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A. BIMBA
Respublikonų partijos 

lyderiai pradėjo iš visų 
kanuolių šaudyti į Mr. Dean 
ir kitus Watergate “didvy
rius”, kurie savo parody
mais prezidentų Nixonu 
sieja su tuo skandalu. Jie 
sušilę ieško kvailių, kurie 
tikėtų jų pasakai, jog varg
šas prezidentas visiškai 
nieko nežinojęs apie su
moksią užpulti ir apiplėšti 
Demokratų partijos sostinę 
ir apie kitas su tuo skan
dalu surištas kriminalines 
šunybes.

Jo artimiausi ir ištiki
miausi žmonės visų tų 
“košę” išvirė, o jis apie 
tai nieko nežinojo! Tikri 
prajovai, ar ne?

Nesvietišku riksmu ir 
plūdimu lietuviškieji reak
cininkai stengiasi paslėpti 
savo didžiulį nusivylimų. 
Argi jie iš visų jėgų ne
šaukė savo pasekėjus pa
judinti visų žemę prieš 
Leonidų Brežnevų? Argi • 
jie nesusidėjo su kitų tau
tinių grupių reakcininkais 
demonstruoti prieš tarybi
nės liaudies vadų?

O kų laimėjo? Ar nors 
per nago juodymų pakenkė 
Brežnevo viešnagei ir mi
sijai? Absoliutiškai nieko.

Pasirodo, kad tam vadų 
riksmui nepritarė ir dau
guma jų pasekėjų. Antai, 
New Yorke jų riksmo te
paklausė tik vienas nelai
mingas žmogelis ir nuvy
ko j Washingtonu prieš 
Brežnevų demonstruoti! 
Tiktai vienas!

Čilės respublikoje reak
ciniai gaivalai nesiliauja 
triukšmavę. Liaudies 
frontui dar vis nepavyksta 
juos suvaldyti. Kalbama 
apie civilinio karo neiš
vengiamumų.

Nejaugi socialistų-ko- 
munistų vyriausybė su 
prez. Allende priešakyje 
bus priversta imtis griež
tų, diktatoriškų priemonių 
reakcijai nusukti sprandų? 
Taip atrodo.

Čilėje triukšmų kelia 
Jungtinių Valstijų kapitalo 
interesai. Watergate skan
dale išryškėjo, kokių blau- 
rių priemonių mūsų vy
riausybė ėmėsi neleisti su
sidaryti liaudies vyriausy
bei. Tada jai nepavyko, 
bet ji, kaip diena aišku, 
neatsisakė vilties su ta 
liaudies vyriausybe susi
doroti.

Monarchijos yra tokia 
kvaila senos senovės lie
kana, jog sunku suprasti 
tuos civilizuotus žmones, 
kurie jas tebetoleruoja. 
Pavyzdžiais yra anglai ir 
švedai.

(Nukelta f 6 pusi.)

Kongresas sutiko nutraukti
Kambodijos bombardavimą

nevėliau rugpiūčio 15
Washingtonas. Kongreso 

abiejų butų priimtų bilių su 
liepos 1 d. sulaikyti visus 
fondus Kambodijos bom
bardavimui prez. Nixonas 
vetavo. Kongresas tada 
padarė kompromisinįnusi- 
leidimų Nixonui; sutiko su 
Nixono siūlymu visai su
laikyti Kambodijos bom
bardavimų nevėliau rug- 
piučio 15 d.

Nemažai senatorių ir 
kongresmenų su tokiu kom
promisu nesutinka. Tai 
esųs žmonių valios panei
gimas. Tiek amerikiečiai, 
tiek viso pasaulio žmonės 
nori dabar sulaikyti bom
bardavimų, sulaikyti civi
lių žmonių žudymų. O

Yablonskių žudikas

Erie, Pa. Albert Pass 
teisme pripažintas pirmo 
laipsnio žudiku Yablonskių 
šeimos.

Pass buvo Jungtinės 
Mainierių Unijos 19 di- 
strikto sekretorius-iždi
ninkas.

NEW ORLEANS, La. 
Tavernų! užsidegus žuvo 
38 žmonės. Manoma, iš
mestas iš taverno bus pa
degėjas.

Argentinoj 6 žmo
nės vėl kidnapino

Buenos Aires, Argenti
na. Cordobos mieste par
tizaniniai teroristai vėl 
kidnapino 6 žymius ir tur
tingus žmones. Jie reika
lauja didelių sumų už pa
grobtus žmones.

Naujasis prezidentas 
Campora tarėsi pirmiau su 
partizanų vadais, reikalavo
juos susilaikyti nuo tokių 
žygių. Pasirodo, jie pre
zidento neklauso.

Brežnevas tarėsi 
su prez. Pompidou

Paryžius. Leonidas 
Brežnevas turėjo pasitari
mų su Prancūzijos prezi
dentu Pompidou.

Brežnevas raportavo 
apie susitarimus su Nixo- 
nu. Pasirašytos sutartys 
yra naudingos visam pa
sauliui, sakė Brežnevas. 
Jos stiprina taikų ir saugu
mų.

toks susitarimas leidžia 
dar 45 dienas žudyti nieko 
nekaltus žmones, deginti 
mažų Azijos šalį.

Dar didelis klausimas, 
ar rugp. 15 do bus nutrauk
tas bombardavimas. Su
sitarime pasakyta, kad 
ateityje prezidento milita- 
rinė akcija užsienyje turi 
būt daroma su Kongreso 
sutikimu. Tokį sutikimų 
prezidentas gali gauti.

Amerikiečiai tęsia 
bombardavima

Phnom Penh. Amerikie
čių lėktuvai kasdien mėto 
bombas ant Kambodijos te
ritorijos, kuri yra iš
laisvinta liaudiečių jėgų.

Arti sostinės vienų kai
mų, kurį liaudlečlal iš
laisvino, amerikiečiai 
bombomis visai sunaikino. 
Nemaža civilių žuvo.

Aliejaus bosas 
bus prezidentu

Brasilia. Generolas Er
nesto Geisel, dabar alie
jaus monopolijos viršinin
kas, militarinės juntos pa
skirtas Brazilijos prezi
dentu.

98 milijonų gyventojų ša
lyje piliečiams užginta 
balstuoti. Militaristai val
do šalį ir pasiskirsto atsa
komybėmis. Žiauri mili- 
tarinė diktatūra viešpatau
ja.

Didžiausi 
korporacijų pelnai

Washingtonas. Per pir
mus šių metų tris mėne
sius korporacijos padarė 
didžiausius pelnus istori
joje.

Pelnai pasiekė arti 13 
bilijonų dolerių. Taksus 
atmokėjus korporacijoms 
liko pusseptinto bilijono 
dolerių pelno.

CAMDEN, N. J. Federa
linis teismas panaikino 
kaltinimus 11 žmonių, ku
rie 1971 m. sunaikino draf- 
to sųrašus.

Watergate skandalo dalyviai

Nixono administracijos pareigūnai įsivėlę į Watergate skandalų.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Žiūrovai ploja meno
MĖGĖJAMS

ŠIAULIAI. Kultūros na
muose veikia pagyvenusių 
žmonių ansamblis nuo 1961 
metų. Jis turi mišrų cho
rų, liaudies šokių ir in
strumentų grupes. Ansam
bliui vadovauja senas dai
nos mylėtojas B. Ambra- 
zas.

Šiaulių senieji savivei
klininkai dalyvavo 1965 ir 
1970 metų respublikinėse 
Dainų šventėse, ruošiasi 
jau 200-ajam koncertui. 
Jiems plojo Kaune, Klai
pėdoje, Panevžėyje Jelga
voje, Rygoje, eilėje Lietu
vos rajonų. Nemaža an
samblio dalyvių apdovanota 
LTSR meno saviveiklos 
žymūnų ženkleliais.

Sėstoji sportininkų 
LAIDA

PANEVĖŽYS. Interna
tinė sporto mokykla kvie
čia moksleivius iš įvairių 
respublikos vietų. Daugkų 
jos mokiniams duoda val
stybė, o dalį jų ir visiškai 
išlaiko.

Internatinė sporto mo
kykla (vienintelė tokia Lie
tuvoje) šiemet išleidžia 
šeštųjų sportininkų laidų. 
Daugelis šiemetinių absol
ventų jau yra gynę respu
blikos sportinę garbę įvai
riose varžybose. Tai L. 
Purvinskaitė, D. Vidugi- 
rytė, A. Lukoševičlūtė, R. 
Petrauskytė, A. Rimkus, 
D. Jaudegytė, E. Suopys, 
L. Tvarkaitė ir daugelis 
kitų.

PAMINKLAS F.
BALTUSlUI-ŽEMAlClUI

ŠIAULIAI. Šiaulietis 
skulptorius Donatas Luko
ševičius - vienas iš autorių 
paminklų komjaunuoliui 
pogrindininkui Broniui 
Grigui ir V. Leninui Šiau
liuose. Dabar jis su vil
niečiu architektu V. Ga- 
briūnu, kurio darbų surašė 

xyra paminklas J. Biliūnui 
prie Liūdiškių piliakalnio 
ir Kryžkalnio ansamblis, 
kuria paminklų generolui 
Feliksui Baltušiui-Žemai- 

čiui. Autoriai siekia pa
rodyti karvedį, jo gyveni
mo ir veiklos zenite - Di
džiojo Tėvynės karo me
tais.

Kuriant paminklų labai 
praverčia F. Baltušio ben
dražygių prisiminimai. 
Autoriams talkininkauja 
buvę Žemaičių pulko kovo
tojai Stasys Janulaitis, An
tanas Pocius ir kiti. Pa
minklas bus nulietas iš 
bronzos ir pastatytas prieš 
F. Žemaičio vidurinę mo
kyklų.

ASFALTAS
MIESTELIO AIKŠTĖJE

KAIŠIADORYS. Gal daug 
kas įsidėmėjo duobėtų, ak
menimis grįstų miestelio 
aikštę, įamžintų naujajame 
lietuviškame televizijos 
filme “Tadas Blinda”. Ji 
plytoje Kaišiadorių rajono 
Černiachovskio kolūkio 
centre - Žųsliuose. Filmo 
režisierius B. Bratkauskas 
viename savo interviu 
džiaugėsi, kad rado tokia 
retų aikštę be asfalto - tai 
pasitarnavo perteikti juos
toje senovinę aplinkų.

Bet laikas nestovi vie
toje. Vievio kelininkai ne
seniai išasfaltavo ir Čer
niachovskio kolūkio gyven
vietės pagrindinę gatvę bei 
aikštę.

BUS MODERNUS CECHAS

TAURAGE. Praėjusiais 
metais pradėta rekon
struoti Tauragės mėsos 
kombinatų. Siam tikslui 
skiriama daugiau kaip 8 
milijonai rublių.

Bus pastatytas moder
nus mėsos ir riebalų ce
chas - 140 metrų ilgio ir 
36 metrų pločio pastatas. 
Dabar liejami cecho pama
tai. Statybininkai dirba, 
pralenkdami grafikų.

SANTIAGO. Čilės val
džios jėgos nugalėjo deši
niųjų armijos sukilėlių 
grupę. Prie prezidento 
palociaus apsišaudymas 
tęsėsi 3 valandas. Prezi
dento Alendės rėmėjai su
darė didžiulę demonstra
cijų prieš dešiniuosius.

Nixonas sulaužė priesaiką 
ir konstituciją, pareiškė 

senatorius Sam Ervin
Washingtonas. Senato

rius Sam Ervin, pirminin
kas senatinio komiteto, ku
ris tyrinėja Watergate 
skandalų, pareiškė, kad 
Nixonas sulaužė savo prie
saikų ginti šalies konstitu
cijų. Nixonas yra kaltas 
bandymu užslėpti Water
gate skandalų.

