- 
minalystes. Jie stengiasi, 
girdi, bet susiduria su dide
liais sunkumais.

* * *
Garsiosios Madison 

Square Garden salės savi
ninkai sako, kadf jie yra fi
nansinėje bėdoje. Per praė
jusius metus teturėjo $112,— 
000,000 įplaukų. O metais 
pirmiau įplaukų buvę $122,- 
000,000. Be to, sporto ko
mandos “Knicks” ir “Ran
gers” žada keltis į New 
Jersey. Tada salė turėtų 
net 80 dienas neužimtas. 
Būtų didelis savininkatns 
nuostolis.

REP.

Niujorkiečiams 
proga susitikti 
su Kamaičiais

Pramoginių šokių čempio
nai Dalia ir Vydas Kamai- 
čiai (vyras ir žmona) ke
lioms dienoms atvyksta į 
New Yorką.

A. L. F. Great‘Neckosky
rius ruošia jiems pasirody
mą antradieni, rugpiūčio 22 
d., 7:30 vai. vakare Great 
Necko bibliotekoje (Libra
ry) - Community Hall, Bay
view Ave., Kings Point, L. I. 
įėjimas nemokamas.

Penktadienis, Rugpiūčio (August) 18, 1972

Irenos Levanienės 
veikla

Prisieina daugiau pasakyti 
mūsų ..spaudoje apie Ireną 
Levaniene. Neužtenka sa
kyti. tik tiek, kad ji gimė, gy
veno ir mirė.

Irena Levaniene buvo ne 
eilinė moteris tarp daugelio 
moterų. Ji buvo veikli vi
suomenininke Amerikos lie
tuvių pažangiajame judėji
me.

Irena Levaniene neturė
jo akademinio, formalaus 
mokslo. Tas, žinoma, truk
dė jai veikloje. Bet ir be 
mokslo ji žinojo, kas yra 
idealas. Ji pasirinko mark
sistinę ideologiją iš pat savo 
jaunystės ir nuo tos ideolo
gijos neatsisakė iki mirties.

Ji greit gyvenime pamatė, 
kas blėdinga, tai nuo to pir
miausia ir atsisakė. Pa
vyzdžiui, Irena dar jaunystė
je pamatė, kad religija ne tik 
ne naudinga žmogui, ale ji 
dar blėdinga, tamsina žmo
gų. Nežiūrint jos religinio 
išauginimo, Irena turėjo gal
voje tiek jėgos ir drąsos, kad 
ji atsimetė nuo tikėjimo pati 
ir siūlė kitoms taif) daryti.

Irena Levaniene iš pat jau
nystės pamatė, kad reikia 
progresyvaus, pažangaus ju
dėjimo Amerikos lietu
viams. Ji stojo į tą judėji
mą ir pasiliko jame iki mir
ties.

Ne visi gali būti veiklūs 
bile visuomeniniame judėji
me. Tai didžiuma žmonių 
leidžią savo gyvenimą pasy
viai -
'gerai.
galėjo
taip.
bingą vietą Amerikos lietu
vių pažangiajame judėjime. 
Ji jame veikė iki tol, kol jos 
jėgos jai leido.

kaip būna, taip jiems
Bet mūsų Irena ne

leisti savo gyvenimo 
Ji susirado sau dar-

Bile judėjime reikia įvai
rios veiklos žmonių, jei nori, 
kad tas judėjimas bujotų. 
Visuomeniniame judėjime 
yra visokios veiklos, kurią 
kas nors privalo atlikti. 
Pas Amerikos progresyvius 
lietuvius buvo ir tebėra pa
rengimų mada, kur masės 
susirenka, 
maisto 
likti, 
darbą

Kas nors turi 
patiekimo reikalą at- 
Ireną apsiimdavo tą 

atlikti ir atlikdavo.