Buvęs Nixono advokatas- 
patarėjas John Dean per 
visų savaitę komitetui liu
dijo, įtraukdamas visų eilę 
Nixono administracijos pa
reigūnų į Watergate suo
kalbį, taipgi nepalikdamas 
nuošalyje ir paties prezi
dento. Šio skandalo už- 
slėpimui, sakė Dean, buvo

TOKIJAS, Japonija. 23 
metų Kijoko Šato liūdėjo 
savo vestuvių dienų, kad 
jam esant tik vaikui tėvai 
nuskyrė žmonų, kuri vie
nais metais už jį vyresnė 
ir nėra jo mylima. Bet jis 
paklausė tėvų valios.

Žydą kongresas 
už pilną amnestiją

Washingtonas. Ameriki
nis Žydų , Kongresas pa
skelbė rezoliucijų, kurioje 
reikalaujama besųlyginės 
amnestijos visiems Viet
namo karo priešams.

Amnestija turi apimti vi
sus tuos, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežaščių atsi
sakė Vietname kariauti ir 
tuos, kurie atsisakė mili- 
tarinėje tarnyboje tarnauti.

WASHINGTONAS. Buvęs 
Nixono advokatas Dean pri
sipažino, kad Watergate 
suokalbininkai šnipavo ir 
republikonų kongresmanų 
P. N. McCloskey, buvusį 
prezidentinį kandidatų.

Gus Hali susitiko 
Brežnevą

New Yorkas. Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius Gus Hali paskelbė, 
kad jis ir partijos pirmi
ninkas Winston susitiko su 
Brežnevu TSRS ambasado
je Washingtone birželio 22 
d.

Dviejų valandų pasikal
bėjimas apėmė svarbiuo
sius klausimus, tarp kurių 
buvo darbo žmonių kovos 
ir kovos prieš rasizmų 
Amerikoje.

$72,000 už 
tylėjimą

Washingtonas. Water
gate dalyvis Howard Hunt 
gavo $72,000 apie kovo 
mėn. vidurį, kai jis pasa
kė, kad viskų viešai pa- 
skelbsiųs.

Hunt pripažintas kaltu 
dalyvavime Watergate suo
kalbyje.

numatyta skirti milijonų 
dolerių. Nixonas net pa
sižadėjęs rastus kaltais 
amnestuoti ir jiems suteik
ti finansinį atlyginimų.

Skandalo tyrinėjimas 
birželio 29 d. nutrauktas 
10 dienų. Tyrinėjimas vėl 
prasidės liepos 10 d.

MONTEVIDEO. Urugva
jaus prezidentas Borda- 
berry paleido parlamentų 
ir atidavė valdžios galių 
karininkams. Darbo unijos 
išsaukė generalinį pro
testo streikų. Policija 
areštavo daugelį streikie- 
rių. Militarinė diktatūra 
įsigalėjo.

Naujas majoras

Los Angeles, Calif. Lie
pos 1 d. rinkimuose laimė
jęs Tom Bradley užėmė 
majoro vietų. Jį prisiek
dino buvęs Aukščiausiojo. 
Teismo teisėjas Earl War
ren.

Leonidas Brežnevas 
buvo įgaliotas

Washingtonas. Spaudos 
konferencijoje Kissingeris 
buvo užklaustas, kaip 
Brežnevas galėjo už val
džių pasirašyti sutartis.

Kissingeris paaiškino: 
Prieš kiekvienos sutarties 
pasirašymų užsienio rei
kalų ministras Gromyko 
priduodavo TSRS vyriau
sybės autorizuotų pareiš
kimų, kuris įgalioja Brež
nevų vyriausybės vardu pa
sirašyti sutartis.

Amerikos prekyba 
neša deficitą

Washingtonas. Komer
cijos departamentas ra
portuoja, kad gegužės mė
nesį Jungtinių Valstijų pre
kyba su užsienio šalimis 
davė Jungtinėms Valsti
joms nuostolių apie $158 
milijonus.

1972 metais prekyba su 
užsieniu duodavo nuostolių 
maždaug po $500 milijonų 
į mėnesį. Šiemet nuosto
liai gerokai mažesni.

ROSELAND, N.J. Namo 
gaisre žuvo McDonaugh ir 
3 jo sūnūs.
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Prieš keletą dieną mus 
pasiekė Argentinos pažan
giąją lietuvią laikraštis 
“Vaga” už birželio 14 die
ną. Laikraščio pirmajame 
puslapyje įdėtas straips
nelis “Argentinos minis
tro pareiškimas”, kuris

Gerai pavykęs žygis

Žmonija laimėjo dar vieną mūšį sunkioje kovoje su 
erdvėmis. Aukštai erdvėje “pakabinimas” didžiulės 
labaratorijos ir joje dvidešimt aštuonią dieną išgyveni
mas astronautą Conrad, Kervin ir Wietz, pravedant 
naujus tyrinėjimus, skaitomas tokiu milžinišku mokslo 
laimėjimu, apie kurį paprastam žmogui negalima nė įsi
vaizduoti. Šitie trys vyrai nusipelnė ir susilaukė nuo
širdžiausią sveikinimą iš visą mokslinio pasaulio kam
pą. Ją patyrimais ir atradimais naudosis visi šios sri
ties mokslininkai.

Pasiektas tarp Amerikos ir Tarybą Sąjungos susitari
mas ateityje artimai kooperuoti ir bendradarbiauti erd
vią užkariavime šio mokslo laimėjimus paskubins ir 
padidins. Iki šiol, veikiant atskirai ir nepriklausomai, 
neišvengiamas buvo pastangą duplikavimasis ir lėšą 
eikvojimas. Ateityje to bus išvengta. Naudos bus vi
siems.

Reikia nepamiršti, kad erdvią tyrinėjimas yra neap
sakomai iškaštingas užsiėmimas. Paimkime ši mūsą 
astronautą žygi. Apskaitoma, kad Skylab mums lėšavo 
daugiau kaip du bilijonus dolerią! Tik įsivaizduokime, ką 
būtą galima su tokia suma nuveikti žmonią gerovei čio
nai žemėje! Jau tik iš šio vieno požiūre reikia sveikinti 
susitarimą tarp Amerikos ir Tarybą Sąjungos ateityje 
bendromis pastangomis priversti erdves paklusti žmo
gui, priversti jas atidengti savo paslaptis.

skamba:
“Kaipgi galima duoti 

įsakymus pavartoti jėgą 
prieš liaudį, jeigu ši vy
riausybė yra liaudies ir jos 
vardu ir valia veiksime”. 
Pabrėžė Argentinos Vidaus 
Argentinos Vidaus Reikalą 
ministras dr. E. Righi, kal
bėdamas centralinėje poli
cijos būstinėje.

“Argentinoje - toliau 
tąsė ministras - niekas ne- 
persekiojimas politiniais 
sumetimais. Niekam nebus 
taikomi kankinimai bei pa
sityčiojimas, kaip priedė
lis prie bausmės, kurią 
paskiria teismas. Perse
kiojimas, pastaraisiais 
metais šalyje buvo nuola
tinis dėlto, kad blogas pa
vyzdys atėjo iš valdžios 
viršūnią. Padidėjimas visą 
rūšią kriminalinią nusikal
timą ir greta įsigalėjimas 
griežčiausią formą prie
spaudos buvo virtęs į pro
cesą visą argentiniečių nu- 
stumimą šalin ir nuskur
dimą. Liaudies vyriausybė 
veiks be paliovos, kad šis

LLR ambasadorius, pa
dėkojęs už nuoširdų priė
mimą Tarybinių tautą in
dėlį į socialistinės inte
gracijos tolesnį vystymą.

Tai parodo, kad santy
kiai ir ryšiai tarp Tarybą 
Lietuvos ir socialistinės 
Lenkijos toliau vystosi 
draugiškiausia kryptimi.

ŽYDAI SMERKIA 
REAKCININKUS

Amerikos pažangiąją 
žydą organas dienraštis 
“Freiheit” (birž. 24 d.) 
atspausdino savo kores
pondento Josef Lipsky ko
respondenciją iš Izraelio 
sostinės Tel Aviv. Kores
pondentas rašo apie Tarybų 
Sąjungos generalinio se
kretoriaus Brežnevo apsi-

GUS HALIKENRY WINSTON

“Daily World” paskel
bė, kad Amerikos Komu
nistą Partijos pirmininkas 
Henry Winston ir genera-

LEONID I. BREZHNEV

linis sekretorius Gus Hali 
buvo susitikę su Leonidu 
Brežnevu. Susitikimas 
įvykęs Tarybą Sąjungos

ambasadoje Washingtone. 
Susitikimas praėjęs labai 
draugiškoje dvasioje.

New Yorko piliečiams proga
Pagaliau ir Demokratą Partija turi savo kandidatą į 

miesto majorus. Birželio 26 d. įvykusiuose perbalsavi- 
muose nominacijas laimėjo dabartinis ilgametis finansą 
kontrolierius Abraham Beame. Kiek pažangesni demo
kratai balsavo už puertorikietį Herman Badillo, deja, jis 
tik vieną trečdali balsą tegavo, o du trečdaliai buvo pa
duoti už Mr. Beame.

Naujo majoro rinkimai įvyks šį rudeni. Kaip atrodo, 
tai miesto piliečiams nestokos progos pasirinkti sau 
patinkamą kandidatą. Aiškiai matosi jau penki kandida
tai. Gerai, kad ir Komunistą Partija turi savo kandida
tą. Juo yra jaunas kovotojas Rasheed Storey. Tikrą 
reformą ir pakeitimą siekiantiems piliečiams auksinė 
proga balsuoti už jį.

Apie Demokratą partijos kandidatą jau kalbėjome. 
Republikoną partijos kandidatu bus John J. Marchi, 
Konservatorių partija nominavo Mario Biaggi, kuris, 
kaip žinia, bandė pirminiuose balsavimuose laimėti ir 
demokratą užgyrimą. Liberalų, partija savo kandidatu 
nominavo Albert H. Blumenthal, kuris, kaip ir Biaggi, 
taipgi norėjo laimėti demokratą užgyrimą.

Dabar prasidės rinkiminė kampanija. Ji žada būti 
labai įtempta. Tik komunistą kandidatas negalės, nes 
neturi, savo kampanijai išleisti šimtus tūkstančiu do
lerią. Bet anie keturi kandidatai išleis po kelis milijo
nus dolerią kiekvienas. Pav., jau per nominacijas 
agitacijai už savę Mr. Beame gavo stambiausias sumas 
nuo daugybės stambiausią miesto kapitalistą ir kapita
listinių grupuočių. Gal tik liberalų kandidatas Blumen
thal turės ribotesnes sumas propagandai už savo kandi
datūrą, bet Marchi ir Biaggi iš kapitalistinių interesą 
susilauks tiesiog neribotą sumų.

Kam 1972 metai buvo geriausi?
Didžiausias stambiojo kapitalo interesų gynėjas ir po

puliarintojas “Fortune Magazine” pavadino 1972 metus 
geriausiais metais mūsų krašto industriniam bizniui. 
Žurnalas sako, kad penkių šimtų stambiųjų industrinių 
korporacijų ir kompanijų gaminių pardavimas pakilo be
veik vienuolika procentų, palyginus su 1971 metais. Su 
ją pelnais istorija esanti dar šaunesnė. Šią industrinią 
gigantų pelnai, apmokėjus visus valdžiai mokesčius (tak
sus), pernai pakilo net beveik devyniolika procentą. To
kią aukštą pelną korporacijos nebuvo mačiusios nuo 1959 
metą.

Kaip bus su šiais 1973 metais? Kokios ją pelnams 
perspektyvos? Kuo puikiausios, kuo geriausios. Šią 
metų pelnai žada būti dar didesni, daug didesni. Antai, 
New Yorko First National City Bank jau paskelbė, kad 
per šių metų pirmą jį ketvirtį, tai yra per šių metą pir
muosius tris mėnesių, tų pačių industrinią korporacijų 
ir kompanijų pelnai net 26 procentais didesni, negu buvo 
per 1972 metų pirmąjį ketvirtį I

Iš kur tie pelnai pareina? Kas juos sukrauna?
Jie pareina iš daiktą vartotoją kišenlą, Iš mūsą, pa

prastąją žmonią, iš darbo liaudies kišenlą. Juos mes 
sukrauname mokėdami aukštas kainas. Pasirodo, kad 
mūsų prezidento tie visi kainą “įšaldymai” buvo gry
niausia apgavystė.

šiurpą sukeliantis vaizdas 
būtų apvalytas”.

D-raš. Righi baigdamas 
savo kalbą pabrėžė: “kada 
liaudies valdžia daro iškil
mingą priesaiką, jog gins 
be atvangos žmonią teises, 
nekartoja liberalinių hipo- 
kritinią tuščiažodžiavimą. 
Galvoja aplamai apie vyrus 
ir moteris, kuriems teiks 
galimybę turėti darbo ir 
pastogę. Leisti į mokslą 
savo vaikus ir apsaugoti 
sveikatą. Pakelti Liaudies 
medžiaginę gerovę, taip pat 
dvasinę kultūrą”.

LENKIJOS ATSTOVAS 
TARYBŲ LIETUVOJE

Birželio menesi Tarybą 
Lietuvoje lankėsi Lenkijos 
Liaudies Respublikos am
basadorius Tarybų Sąjun
goje Zenonas Nov akas. 
Tai buvo oficialus vizitas. 
Aišku, kad Lietuvoje jis 
buvo šiltai sutiktas Lietu
vos vyriausybės ir Lietu
vos Komunistą Partijos 
darbuotoją. “Eltos” pra
nešime apie vizitą pabrė
žiama:

“Pokalbio metu buvo pa
brėžta, kokią didelę reikš
mę kovoje už taiką, tarp
tautinio įtempimo mažini
mą turi socialistinių šalių 
sandraugos stiprinimas, 
tolesnis TSRS ir Lenkijos 
Liaudies Respublikos tautą 
draugystės vystymas. Su 
pasitenkinimu buvo pažy
mėta, kad nuolat plečiasi 
ir stiprėja ekonominiai ir 
kultūriniai ryšiai tarp Ta
rybą Lietuvos ir Liaudies 
Lenkijos.

Internacionaliniai broly
bės ryšiai tarp lenką ir lie
tuvią tautą, užsimezgę 
bendroje kovoje prieš bur
žuazinę santvarką ir ypač 
sutvirtėję kovoje prieš fa
šizmą, dabar Įgauna vis 
platesnius mastus. Ben
dradarbiauja Lenkijos ir 
Lietuvos pramonės įmonių 
dirbantieji, mokslininkai, 
kultūros, švietimo darbuo
tojai. Sis bendradarbiavi
mas atneša didelę abipusę 
naudą.

lankymą pirmą Vakarą 
Vokietijoje, o šiomis die
nomis Jungtinėse Valstijo
se, ir apie reakcinių žydą 
(zionistą) atsinešimą.

Kaip žinome, ypač čia 
reakciniai žydai ruošė de
monstracijas prieš Brež
nevą. Pasirodo, kad pa
našiai tokio pat reakcinio 
plauko žydai prieš jį de
monstravo ir V. Vokieti jo- 
je.

Josef Lipsky griežčiau
siai pasmerkia tas demon
stracijas ir ją rengėjus. 
Jos “laimėjusios” tik tiek, 
kad jomis abiejuose kraš
tuose liaudis likusi labai 
pasipiktinusi.

Josef Lipsky teisingai 
pabrėžia, kad Brežnevo 
kelionės siekusios page
rinti, sušvelninti tarptau
tinius santykius. Tam gi 
priešingi šalto karo šali
ninkai. Ir štai, girdi, ma
tome, kad su jais yra su
sidėję ir reakciniai žydai, 
minėtą demonstraciją ren
gėjai.
KAMBODIJOS LIAUDIS 
LAIMĖS!

Birželio 29 d. “The 
N. Y. Times” atspausdino 
labai įdomų straipsnį apie 
įvykius Kambodijoje. Rašo 
Sam Adams, buvęs žymus 
darbuotojas Centrinės 
Žvalgybos Agentūroje
(CIA)O Jam buvo žvalgybos 
pavesta specialiai studi
juoti ir sekti karo eigą 
Vietname ir Kambodijoje. 
Tad jis rašo būdamas ge
rai informuotas. Jį galima 
vadinti šiuo klausimu spe
cialistu.

Sam Adams sako, kad 
mūsą vyriausybė darbo tą 

apačią klaidą Kambodijoje, 
kokią darė Pietiniame 
Vietname. Nesupranta 
arba nenori suprasti šio 
karo pobūdžio. Sis karas 
Kambodijoje nėra kokia 
nors iš lauko agresija. Jis 
yra naminis, civilinis ka
ras. Bombardavimas 
režimo neišgelbės. Adams 
storai pabrėžia, kad ko
munistai anksčiau ar vėliau 
Kambodijos sostinę Phnom 
Penh paims. Paimtą grei
čiau, tiesa, jeigu Amerikos 
lėktuvai nebombarduotą, 
bet paims vis tiek.

Adams sako: “Komu
nistai laimėjo pasitikėji
mą, daugiau kambodiečią, 
negu Jungtinių Valstiją tal
kininkai. Bet šios tiesos 
nenori priimti. Tai yra ta 
pati tiesa, kuri buvo ig
noruojama 1964 metais 
Vietname, ir su tokiais pat 
rezultatais”.

Tai reiškia, kad Ameri
ka karą Kambodijoje pra
laimės taip, kaip panašą 
karą pralaimėjo Vietname.

LIETUVAITĖ APIE 
JAPONIETES

Chicagos “Draugas” 
(birž. 23 d.) paduoda savo 
korespondento pasikalbėji
mą su Marija Tūbelyte- 
Kulmaniene, gyvenančia 
Japonijoje, kuri neseniai 
buvusi atvykusi į Miami, 
Fla., pasimatyti su motina, 
į klausimą “Kaip japoną 
moterys?”, viešnia atsa
kiusi:

“Nelabai gražios. Iš 
paviršaus labai švelnios. 
Vyras kai ateina iš darbo- 
batus nuima, šliures užde
da, į vonią nuveda. Van
duo ir šildymas brangus, 
tai tam pačiam vandeny 
vienas po kito maudosi visi 
šeimos nariai. Maudosi 
kas vakarą. Pirma atski
rai nusiplauna, o paskiau 
mėgsta sėdėti šiltoj vonioj. 
Patys švarūs, bet į gatves 
daug ką meta.

Tačiau tikrumoje mote
rys valdo šeimas ir labai 
globoja savo vaikus, stu
mia į mokslą. Toli gražu 
ne visi į universitetą pa
kliūna, ir ne vienas net 
nusižudo, jei nepatenka 
universitetan. Jaunimui 
toks regimentuotas gyveni
mas, kad pernai, apklausus 
jaunuolius, arti 90 proc. 
pasisakė norį gyventi už
sieny. Visą japoną išsva
jota šalis - Australija, nes 
ten daug erdvės, ne taip jau 
toli nuo Japonijos”.

KANADIEČIAI, KANADA 
IR TURIZMAS

Draugu kanadiečių 
“Liaudies Balse” (birž. 
22 d.) rašoma:

Turizmas, be abejonės, 
turi du galus. Kanadiečiai 
vyksta į kitus kraštus, o iš 
kitą kraštą atvyksta į Ka
nadą. Bet Kanada nesuba
lansuoja turizmo. Šiemet 
per pirmus tris mėnesius 
kanadiečiai užsieniuose iš
leido $297,000,000 daugiau, 
negu kitą šalių turistai Ka
nadoje.

Kanada tur būt neturi to
kią atrakciją, kurios vilio
tą svetimšalius. Didelis 
ir gražus kraštas, bet ne
daug įdomybių, lyginant su 
tais kraštais, kurie turi ne 
tik gamtinių gražybių, bet 
ir istorinių paminklų.

Reikia dar pažymėti ir 
tai, kad Kanados teritori
jos didumas yra nemaža 
kliūtis turizmui. Pavyz
džiui, toronteičiui mažiau 
kainuoja žiemos metu nu
skristi į Austriją paslidi-

IŠ LAIŠKŲ
Didžiai gerbiamas 
drg. J. Gasiūnai!

Džiaugiuosi turėdamas 
galimybę iš visos širdies 
pasveikinti Jus, žinomą pa
žangaus lietuvią išeivijos 
judėjimo dalyvį ir vadovą, 
Jūsų įžymaus jubiliejaus- 
aštuoniasdešimtąją gimi
mo metinių proga.

Jūsų darbai, Jūsų vai
singa ilgametė veikla so
cialinės pažangos labui ge
rai žinoma ne tik lietuvių 
išeivijoje, bet ir Jūsų se
nojoje Tėvynėje - Tarybų 
Lietuvoje, kurios pagarbą 
Jūs teisėtai nusipelnėte. 
Jūsų jubiliejaus proga tai 
itin malonu pažymėti.

Siunčiu Jums pačius šir
dingiausius linkėjimus ge
ros sveikatos, ilgą ir kū
rybingą gyvenimo metą, di
delės laimės.

Su nuoširdžia pagarba, 
EDM. JUSKYS 

Konsulas, TSRS 
Pasiuntinybės JAV 

antrasis sekretorius 
Vašingtonas,
1973 m. birželio 10 d.

, •
Gerbiamieji,

Aš gyvenu Mažeikių ra
jone, Plinkšių kaime. Daug 
metą kai gaunu “Laisvę”. 
Ją man užsakė antros kar
tos sesutė Sofija Lipčią. 
Už tai esu jai labai dėkin
gas.

“Laisvė” pats geriau
sias laikraštis. Jis vi
siems patinka. Bet kai pa
skaitai apie vagystes, 
žmogžudystes ir visokius 
apiplėšimus pas jus Ame
rikoje, tai šiurpas ima. 
Lietuvoje to nėra ir negali 
būti. . .

Dar pasiskaitau, kad 
Amerikoje labai brangiai 
kainuoja ligoninės. Para - 
100 dolerią. Kas gali tokią 
sumą padengti! Tiktai tur
tuoliai. Jeigu susirgai, tai 
ir mirk. . .

Pas mus, jeigu žmogus 
susirgo, paskambinai tele
fonu, pribuvo greitoji pa
galba, nuvežė į ligoninę. 
Tenai nepaisant kiek pra
gulėsi, nemokėsi nė kapei
kos.

Aš patekau į Telšių ligo
ninę. Pragulėjau 10 parą. 
Man buvo užkritusi ausis. 
Mane gydė daktarė Partu- 
kaitė. Kai mane pagydė, 
tai išeidamas mielajai dak
tarei Partukaitei pabučia
vau į ranką, padėkojau už 
sugrąžintą sveikatą, ir pa-

nėti, negu į vakarinę Ka- kelionės, bet kitkas labai
nadą, į kalnuotas sritis. 
Tas pat yra ir norint pa
siekti rytines provincijas. 
Ne tik ilgos ir brangios

daug kainuoja. Uz tai ne
pakankamai kanadiečių ke
liauja po savo šalį. Per 
brangu.

sakiau: “Ką nuo manęs 
kito mokesčio negausi”. Ji 
tik nusišypsojo ir suprato, 
kad aš esu pilnai patenkin
tas.

Ot, tokia tvarka yra prie 
Tarybų valdžios.

L. NABAŽAS, 
pensininkas

Didžiai gerbiamas mielas 
drauge redaktoriau,

Labai dėkui už jąsą di
delį nuoširdumą, už pa
reikštą per “Laisvę” ap
gailestavimą dėl mūsų šei
mos sunkios nelaimės - 
žmonos ir vaikų motinos 
ligos. . .

Tarybą Lietuvoje jau 
apie dvi savaitės kaip at
vėso oras ir dažnai lyja, 
trukdo šieną sudoroti bei 
kenkia kitiems ūkio dar
bams.

Nors saulės prošvaistės 
retos, bet daug žadantis 
Tarybą Sąjungos Komunis
tą Partijos generalinio se
kretoriaus draugo Leonido 
Brežnevo vizitas pas jūsų 
šalies prezidentą, malo
niai ir džiugiai nuteikia 
visus geros valios Tarybų 
Sąjungos piliečius, o ypač 
kai per Tarybinę televiziją 
pamatėm, kad jį taip gra
žiai sutiko ir priėmė Ame
rikos liaudis.