dvidešimt mėty turė-Per
jau atsakomingas pareigas 
organizacijoje, kuri suren
gė daug, daug įvairių pa
rengimų - prakalbų, kon
certų, veikalų, laivu ekskur
sų, piknikų - dėl visuome

nės naudos. Beveik visa- 
reikėjo maisto patiekimu 

pintis. Visada buvo ne- 
igva darbininkus gauti. 
;t džiaugiuosi, labai džiau
tos!, kad mes turėjome 
ma Levaniene. Visada u c
Įėjome kreiptis į ją pa- 
Ibos - visada jąišjosgau- 
vome, jei tik jai laikas ir 
eikata leisdavo. Dėkui 
., dėkui šimteriopai!
Turiu sakyti, kad nedaug 
tiem darbams pasišventė- 

buvo tokių kaip Le-

A. GILMAN

Širdingai sveikiname jus 
-metų proga, linkime daug 
imės, jaunatviškos energi- 
s ir sėkmės^ skleidžiant 
ituvišką dainą Amerikos 
ntinentel Kartu su Jumis 
es traukiame lietuvišką 
iną, su kuria gyventi ir 
rbti smagiau ir lengviau, 
sada su jumis-Cibulskiai, 

Vilnius" Lietuva.

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

įvyks rugsėjo5d., 2valan
dą po pietų, “Laisves” salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park.

Bus mūsų kuopos delegatė, 
grižus iš LDS Seimo. Ji 
išduos įdomų raportą iš įdo
maus seimo. Visiems mūs 
kuopos nariams bus naudinga 
išgirsti jos raportą. Būki
te!

SEKR. A. GILMAN
(49-50)

Gražių "Laisvei” 
dovanų iš

Worcesterio pikniko
Džiugu, kad Naujosios An

glijos organizacijų ruoštas 
spaudos naudai piknikas rug
pjūčio 13 dieną visais požiū
riais labai gražiai pavyko. 
Jame per A. Bimbą įteikė 
“Laisvei” asmeniškų dovanų 
draugai-draugės sekamai:

Vincas Zilaitis...........$50.00
Miss E. Zalesky. # . . 11.00 
S. Kalaušius................... 10.00
Ch. ir Anne Urbonai. < 10.00
L. Pluta...................... 10.00
K. Bolys...................... 10.00
P. J. Petruškevičiai.. 10.00 
K. Kazlauskienė(gyvenimo
draugo prisiminimui) 10.00

Jozė šleivis................ 10.00
J. Laurušaitis..... 10.00
Julia Bružienė.... 10.00
P. Žukauskienė. . . . 10.00
Helen Smith.................... 10.00
A. Navickas................ 7.00
John Senkus........... ..  . 5.00
Lucy Auseius.............. 5.00
Eva Kralikauskienė. . 5.00
V. Yurgelionienė. . . 5.00
Af. Kuodis................... 5.00
P. Lupsevičius...........  5.00
M. Zalimienė.............. 5.00
Broncė Kalušis........... 3.00
Alice Abraham (per E. 3.00
Kralikauskienė)
Bevardė...............  2.00

Taipgi tame pačiame pik
nike per Joną Grybą gauta 
sekamai:

Povilas Aleksandra. .$11.00 
Jonas ir Ona Waite-

kunas......................... 5.00
Marija Gutauskienė. . 5.00
Anna Margis..............  5.00

M** H1* M**

Visiems viršminėtiems 
prieteliams širdingai ačiū!

ADMINISTRACIJA

Lankėsi "Laisvėje”
Antradieni, į/‘Laisvės” 

raštinę buvo atvykusi žinoma 
dainininkė *Elena Brazaus
kienė iš Hartford, Conn.

Dabar atostogauja, tai su 
vyru Walter atvyko pas sūnų 
Sarge ir jo šeimą West Islip, 
New York.

Elena prašė pasveikinti 
visus laisviečius. Buvo ma
lonu pasimatyti ir trumpai 
pasikalbėti su Elena.

L. K.-tė

Įsakymas mokyklų 
viršininkams

Miesto mokyklų viršinin
kai gavo įsakyipą, kad nuo 
dabar būtų Sveikatos depar
tamentui raportuojami visi 
moksleiviai, kurie vartoja 
narkotikus. Iki šiol būdavo 
pranešama tik skaičius tokių 
moksleivių, bet dabar turi 
būti sužymėtos jų ir pavar
dės. Manoma, kad šis žygis 
padės sulaikyti mokyklose 
narkotikų vartojimo plitimą.