Mes visi Tarybą Lietu
vos piliečiai nuoširdžiau
siai linkime TSKP genera
liniam sekretoriui Leoni
dui Brežnevui kuogeriau- 
sios sėkmės ir didelių lai
mėjimų jo taip svarbaus vi
zito metu jūsų šalyje.

Jums visiems kuoge- 
riausios sveikatos ir sėk
mės.

A. GUCIŪNIETIS 
Kaunas
1973.VI.22.

Komunistas 
laimėjo

Osaka, Japonija. Komu
nistų partijos kandidatas 
parlamentui laimėjo rinki
mus. Jis gavo 699,744 
balsus.

Komunistą ir socialistų 
koalicija jau kontroliuoja 
didžiuosius Japonijos 
miestus, kuriuose dabar 
premjero Tanakos rėmėją 
skaičius nupuolė nuo 6% 
iki 25%.

ROMA. Popiežius Pau
lius minėjo 1'0 metą popie
žiavimo sukaktį. Buvo su
ruoštas koncertas, kuria
me dalyvavo 8,000 žmonią. 
Koncerte puikiai pasirodė 
Newarko vyrukų choras, 
taipgi Harvardo Glee klu
bas.
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Šimtmečius
GYVAVĘS-JAUNYSTE
PRAŽYDĘS

V. SAKALAUSKAS
Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos

vykdomojo komiteto pirmininkas

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Šiais metais minime
garbingą datą - Vilniaus 
650 metą sukaktį. 1323 
metais didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas iš 
savo pilies Vilniuje išsiun
tinėjo į kitus Vakarą Euro- 

. pos miestus laišką, kvies
damas į savo sostinę ama
tininkus, menininkus, pre
kybininkus ir kitus gerus 
bei reikalingus žmones. 
Deja, amžią bėgyje Vil
niaus neaplenkė ir nepra
šyti svečiai, kurie atvyk
davo ne su gerais ketini
mais, o, kaip žmonės sako, 
su akmeniu rankoje ir ug
nimi užantyje.

Vilnius brangus kiekvie
nam lietuviui. Čia gimė 
lietuvią tautos nacionalinio 
išsivadavimo judėjimas, 
čia prasidėjo lietuvią dar
bininką klasės revoliucinio 
judėjimo ištakos. Čia įvy
ko Lietuvos Komunistu 
partijos pirmasis suvažia
vimas, o 1918 metą gruo
džio 16 d. Laikinosios re
voliucinės vyriausybės, 
kuriai vadovavo A. Micke- 
vičius-Kapsukas, manifes
tu buvo įkurta Lietuvos Ta
rybą Socialistinė Respub
lika.

Tačiau užsienio impe
rialistą vadovaujamos 
tarptautinės kontrrevoliu
cinės jėgos kartu su vietine 
buržuazija pasmaugė pa
siaukojamai kovojusią jau
ną tarybinę respubliką. 
Vilnius atiteko Lenkijos 
grobikams.

Prireikė beveik 20 metą, 
kad teisėtos Lietuvos val
stybės žemės - Vilnius ir 
jo kraštas vėl grįžtą lie- 
tuvią tautai. 1939 m. spa
lio 10 dieną tarp Tarybą 
Sąjungos ir Lietuvos buvo 
pasirašyta Vilniaus ir Vil
niaus srities Lietuvos Res
publikai perdavimo ir Lie
tuvos - Tarybą Sąjungos 
savitarpio pagalbos sutar
tis. Tačiau visas savo fak
tines ir juridines teises 
Vilnius atgavo tik tada, kai 
liaudis 1940 metą birželio 
mėnesį nuvertė buržuazi
jos diktatūrą, o rugpiūčio 
mėnesį Lietuvos TSR so
stinė iš Kauno buvo per
kelta į Vilnią.

Vilnius ir Vilniaus kraš
tas drauge su visa Lietuva 
iškentėjo žiaurią hitlerinę 
okupaciją. Būtą galima 
daug pasakoti apie pastan
gas ir kovą, kurią prirei
kė, kad Tarybą Lietuvos 
vėliava pagaliau visiems 
laikams iškiltą virš Gedi

Vllniaus vaizdas.

mino kalno ir viršum vi
sos Liętuvos.

LIETUVOS
SOSTINĖ ŠIANDIENA

Vilnią dažnai vadina ak
menine knyga, ir, skaity
dami tos knygos lapus, ma
tome, kad gražiausi ir vai
singiausi jo gyvenime yra 
Tarybą valdžios metai. 
Pokario metais Tarybą 
Lietuvos sostinėje pasta
tytos 68 stambios pramo
nės įmonės, 42 vidurinės 
mokyklos, devynią moksli
nio tyrimo institutą pasta
tai, Respublikinė bibliote
ka, universiteto knygą sau
gykla, 11 technikumą ir 
specialią vidurinią moky
klą, trys stadionai, Sporto 
rūmai, du uždari plaukymo 
baseinai, aerouostas, ketu
ri aukštąją mokyklą pasta
tai, 105 lopšeliai-darže- 
liai, 4 viešbučiai, nutiesti 
šimtai kilometrą vanden
tiekio, dujotiekio, kanali
zacijos ir šiluminią tinklą. 
Pastatyti ir statomi visiš
kai nauji Žirmūnų, Laz
dyną, Karoliniškią gyvena- 
mamieji rajonai.

Šiandieninis Vilnius - tai 
stambus pramonės, ekono
mikos ir kultūros mūsą 
respublikoje centras.

Ypač sparčiai auga pra
monė. Palyginti su 1945 
metais pramonės produk
cijos pagaminama šiuo 
metu 133 kartus daugiau. 
Charakteringa Vilniaus 
pramonės įmonėms, kad 
vis didesnė jose gamina
mos produkcijos dalį su
daro sudėtingi įrengimai 
ir mašinos. Kiekvienais 
metais vis daugiau paga
minama plataus vartojimo 
prekių.

Vilniaus pramonės įmo
nės palaiko dalykinius ir 
draugiškus ryšius su dau
geliu brolišką respubliką 
miestą. Vilniečiągaminiai 
žengia vis plačiau po šalį 
ir užsienį. Savo ruožtu 
šimtai TSRS miestą ir at
skirą įmonią siunčia savo 
gaminius vilniškėms įmo
nėms ir miesto organiza
cijoms. Be brolišką res
publiką ir miestą paramos 
vilniečiai nebūtą galėję taip 
išplėsti savo pramonės.

Vilniečių paslaugoms 
pastatyta dešimtys parduo- 
tuvią, visuomeninio maiti
nimo įstaigą, buitinio ap
tarnavimo įmonią, ligoni
nių, sportinių įrengimą, 
kultūros ir švietimo įstai
gą. Šiuo metu šešiose Vil

niaus aukštosiose moky
klose dirba apie 1800 dės
tytoją, kurie perduoda ži
nias daugiau kaip 27 tūks
tančiams studentą. Mieste 
veikia 16 technikumą, 20 
mokslinio tyrimo Institutą. 
Priminsime, kad prieš 
karą Vilniuje veikė dvi 
aukštosios mokyklos, ku
riose mokė s i apie 3100 stu
dentą. Kas ketvirtas vil
nietis dabar mokosi vidu
rinėje, specialiojoje vidu
rinėje arba aukštojoje mo
kykloje.

Mieste veikia 5 muziejai, 
tiek pat teatrą, 21 kino 
teatras. 350 miesto bi
blioteką priskaičiuojama 
iki 11 milijoną knygą. 
Miesto ir respublikos gy
ventojus aptarnauja apie 
2400 vilniečią gydytoją ir 
5000 vidurinio medicinos 
personalo.

MIESTO ATEITIS

Noriu trumpai skaityto
jams papasakoti apie res
publikos sostinės vystymo
si artimiausias perspekty
vas. Kiekvienais šio penk
mečio (1971-1975) metais 
mieste bus statoma apie 
250 tūkstančių kvadratinių 
metrą gyvenamojo ploto, 
arba 3500-4000 butą. Šiuo 
metu ruošiamas Vilniaus 
centro rekonstravimo ir 
naują statybą projektas. 
Senasis centras jau negali 
patenkinti miesto, kuriame 
gyvena 410 tūkstančių su 
viršum žmonių. Juo labiau, 
kad šis skaičius sparčiai 
auga ir aštuntojo dešimt
mečio pabaigoje viršys 500 
tūkstančių. Kaip ir kiek
vienais metais, didelį dė
mesį skirsime senamies
čio ir kitą senąją miesto 
rajoną namą rekonstravi
mui ir remontui. Pabaig
sime statyti Operos ir ba
leto teatrą, universalinę 
parduotuvę, taksi ir auto
busą parką bei eilę kitų 
didelių objektą. Nemaži 
darbai laukia kelią tiesėjų. 
Per miestą nusidrieks nau
jos patogios magistralės, 
bus įrengti apvažiavimo 
keliai, viadukai, požemi
niai perėjimai pėstie
siems. Statysime naujus 
galingus valymo įrengi
mus, puošime žaliąsias 
Vilniaus kalvas.

Dar gražesnis miestas 
stovės Gedimino kalno pa
pėdėje.

GALVOS SMEGENŲ 
SAVYBĖ

Kalifornijos universitete buvo 
atlikti jdomOs eksperimentai su 70 
žiurkių. Nustatyta, kad smegenys 
turi nepaprastą, iki šiol nepaste
bėtą savybę rekonstruotis po pa
kenkimo. Ar ii savybė smegenų 
funkcijoms atkurti yra naudinga, 
ar žalinga, kol kas nežinoma.

KOKIOS SPALVOS 
SNIEGAS?

Naudojant spalvotą fotografiją, 
pavyko nustatyti, kad sniego spal
va priklauso nuo paros laiko. Ry
tą, tik patekėjus saulei, sniegas 
yra šalto rožinio atspalvio, su 
kontrastiniais žydrais šešetais. Vi
durdienį sniego spalva priartėja 
prie geltonai auksinės, o vakare 
įgauna violetinį atspalvį. Nusta
tyta, kad žmogaus akis skiria snie
go spalvas blogiau, negu jas fik
suoja spalvota filmo juosta.

JUOZAS KAROSAS

Tarp 1972 m. respublikinių premijų laureatų matome ir LTSR liau
dies artistą Juozą Karosą. Per ilgus dešimtmečius išaręs lietuvių mu
zikinės kultūros dirvoje gilią vagą, uždegantis savo neišsemiamu 
jaunatvišku entuziazmu, veržlumu, kūrybingumu, visiems mums jis 
tebėra ryškus, šviesus pavyzdys.

Juozas Karosas — kompozitorius, dirigentas, vargonininkas, pe
dagogas, aktyvus visuomenės veikėjas — nusipelnė didelės mūsų 
liaudies meilės ir pagarbos. Jo plunksnai priklauso įvairių muzikos 
žanrų kūriniai —■ nuo liaudies dainų harmonizavimo iki simfonijų. 
Ypač išryškėjo J. Karoso pastarojo meto vokalinė kūryba, kurioje 
autoriaus nuoširdumas puikiai derinasi su giliu idėjiškumu, liaudiš
kumu. Jaudina J. Karoso solinių dainų ciklas ,,Pajūrio aidai" (E. Ma- 
tuzevičiaus tekstas). Už šį ciklą kartu su anksčiau sukurtomis dai
nomis mišriam chorui „Mūsų dainos — tau, Tėvyne" (S. Ylos teks
tas), ,,Rytdienos žmogui" (J. Degutytės tekstas), ,, Audė jų daina" (P. 
Keidošiaus tekstas), harmonizuotomis lietuvių liaudies dainomis -- 
taip mūsų liaudies pamėgta ,,Obelėle", ,,Dar nepraminki vardelio", 
„Aš nueisiu", ,,Trys seselės" — kompozitoriui ir suteikta 1972 metų 
respublikinė premija.

Šimtų, tūkstančių Juozo Karoso talento gerbėjų vardu norėtųsi 
nuošiidžiai pasidžiaugti ir pasveikinti jį su pelnytu kūrybinės veik
los įvertinimu. Linkime mūsų mielam liaudies dainiui dar ilgus metus 
nenuilstamai puoselėti lietuvių tarybinės muzikos meną, praturtinti 
mūsų muzikos aruodą naujais, vertingais kūriniais.

Stasys VAINIŪNAS

Lietuvaitė atsižymėjo moksle ir 
gavo progą pakeliauti po Europą

18-metė Aldona Sobel- 
Sovelytė, gy v an anti Camby, 
Oregon, užbaigė vidurinę 
mokyklą su aukštais 
moksle atsižymėjimais. 
Iš Oregono valstijos Aldona 
ir kita studentė, kaip aukš
tai atsižymėjusios, pri
skirtos prie Amerikoje at
sižymėjusiu studentų, ku
rių skaičius siekia 1,500. 
Ir ši didelė studentą grupė 
gavo progą lankytis net 9- 
niose žymiose šalyse per 
45 dienas, nuo birželio 17 
iki liepos 31 dienos.

Si moksle atsižymėjusią 
studentą program a buvo įs
teigta prezidento Eisenho- 
werio laikais. Tik apgai
lėtina, kad patiems stu
dentams tenka kelionės lė
šas sumokėti. Tiesa, nuo 
kitą lėšų daugumoje jie bus 
laisvi, nes šie vadinami 
Amerikos ambasadoriai 
bus svečiais pas privati
nius žmones kiekvienoje 
jiems paskirtoje šalyje. 
Studentai, taip sakant, re
prezentuos Ameriką ir 
kartu jie gaus progą pa
žinti ir patirti kitų šalių 
gyventoją gyvenimą, ją kul
tūrą ir su jais pabendrauti.

Be abejo, ši didelė, žymi 
kelionė jauniems studen
tams ir jų šeimoms yra 
didelis džiaugsmas. O 
ypač tiems, kurie tęs aukš
tąjį mokslą, tokią kelionė 
net galima pavadinti lyg 
poros metą sėdėjimu mo
kykloje ir įgytu mokslu.

Pirmutinė šią gabią stu
dentą stotis buvo Amerikos 
sostinė Washingtonas. Čia 
jaunieji studentai buvo pa
talpinti George Washington 
universitete, čia vadinasi 
jaunieji ambasadoriai buvo 
tinkamai pasveikinti, pain
formuoti, kokios ją šios 
plačios kelionės po Europą 
pareigos ir t. t.

Štai seka miestai ii ša

LIAUDIES DAINIUS
VLADAS MOZŪRIŪNAS

lys, kur lankysis studentais 
Londonas - Anglija, Am
sterdamas-Olandija, Pa
ryžius-Prancūzija, Viena- 
Austrija, Varšuva-Lenki
ja, Maskva ir Leningradas- 
Tarybą Sąjunga, Helsinkis- 
Suomija, Kopenhagenas- 
Danija, Hamburgas ir Ber
lynas-Vokietija.

Liepos 13 d; iš Austri
jos amerikiečiai studentai 
atvyks į Maskvą, kur gaus 
progą pasižvalgyti po pa
sauliniai įdomų ir žymą 
Kremlių, lankytis pionierių 
palociuje, pionierių stovy
kloje, vakare matyti baletą 
bei koncertą ir kitką. Lie
pos 15 d. studentai išvyks į 
labai žymą ir pilną Įdomu
mo Leningradą, ten lankys 
Ermitažo muziejų, pionie
rių ir jaunuolių stovyklą, 
Petrodvorecą, o vakare 
lankys cirką ir be abejo ir 
kitas įdomybes.

Tenka priminti, kad 
mūsą maloni lietuvaitė Al- ' 
dona yra gimusi ir augusi 
Oakland, Calif. Aldona su 
šeima prieš porą metu įsi
kėlė gyventi į Camby, Ore
gon. Ten ji baigė vidurinę 
mokyklą su puikiais atsi
žymėjimais. Aldonos vy
resnis brolis Mark tar
nauja orlaivyno jėgose, o

anūkai ir ’ 18 dieną

13-metė sesutė Veronika - 
aštuonklasė mokykloje.

Šie suminėti B. ir A.So- 
belią vaikai nepaprastai 
gabūs ir dar įdomu, kad 
jie yra anūkai mūsą puikią 
bičiulių Antano ir Nelly Va- 
laičių, pas kuriuos vasaros 
metu dažnai įvyksta mūsą 
sėkmingos ir jaukios pra
mogos. Dar ir tuo tenka 
pasidžiaugti, kad Antano ir 
Nelly anūkai jau trečios 
kartos gimę Amerikoje lie
tuviai. Beje, šie puikūs 
jaunuoliai yra
Marytės Račienės, kuri gy
vena Yucaipa, Calif.

Nuoširdžiai linkiu mūsą 
mielai Aldonai įsigyti labai 
daug įdomių įspūdžių ke
liaujant po plačią Europą ir 
toliau tęsti mokslą.

Dar norisi prisiminti 
apie mūsą mieląją Nelly 
Valaitis-Savickaltę. Nelly 
savu laiku gyvendama Los 
Angeles mieste labai rū
pestingai mokė bei vado
vavo tuo metu pažangiųjų 
chorą. Nelly yra puiki mu
zikos mokytoja ir gerai 
vartojanti lietuvių kalbą.

M. BALTULIONYTĖ

22 AMŽIŲ
CHRESTOMATIJA

Tyrinėdamas senus rankraščius, 
vienas Kolumbijos universiteto 
bendradarbis (JAV) surado didelį 
papirusą, universiteto archyvuose 
išgulėjusį per penkiasdešimt me
tų. Tai buvo ištrauka iŠ „Odisė
jos" XII giesmės, kur Febas skun
džiasi Dzeusui Odisėjumi ir jo 
draugais, nužudžiusiais šventuo
sius jaučius. Buvo nustatyta, kad 
tekstas surašytas III a. pr. m. e., 
praėjus keliems šimtmečiams po 
poemos sukūrimo.

NAFTOTIEKIS 
KALNUOSE

Baigiamas tiesti aukščiausias 
pasaulyje Transekvadoro nafto
tiekis. Jo trasa nusidrieks per 
balas, džiungles, 4000 m aukštyje 
kirs Andų kalnus. Vamzdžiai ir 
statybiniai mechanizmai į kalnus 
keliami malūnsparniais. 509 km 
naftotiekis sujungs Amazonės 
upės aukštupio tris naftos telki
nių rajonus su Ramiojo vande
nyno pakrantėmis. Ekvadoras 
taps antrąja (po Venesuelos) 
stambiausia naftos eksporto 
valstybe Lotynų Amerikoje.

Myliu tave, senasis Vilniau, 
Kai slenka vasara lėtai, 
Kai debesėliai auksavilniai 
Virš bokštų supasi aukštai. 
Myliu, kada ruduo vėlyvas, 
Lapus nudraskęs nuo alyvos, 
Juos pažeria pilies kalne 
Arba ties katedra kilnia.

O kokios baltos tavo žiemos! 
Kokiu jas pavadint vardu, 
Kada Neris krantinių rėmuos 
Nušvinta spindinčiu ledu? 
Šiurena vėjas smulkų sniegą, 
Namų frontone liūtas miega, 
Apsirgęs sunkiai senatve. — 
Jis jauną atmena tave.

Ir man tave atminti dera, 
Kaip atmenam gimtus miestus. 
Pasitikai mane po karo 
Tu sunkiai sužeistas, rūstus. 
Pavargusį dvasia ir kūnu, 
Mane glaudei kaip tėvas sūnų. 
Aš šitą praeitį menu, 
Kai tavo gatvėmis einu.

Šiurpi tamsa griuvėsius gaubė, 
O tavo skersgatviai seni, 
Atminę didį karo siaubą, 
Naktis, liepsnojusias ugny, 
Dar atsigauti negalėjo. 
O bokšto laikrodis tylėjo, — 
Širdis jo buvo sužeista. — 
Many kraujavo jo žaizda.

Kai vakarais ėjau iš lėto, 
į praeitį mintim skridau, 
Prie seno universiteto 
AŠ dainiaus pėdsakus radau. 
Tenai vaidenos ntan jo skraistė 
(Vėjelis ją pagriebęs sklaistė) 
Ir rankoj skrybėlė juoda, 
Kokias nešiodavo tada.

Praeina metai, plytos dyla, 
Nusenka vandenys Neries, 
O tu, iškėlęs galvą žilą, 
Naujais žmonių darbais gėries. 
Aš nieko sau daugiau netrokštu, 
Tik prie bąltų aukštųjų bokštų 
Jšaudus keletą dainų, 
Pddėt ant tavo akmenų.

San Francisco, Cal.
Čia suvažiavo iš visos 

Amerikos apie 900 majo
rą į konferenciją birželio 

Jiems kalbėjo
Housing-Urban Develop
ment sekretorius Lynn, už
tikrindamas prez. Nixono 
pagalbą miestams. Bet 
majorai smarkiai kritikavo 
Nixono administracijos 
planą sumažinti miestams 
pagalbą net iki 50%.

Daugiau kaip šimtas jau
nuolių piketavo ir reikala
vo daugiau darbą. Tarp ją 
buvo meksikiečių, kiniečių. 
Pirmiausia Jie piketavo 
miesto rotušę, o vėliau nu- 
maršavo piketuoti majorą 
konferenciją. Jie reikala
vo 4,000 naują darbą. Pla
katai ragino majorą Alioto 
tam tikslui skirti $1,725,- 
000.

Majoras Alioto vaišino 
majorus ir kitus svečius, 
parodė jiems Alcatraz ka
lėjimą, kuris dabar tuščias 
ir buvo indėną užimtas 1969 
m., vėliau jie jėga išvaryti.

Miestui ši konferencija 
kainavo apie $50,000. Tuo 
pačiu metu varguomenė ne
turi ant stalo duonos kąs
nio.

IG. KAMARAUSKAS

ŠAUKIA ŠALPOS
TEISIŲ KONVENCIJĄ,

Washingtonas. Naciona
linė šalpos Teisią organi
zacijos konvencija šaukia
ma čia liepos 11-15 die
nomis.

Konvencija atstovaus 
daugiau kaip 15 milijoną 
skurdžiai gyvenančią ir 
šalpą gaunančią žmonių.
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Lietuva pažengė 400 metų 
pirmyn aukštuoju mokslu!

JUSTAS PALECKIS

Emigrantiniame laik
raštyje “Europos lietuvis” 
teko skaityti Antano Ruk- 
šos straipsni apie kai ku
rias Lietuvos švietimo 
problemas. Autorius užsi
brėžęs tikslą nuodugniai 
apsvarstyti klausimą - da
bartinės Lietuvos teritori
joje gyvenančios lietuvią 
tautos lietuviškumas yra 
pajėgesnis dabar, ar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą. Ir 
jis daro išvadą, kad šią 
dieną Lietuvos lietuvišku
mas yra laimėjęs visais jo 
pažymėtais kriterijais. Jis 
pripažįsta, kad “Lietuvią 
tautybės gyventoji; procen
tas dabar didesnis už bu
vusį procentą 12,2%. Tau
tinis susipratimas lietuvią 
tautoje pasidarė dar visuo
tinesnis ir atsparesnis. 
Ypač sustiprėjo lietuvišku
mas atgautoje Vilniaus 
krašto dalyje ir buvusiame 
Klaipėdos krašte. Lietu
vią tautos apsišvietimas ir 
išsimokslinimas yra žy
miai pakilęs. . . Lietuva 
šiuo metu turi pakankamai 
mokyklą ir moksleivią. 
Lietuvią tautybės mokslei
vią pricentas šią dieną 
Lietuvoje žymiai aukštes
nis už prieškarinį. Tas 
procentas yra šiek tiek 
aukštesnis net buvusioje 
nepriklausomos Lietuvos 
teritorijoje, ir jis yra ne
palyginamai aukštesnis 
Vilniaus ir Klaipėdos kraš
te.

Lietuvią tauta šiandien 
pajėgesnė ir savo sukur
tais kultūriniais turtais. 
Dabar ne tik žymiai iš
plėstas Įvairią mokymo ir 
mokslinio tyrimo Įstaigą 
tinklas ir veikla, bet net 
ir grynai lituanistinlą 
mokslą srityse. . . pa
siekta nemaža laimėjimą. 
Lietuvią tautos menkaver
tiškumo kompleksas galu
tinai nugalėtas, ir lietuvią 
kultūra susilaukia vis dau
giau tarptautinio pripaži
nimo. • . Lietuvos moks
lui vadovauja lietuviai 
mokslininkai, ir šiandien 
lietuviai mokslininkai Lie
tuvoje sudaro 85.1% visą 
Lietuvos mokslininką. Tas 
procentas beveik neatsi
lieka nuo buvusios nepri
klausomos Lietuvos lie
tuvią mokslininką procen
to’

Toks pripažinimas gana 
r e ik š m i n g a s Iš velkėj o, 
priklausančio tai stovyklai, 
kuri nesidrovi pikčiausią 
šmeižtą ir šlykščiausią 
melą bei išgalvojimu apie 
padėtį Lietuvoje. Paskuti
niuoju metu vis daugiau at
siranda ir priešingoje sto
vykloje žmonlą, imančią 
blaiviau žiūrėti i realy
bę, suprantančią kad tuš
čiomis melagystėmis ir ig- 
noracija negalima nuneigti 
neginčijamą faktą. Tačiau 
tos objektyvumo pastangos 
dažniausiai esti labai ribo
tos.

BET IŠSIGANDĘS GIEDA 
NESĄMONES

Štai ir tas pats A. Ruk- 
ša. Po išdėstytą gana tei
singi; išvadą toliau jis ban
do aiškinti švietimo ir 
mokslo pakilimo Lietuvoje 
priežastis. O čia jo “ana
lize” paini, prieštaringa, 
trumpa ir absurdiška. Iš
sigandęs, kad pikti dėdės 
bosai neužsirūstintą ir ne

pavadintą “raudonuoju” 
dėl kai kurią teigiamą 
faktą pripažinimo Tarybą 
Lietuvoje, autorius skubi 
pareikšti, kad visą šią lai
mėjimą lietuvią tauta pa
siekusi ne del tarybinės 
santvarkos ir brolišką ta
rybini,; tautą pagalbos. . . 
Besipainiodamas antitary
binėse džiunglėse vargšas 
autorius nusikalba liki tiek, 
kad tarybinė santvarka net 
trukdžiusi. . .

Jei toji absurdiška už
baiga nėra redakcijos pri
kergta “kad neįtartą”, ten
ka stebėtis autoriaus nelo
giškumu po tokios gana 
kruopščios analizės. Lie
ka neaišku, kas gi pasida
rė su lietuvią tauta, koks 
stebuklas Įvyko, jei ji taip 
smarkiai pradėjo veržtis Į 
mokslą, kad vietoje 25,000 
vidurinią mokyklą mokinią 
dabar ją yra apie 300,000, 
vietoje nepilną 4,000 stu
dentą dabar ją atsirado 
apie 60,000. Čia juk ne
pakako vien noro ir verži
mosi. Galima kiek nori 
veržtis, bet nieko nepada
rysi, jei tėvai neišgali už 
mokslą sumokėti, jei sunku 
litą uždirbti, jei šimtai 
tūkstančią žmonių kaime 
ir mieste slankioja bedar
be, kaip tai buvo buržuazi
nės santvarkos metu Lietu
voje.
KAIPGI Iš TIKRŲJŲ BUVO

Kaip galėjo veržtis }

Socialistinio pasaulio tolesnės 
veiklos kelrodis

Čekoslovakijos sostinėje 
Prahoje Įvyko Ekonomi
nės savitarpio pagalbos ta
rybos XXVII sesija. ESPT 
narią - Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos, Ru
munijos, Tarybą Sąjungos, 
Vengrijos ir Vokietijos De
mokratinės Respublikos 
delegacijos apsvarstė, kaip 
įgyvendinama kompleksinė 
programa Ekonominės sa
vitarpio pagalbos tarybos 
salią bendradarbiavimui 
toliau stiprinti bei socia
listiniam integravimui 
plėsti.

Priimtame komunikate 
nurodoma, kad ESPT šalys 
daro viską socialistinėms 
valstybėms toliau telkti, 
visapusiškiems kolektyvi
niams ryšiams stiprinti ir 
plėsti. Plataus mokslinio 
ir techninio bendradarbia
vimo dėka ESPT šalys pa
siekė naują laimėjimą, di- 
dindamos savo ekonominę 
galią ir stiprindamos poli
tine vienybę. Tai rodo na- 
cionalinią pajamą augimas, 
kurios pernai apskritai 
ESPT šalyse palyginti su 
1970 metais padidėjo 11.6 
procento. Pramonės ga
mybos prieaugis per pa
staruosius dvejus metus 
sudarė daugiau kaip 15 
procentą, kai tuo tarpu iš
sivysčiusiose kapitalisti
nėse šalyse jis buvo lygus 
8.8 procento. Bendroji 
ESPT šalią užsienio pre
kybos apyvarta 1972 me
tais pasiekė 68,400,000,000 
rublių.

Didelis dėmesys sesijo
je buvo skirtas ekonomi
nio bendradarbiavimo pro
blemoms, liečiančioms 
ESPT šalią aprūpinimąpa- 
grindinią rūšią energija ir 

aukštąjį mokslą, jei iš
garbintoje reakcinią emi
grantą ‘ ‘nepriklausom oje 
Lietuvoje” jau nuo 1924 
metą spauda rašė apie gre
siantį “inteligentą pertek- 
lią” ir Įspėjinėjo, kad “ne
tolimoje ateityje mūsą 
priaugančius proto darbi
ninkus ištiks darbo kri- 
zis” (“Lietuva” 1924 m. 
birželio 6 d.). O “Lietu
vos Aldas” 1933 metais 
atvirai skelbės “Reikia 
skaitytis su esama nema
lonia padėtimi ir surasti 
būdus šviesuomenės 
prieaugliui apriboti”.

O dar ryškiau skurdžią 
aną laiką būklę apibūdino 
“Lietuvos Žiniose” 1936 
m. sausio 25 d. tilpęs “In
teligentą rėmimo draugi
jos” centro komiteto atsi
šaukimas, kuriame buvo 
rašoma: “Paskutiniu lai
ku mūsą priaugančios in
teligentijos eilėse atsirado 
vis daugiau tokią, kurie ne 
tik negali svajoti apie pa
doresnį pragyvenimą, bet 
neturi sausos duonos kąs
nio. Ekonominiai sunku
mai, nervingai įtemptas 
gyvenimas kovojo už būvį 
yra nustūmęs daugelį mūsą 
inteligentą į bedugnę, iš 
kurios atsikelti ne taip jau 
lengva. Žmonės inteligen
tai, žmonės su neabejoti
nais gabumais darosi kraš
tui ir tautai nenaudingi ir 
gula visuomenę lyg kokia 
nepaprasta našta”.

ROJUS GAL TIK 
KUNIGAMS

Kaip galėjo veržtis žmo
nės į mokslus, matydami 
tokią liūdną padėtį ? Kokia 
prasmė eiti aukštuosius 

kuru, taip pat vystant ža
liavą šakas.

Sesijoje plačiai aptartos 
priemonės, kaip dar labiau 
pakelti visą broliški; šalią 
darbo žmonią gyvenimo 
lygį. Numatyta plėsti ben
dradarbiavimą, gaminant 
plačiai vartojamas prekes, 
didinti tarpusavio prekybą 
jomis, rekonstruoti ir mo
dernizuoti lengvąją pramo
nę, kad ji galėtą geriau 
tenkinti augančius darbo 
žmonią poreikius.

Sesijos nutarimuose nu
matoma išplėsti daugiapu- 
sišką ESPT šalią bendra
darbiavimą su viso pasau
lio valstybėmis ir tarp
tautinėmis organizacijo
mis, sprendžiant aplinkos 
apsaugos problemas.

Atėjo toks laikas, kai 
pasaulyje mažėja tarptau- 
tinią santykią Įtempimas, 
didėja siekimas bendra
darbiauti su socialistinė
mis valstybėmis. ESPT 
šalys sesijoje dar kartą 
patvirtino, jog jos pasi
ruošusios piešti ekonomi
nius ryšius su kitomis ša
limis, nepriklausomai nuo 
ją visuomeninės ir val
stybinės santvarkos, lygy
bės, abipusės naudos ir 
nesikišimo Į vidaus reika
lus pagrindu.

ESPT XXVII sesija, jos 
priimti dokumentai susi
laukė didelio susidomėjimo 
visame pasaulyje. Ji ryš
kiai parodė, kaip nenu
krypstamai didėjo socia- 
listinią valstybią ekono
minė galia, ją susitelki
mas, kaip kyla ją tarptau
tinis autoritetas ir Įtaka 
pasauliniams įvykiams.

V. PETKEVlClENfi 

mokslus, išeiti Į gydytojus, 
inžinierius ir kitokius spe
cialistus arba mokslinin
kus, jei nėra kur tą Įgytą 
žinią pritaikyti? Jei kas 
turėjo perspektyvą “Įsi
taisyti” šilton vietelėn, gal 
tik kunigai, nes tikrai kles
tėjo tik bažnytinė pram onė. 
O šiaip Lietuvos pramonė 
mažai tapakilo palyginti su 
caro laikais per buržuazi
jos valdymo 20 metu.

Ne iš gero gyvenimo per 
tuos 20 metą apie 100,000 
Lietuvos darbininką irval- 
stiečią iškeliavo į sveti
mas šalis. Tik nedidelis 
pasiturinčiąją sluoksnis 
galėjo duoti savo valkams 
vidurinį mokslą, o aukštąjį 
mokslą tik retas baigdavo. 
Skaičiuojama, kad buržua
zijos valdžios metais aukš
tąjį mokslą Lietuvoje bai
gusią tebuvo apie 5,000, 
taigi, vidutiniškai per 250 
žmonią per metus. O dau
guma mūsą tautos anais 
laikais liko mažaraščiais 
arba beraščiais.

NAUJAS EKONOMINIS 
PAGRINDAS

Ne kas kitas, o tarybinė 
santvarka sudarė tokį eko
nominį pagrindą bei sąly
gas, kad ne koks ribotas 
sluoksnis, bet visa pla
čioji Lietuvos liaudis galė
jo išleisti savo vaikus Į 
mokslus.' Tam reikėjo pa
ruošti ir mokytoju kadrus 
ir pastatyti pakankamai 
mokyklą, kad galėtu visi 
sutilpti. Ar galėjo kas 
seniau tikėti, kad tokiuose 
Varniuose bus pastatyta vi
durinė mokykla 900 moki
nią? Ar tikėjo kas, kad 
Telšiuose, kur tebuvo apie 
400 vidurinės mokyklos 
mokinią, dabar bus apie 5,- 
000 tokiu’ mokinią?

Ne veltui sakoma, kad 
buržuazinėje santvarkoje 
Lietuva buvo motina tik 
turtingiesiems, o pamotė 
darbo liaudžiai. Tarybinė
je santvarkoje Lietuva pa
sidarė tikra motina visai 
liaudžiai, nes ji ne tik rū
pinasi, bet ir gali pasirū
pinti, turi pakankamai iš
teklią užtikrinti visiems 
darbą ir mokslą. Ne dėka 
kokiems stebuklams, bet 
dėka tarybinei santvarkai 
ir brolišką respubliką pa
galbai Lietuva galėjo su
kurti tokią galingą pramo
nę, taip plačiai mechani
zuoti žemės ūkį, turėti taip 
daug švietimo ir mokslo 
bei kultūros Įstaigą, kaip 
dabar turi.

JIS NUTYLI

Štai A. Rukša kalba apie 
mokslininkus ir skaičiuoja 
koks ją tarpe lietuviu pro
centas. Bet jis nutyli, kad 
tą mokslininką buržuazijai 
valdant buvo vos keli šim
tai, o štai 1971 metą sta
tistika rodo, kad tada 
mokslo darbuotoją buvo 
9,657, iš ją mokslo dakta
rą 203, mokslo kandidatą - 
3,018. Ir lietuviai tame 
didžiuliame mokslininką 
skaičiuje sudaro 85,5%. - 
Dabar mokslininką skai
čius jau žymiai peržengė 
10,000.

Nuostabą augimo rezul
tatą parodo aukštąjį moks
lą baigusiųjų skaičiai. Pa
vyzdžiui, 1971 metais 
aukštąjį mokslą baigė 7,012 
žmonią (o 1939 metais te
buvo viso nepilni 4,000 stu
dentą!) Gi iš viso ligšiol 
per pokario metus baigusią 
aukštąjį mokslą yra dau
giau kaip 100,000 žmonių. 
Jei skaičiuoti buržuazlnią 
laiką tempais, išeina, kad

Visados tu
brangi
Visados tu brangi man buvai! 
Verkdama nuostabiai dainavai, 
Pasaulio šilkus

Drobių raštais pralenkianti!
Kai dabar tu puošias vis labiau, 
Aš dažnai dėl tavęs net bijau, 
Kad išlepusi

Dvasios sparnų 
nesumenkintum!. ,

Tu pridengsi, žinau, ir mane 
Tėvų žemės smiltingam kalne, — 
Kai baigsiu sudegt

Vieną rudenį vėliną, — 
Lyg smaragdas velėna žalia, 
Beplevenančia vėjuos žole 
Lyg žaltvykslių liepsna —-

Laiko pergalių vėliava. . .

Ir tuomet aš didžiuosiuos tavim, — 
Polėkingomis tavo širdim, 
Kurios nebaigtų

Tęst darbų atsiskubina!
Man jau liko kelionių nedaug, 
Gal dėl to negaliu atsidžiaugt 
Tavimi, Liet u v a,

Kūrybinių užmojų kupina!

Kovoj dėl būties (iš esmės — jos 
prasmės!)

Laikas — tai dovana žmogaus 
pramanams!

Juk be jų ir tave — nepalikęs 
žymės,

Kad buvai tu žmogus! — jis 
apsamanos!

Rinkimai Tarybų Lietuvoje
KAUNAS. -Musumieste < 

šeštadieniais ir sekmadie
niais paryčiais gatvėse vy
rauja absoliutė ramybė. 
Bet birželio 17 d. dar anks
ti rytą jau atbudo miestas; 
Šiandien rinkimai i Kauno 
miesto darbo žmoniądepu
tatą tarybą.

Nors oras, kaip niekados 
vasaros metu, buvo šaltas 
ir pūtė stiprus “rudens” 
vėjas, bet jau anksti 
Aukštuose Šančiuose - kaip 
ir visur - Verkiu gatve 
skubėjo žmonės atlikti savo 
pilietinę pareigą - atiduoti 
balsus už Komunistą ir Ne- 
partinlą bloko kandidatus.

Šitie rinkimai ypatingi 
tuo, kad sutampa su taika 
pasaulyje, su Leonido 
Brežnevo vizitu JAV, kame 
dedamos pastangos pada
ryti galą nuolat siaubian
tiems pasaulyje karams. 
Šiuos rinkimus sutinkame 
su labiau pakelta nuotaika 
ir viltimi, nes žinome, kad 
mūsą Valstybės vadovai 
padarys viską, kas nuo ją 
priklauso, kad Įvyktu pa
stovi taika ir ramybė vi
soms šios žemės tautoms, 
kad būsimos kartos galėtą 
gyventi ir dirbti be baimės 
ateičiai. . .

Sitai apylinkei balsavi
mui paskirta nauja 33-ji 
vidurinė mokykla. Tai bal
tas, 6-šią korpusą Į vieną 
bloką sulietas architektū
rinis ansamblis. 4 korpu- 

tokį aukštąjį mokslo bai
gusią skaičią galėjo iš
leisti tik per 400 metą! 
Bet ir tai abejotina, nes, 
kaip žinome, ir taip bur
žuazijai valdant inteligentą 
bedarbią klausimas buvo 
pasidaręs taip opus, kad 
rūpintasi mažinti gimna
zistą ir studentą skaičių.

Poeto Jono Graičiūno — birželio 10 d. jam 
sukako septyniasdešimt — kūrybinis kelias tę
siasi jau keturiasdešimt penkerius metus. De
biutavęs eilėraščių rinkiniu „Karo stovis (dū
šioj)" (1928), poetas prieškariniu laikotarpiu 
išleido dar tris poezijos knygas: „Akių ganyk
lose" (1930), „Pirmoji rinktinė" (1936), „Ižas 
Nemune" (1938). Pokario metais daug vertė. Jo 
plunksnos dėka gimtąja kalba skaitome ne 
vieną A. Puškino, M. Lermontovo, A. Gribo- 
jedovo, F. Šilerio, H. Heinės ir kitų poetų kori
nį. 1966 m, J. Graičiūnas išleido savo poezijos 
rinktinę „Pėdų estampai". Po to kelerius me
tus jis pasiaukojančiai vertė didžiojo gruzinų 
poeto Sotos Rustavelio poemą „Karžygys tig
ro kailiu", kuri išėjo iš spaudos 1971 m.

J. Graičiūnas Ir dabar jaunatviška! žvalus, 
ieškantis, kuriantis. Jis — aktyvus literatūrinio 
gyvenimo dalyvis.

Pastarųjų kelerių metų eilėraščius, kuriuose 
su didele meile apdainuojama gimtinės dabar
tis, J. Graičiūnas sudėjo rinkinyje „Saulėlydžio 
freskos", kuris išleistas jo jubiliejaus Išvakarė
se. Spausdiname porą šio rinkinio eilėraščių.

JONAS GRAICICNAS

Nejau dar lig šiol nematai,
Kad, stovėdama vietoj, ir sąmonė, 
Kaip tavo lūšnos pamatai
Ar akmuo raiste, apželia samanom!

Ko taip nusivylęs esi
Būtimi ir jos apraiška menama?
O kada ji mums buvo šviesi? — 
Tiktai kartais, atrodė, — įmanoma!

Sunku laikui kelių pastot,
Nes jis bėga greičiau negu

Nemunas.
Bet turim Ir jį mes žabo t
Ir tvirtai laikyt rankoj jo kamanas!

sai 3-ją aukštą, o du -, 
kame yra administracinės 
ir kitos patalpos - 2-jų 
aukštą.

Plačios stiklo durys, 
erdvūs laiptai ir korido
riai, gerai apšviesti, gra- 
nytinią plytelią grindiniai 
veda į šį didingą pastatą. 
Visur nepaprastai šviesu, 
daugybė langą, ir pastatai 
vienas kitam šviesos neuž
stoja. Visur jauku, gra
žu. . „ Mokykla tartum 
palocius. . . Tokią mo
kyklą sąlygos teikia gerą 
nuotaiką mokytojams ir 
mokiniams.

Nors mes jau esame Į- 
pratę dažnai matyti pažan
gias naujoves ir tokiuose 
miesto užkampiuose kaip 
čia prie Verkiu gatvės, bet 
šitas pastatas (pastatytas 
buvusioje mokio klampynė
je) skirtas paprastai vidu
rinei (II klasią) mokyklai, 
palyginus jį su kapitalisti- 
nią šalią tokio profilio mo
kyklomis, mane nustebina. 
Suinteresuotas gauti bent 
kiek statistiniu žinią, pa
prašiau keletu žodžią pain
formuoti mokyklos direk
toriaus pavaduotoją. Ber
natonytė nors ir labai buvo 
užimta - maloniai atsakė į 
mano klausimus:

- Aš nustebintas Jūsų 
mokyklos gražumu. . .

- Ją suprojektavo - ji 
sako - Maskvos architek
tai. Mokykla ne seniai ati
daryta, veikia ne pilnu pa
jėgumu. Tai, dar antra 
tokia mokykla Kaune. Bus 
statoma daugiau. Čia, kaip 
auditorijose, yra pereina
mi kabinėtai. Yra aktu 
salė 500 vietą, salė spor
tui, valgykla 128 vietą, 
kame moksleiviai gali už 
kapeikas pavalgyti karštu 
patiekalu.

Mokykla - 1,248 vietą, 
čia (pilnai) dirbs 70 mo
kytoją su aukštuoju moks
lu.

Tarybinė Valdžia labai 
rūpinasi mūsą jaunimu, ne
sigaili nieko, kad jaunoji 
karta jau iš mažens ga
lėtą gražiai gyventi, pato
giai mokytis. Juk mokykla, 
tai antrieji moksleiviu na
mai.

STASYS GIMBUTAS

LTSR Aukščiau
siosios Tarybos 
Prezidiume

Už gerą mokymąsi ir 
aktyvą visuomeninį darbą 
Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mo Garbės raštais apdo
vanota didelė grupė respu
blikos aukštąją mokyklą 
studentą. Ją tarpe šie 
studijuojantieji Kaune:

Veterinarijos akademi
jos IV kurso studentas Ed
vardas Gedvilas, Politech
nikos instituto V kurso stu
dentai Edvinas Giedrimas, 
Petras Vaclovas Ignotas ir 
Edvardas Vaisieta, IV kur
so studentės Tamara Ma- 
ruk ir Laima Pilipauskai- 
tė, III kurso studentas Ole
gas Naliotovas, II kurso 
studentas Juozas Staliu- 
lionis, Medicinos instituto 
IV kurso studentai Juozas 
Juočas ir Regina Kotova, 
III kurso studentė Zita Ti
jūne lyte, Kūno kultūros in
stituto IV kurso studentas 
Artūras Poviliūnas.

WASHINGTON AS. Cen
zo Biuras raportuoja, kad 
geg. 1 d. Jungtinėse Val
stijose buvo -210,157,000 
gyventoją.
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Kauno šiokiadieniai
LENKTYNIAUJA 
DARBININKAI

Nuo mėty pradžios Spalio 
50-mečio dirbtinio pluošto 
gamykloje pagaminta virš 
plano trisdešimt tūkstan
čių kilogramų diacetato ir 
triacetato. Iš šių cheminio 
pluošto gijų galima išausti 
ketvirti milijono metrų šil
ko. Šito pasiekti padėjo 
socialistinis lenktyniavi
mas, kuriame dalyvauja 
visi Įmonės darbininkai ir 
inžinieriai.

Lenktyniavime, kad 
penkmečio programa būtų 
įvykdyta anksčiau laiko, 
dalyvauja dešimtys tūks
tančių miesto darbo žmo
nių. Nuo metų pradžios 
jie pagamino virš plano 
produkcijos už kelis mili
jonus rublių.

PADEDA SOCIALISTINE 
Šalis

“Drobės” fabrike niekas 
nesistebi, jei į lietuviškų 
pasveikinimą “Laba die
na” atsakoma čekiškai. 
Čekoslovakijos specialis
tai j Kauną atvyksta taip 
dažnai, kad jie jau nebe
laikomi svečiais. Čia nuo
lat sutiksi “Kavoteks” fir
mos atstovus, besidomin
čius, kaip dirba jų paga
mintos mašinos.

“Drobėje”, “Kauno 
audiniuose” ir kelis kar
tus didesniame už šias dvi 
įmones P. Ziberto šilko 
kombinate, pastatytame 
buvusioje Vilijampolės dy
kynėje ties Pamerių gatve, 
dūzgis pusė tūkstančio če
kiškų audimo staklių. 
Audėjos patenkintos: sta
klės dirba labai tyliai, ne
sunku jas aptarnauti, nes 
turi elektroninius prietai
sus.

GROZIO CECHAI

“Centrolito” liejyklos 
metalurgai tapo tradicinės 
gėlių šventės, kiekvieną 
pavasarį rengiamos mies
te, laureatais. Tulpės, ku
rias jie išaugino liejyklos 
oranžerijoje, pelnė aukš
čiausią apdovanojimą - Di
dįjį gintaro prizą.

Įmonės šiltnamyje, į- 
rengtame darbininkams 
pageidaujant, išaugintos 
gėlės puošia visus cechus. 
Ypač malonu pailsėti ža- 
liosiose “oazėse” - nedi
delėse poilsio zonose.

Psichologai ir sociologai 
šį greitai plintantį pomėgį 
laiko didėjančios žmonių 
traukos prie grožio rezul
tatu. Net įmonės miesto 
centre, neturinčios laisvų 
plotų, kuris gėlynus ir 
oranžerijas.

SPARNUOTA JAUNYSTE

“Šiandien moksleiviai, 
rytoj - lėktuvų konstrukto
riai” - toks šūkis sutinka 
kiekvieną, apsilankiusį J. 
Gagar ino pionierių ir 
moksleivių rūmų raketi- 
ninkų būrelyje. Jo nariai - 
vidurinių mokyklų vyres
niųjų klasių moksleiviai, 
besidomintys skraidančių
jų aparatų modeliavimu ir 
kūrimu.

Stiklo lentynėlėse - pri
zai ir apdovanojimai už su
kurtus lėktuvų, raketų, 
kosminių laivų moderllus.

Paprasti, darbštūs ir 
kuklūs berniukai, kaip ir 
šimtai jaunųjų kauniečių, 
besiburlančių vaikų ir jau
nimo klubuose, ruošiasi 

gyvenimui, įdomiam dar
bui.

SKULPTORIAI PUOŠIA 
MIESTĄ

9

Žavų ir jaukų Kauno 
kampelį - Kauko laiptus, 
apjuostus svyruonėliais 
apjuostus svyruonėliais 
gluosniais e

Žavų ir jaukų Kauno 
kampelį - Kauko laiptus, 
apjuostus svyruonėliais 
gluosniais ir gražių fonta
nėlių kaskada, papuošė 
skulptorės D. Palukaitie- 
nės sukurta stilizuota 
kompozicija “Jaunystė”. 
Dar vienas jos kūrinys - 
dekoratyvinė medžio 
skulptūra “Bangpūtys” }- 
sikūrė “Baltijos” viešbu
tyje, pastatytame šalia bu
vusių Darbo rūmų. O ža
liojoje vejoje, ties tuo pa
čiu viešbučiu, sūpuojasi 
grakštūs “Laiveliai” - 
vienas naujausių skulpto
riaus L. Striogos darbų.

Kauno skulptoriai nesto
koja užsakymų savo mies
tui puošti. K. Švažas lipdo 
bareljefą, vaizduojantį 
mirčiai pasmerktų IXforto 
kalinių pabėgimą. Mėgia- 
mą kauniečių poilsio vietą- 
Dainų slėnį, kuriame ren
giamos Poezijos ir Dainų 
šventės, netrukus papuoš 
R. Antinio “Kanklininkas”.

Didžiulius kultūros ir 
sporto rūmus savo darbi
ninkams bebaigianti statyti 
Spalio 50-mečio dirbtinio 
pluošto gamykla pasikvie
tė dailininką L. Striogą. 
Jis jau nukaldino iš vario 
merginos darbininkės 
skulptūrą. Apkeliavusi 
daugelį parodų, į Kauną 
sugrįžo B. Zalenso skulp
tūra “Jaunystė”. Ją gali
ma pamatyti Vilijampolė
je, Panerių gatvės skve
relyje.

Miesto skulptoriai ruo
šiasi atidaryti skulptūros 
muziejų po atviru dangumi. 
Vieta jam jau numatyta - 
Žaliakalnio terasa prie
šais M. Čiurlionio galeri
ją R. C ESN A

Petro Repečkos mirties 
dešimtmečiui

1963 m. liepos men. 14 
d. Inglewood’e, Californi- 
ja, amžiams sustojo pla
kusi Petro Repečkos širdis. 
Jo gyvenimas liko 10-ies 
metų praeity, bet jo buvusi 
pažangiajame kultūriniame 
bare veikla tebėra nenublu
kusi.

Kai tik pradėjo spiestis 
Amerikoje pažangieji lie
tuviai į tuomet dar buvusį 
negausų būrelį, separuo- 
damies iš klerikąlų ir jų 
pakalikų apsiausties; kai 
buvo dedamas pirmajam 
pažangiajam švyturiui - 
laikr, “Laisvei” - statyti 
pamatas; kai buvo reika
linga “Laisvei” medžiagi
nė ir dvasinė parama, pir
mųjų pažangiųjų lietuvių 
tarpe buvo talkininkas P. 
Repečka.

Iki paskutiniųjų gyvenimo 
dienų P. Repečka neapleido 
pažangiajame bare užimto 
posto: rėmė ir platino 
laikr. “Laisvę” ir “Vil
nį”, užsakydamas tuos 
laikraščius į Lietuvą gi
minėms, pats tuose laik
raščiuose koresponduoda
mas. Platino-siuntinėjo į 
Lietuvą-Amerikoje pažan-

Prie Vilniaus-Kauno plento keleivio akįpatraukia raibu
liuojantys Žiežmarių sedelyno gėlynai, 150 tūkstančių 
tulpių, tiek pat gvazdikų, 32 tūkstančius kalijų ir 40 tūks
tančių rožių šiemet ūkis patieks Vilniaus, Kauno, Kaišia
dorių ir Leningrado gyventojams.

NUOTRAUKOJE: gėlininkės tulpių lauke.
Mo KURAIČIO nuotr.

Waterbury, Conn.
Birželio 18 dienų, po il

gos ligos Waterburio ligo
ninėje mirė Frank J. Te- 
repas. Gyveno 96 Park
wood Ave.

Buvo gimęs Lietuvoje, 
sūnus Frank ir Mary Te- 
repas. Atvyko į šią šalį 
jaunas būdamas ir per 60 
metų gyveno Waterbury. 
Buvo narys Lietuvių Pilie
čių Politinio Klubo ir Lie
tuvių Piliečių Neprigul- 
mingo Klubo.

Jaunas būdamas dirbo 
Anacanda American Brass 
Co. Buvo išėjęs Į pensiją 
prieš 18 metų.

Liūdesyje paliko jo duktė 
Mrs. Geddes Ulinskas, Wa
terbury, sesuo Mrs. Justin 
Romanas, Lietuvoje, trys 
anūkai ir 5 anūkų vaikai.

Laidotuvės buvo priva- 
tiškos. Palaidotas laisvai 
į Calvary kapines - ten, 
kur jo žmona yra palaidota.

Frank Terepas buvo 
laisvas ir gero būdo žmo
gus, su visais gražiai su
sitaikė.

giųjų lietuvių rašytojų iš
leistas knygas ir, išverstas 
į lietuvių kalbą, pažangiųjų 
Amerikos rašytojų-klasikų 
knygas; sielojosi del vo
kiečių okupacijos karo me
tais nuteriotos savo tėvy
nės-Lietuvos ir džiūgavo 
Lietuvai atgavus laisvę - 
išvaduotai iš vokiečių ir 
buržuazinių nacionalistų 
priespaudos, priimtai i 
garbingą Tarybinių Tautų 
šeimą.

Dešimt metų suėjo, kai 
Tavęs, Petrai, nebėra gy
vųjų eilėse, o per tuos me
tus pakito politinė pasauli
nė konjunktūra, kokios Tu 
svajojai-troškai, - taikos 
pasauly ir Amerikos suTa- 
rybų Sąjunga suartėjimo 
taikiam bendradarbiavi
mui, kas jau, abiejų šalių 
susitarimu, pradedama 
vykdyti.

Dešimtis metų, nuo 
Tavo, brangus Petrai, pa
sitraukimo iš mūsų gyvųjų 
tarpo, neišblėsins Tavo 
asmens vaiskaus prisimi
nimo mūsų atmintyje. ’

PUSBROLIS POVILAS, 
Žagarė, Lietuva

Buvo “Laisvės” skaity
tojas per daug metų iki 
sveikata jam tarnavo. Keli 
metai atgal buvo gavęs 
stroką ir nuo to nebegalėjo 
pilnai pasveikti. Jam buvo 
viena ranka suparaližiuota 
ir veidas perkreiptas, ir 
tas kenkė jo regėjimui.

Sveikas būdamas atsi
lankydavo į mūsų parengi
mus ir juos paremdavo.

Gili užuojauta jo dukrai 
Mrs. Geddes Ulinskas, 
žentui, seseriai Lietuvoje, 
anūkams ir kitiems jo gi
minėms jų liūdnoje valan
doje. O jūs, Pranai, ilsė
kitės ramiai.

Gegužės 20 dieną po 
trumpos ligos Waterburio 
ligoninėje mirė John Yen- 
kelun, vyras Katherinos J. 
Yukeliutės. Gyveno 76 De- 
vonwood Drive.

Buvo gimęs Wolcott, 
Conn., sūnūs Joseph ir 
Mary (Fellon) Yenkelun. 
Buvo narys Lietuvių Pilie
čių Politinio Klubo ir Lie
tuvių Piliečių | Neprigul- 
mingo Klubo. Jis tarnavo 
U. S. Navy laike Antro pa
saulinio karo. Dirbo Chase 
Metals* Works po. Buvo 
išėjęs į pensiją 9 metai 
atgal.

Liūdesyje paliko jo žmo
na Katherine Yenkelun, po
sūnis. Victor Noneck, Hun
tington, L. I., brolis Joseph 
Yenkelun, Waterbury, trys 
seserys - Mrs. Mary 
Chesna, Plantsville, Mrs. 
Helen Summa, Cranston, 
R. I. ir Elda Synott, Un- 
casville. Taipgi du posū
nio anūkai ir keli brolio 
ir seserų vaikai^

Palaidotas laisvai Lietu
vių Laisvose Kapinėse, ten, 
kur jo tėvai palaidoti.

Gili užuojauta jo žmonai 
Katherine Yenkelun, bro
liui, jo seserims ir ki
tiems artimiems giminėms 
jų liūdnoje valandoje.

M. SVINKŪNIENE

•SAVANNAH, Ga. 101 
metų Hattie Steele sako, 
kad automobiliai ir televi
zoriai yra tuštybė. Ji jų 
nepaiso. Ji daugiausia lai
ko praleidžia savo darže 
dirbinėdama.

KENITRA. Morokosmi- 
litarinis teismas pradėjo 
teisti 157 morokiečius, 
bandžiusius nuversti ka
raliaus Hassano valdžią.

Florida bėga nuo seneliu
Florida kasdien keičiasi 

dideliais šuoliais. Atrodo, 
kad mums seneliams, kurie 
čia apsigyvenom, mylėda
mi šiltą klimatą ir gamtos 
teiktus sūraus vandens pa
plūdimius, neteks jais nau
dotis. Jau į Floridą atsi
kraustė Aliejaus kompani
jos ir muša aliejaus šalti
nius, kurių vieni bus arti 
miestų, o kiti 30 mylių nuo 
krašto, Meksikos užlajoje.

Iki šiol daugelis žmonių- 
pensininkų čia atvykdavo 
suvargę su savo senatvės 
negalavimais, pasikaitin
davo pusiau tropiškoje sau
lės kaitroje, pasimaudyda- 
vo šiltame sūriame vande
nyje ir bematant pasijaus
davo geriau. Čia buvo oras 
švarus, ir apelsinų sultys, 
turinčios daug vitaminų, 
geriant, atstatydavo svei
katą, atjaunindavo jėgas. 
Florida buvo labai gamtiš
ka, labai natūrali, ką miš
kai ir ežerai gali teikti. 
Buvo žemumų, raistų ir 
balų, vabalų, uodų ir ali- 
geiterių karalystė. Dar ir 
šiais laikais prie ežerų 
gyvenantys žmonės ret
karčiais savo garaže su
randa betinginiaujanti 6*, 
8’, 10’ ilgio begulintį ali- 
geiterį. . . Ką su juo 
daryti?

Buvo didelis malonumas 
matyti apelsinų, citrinų ir 
greipfrutų sodus; kvepėjo 
žiedai, o vėliau vaisiai. 
Vaizduojies jų auksinę 
spalvą, burnoje jauti tą gai
k n ■ ■ 1 ... 1 ■

Detroit, Mich.
DETROITIECIŲ 
DRAUGIŠKAS 
IŠVAŽIAVIMAS

Detroite ir apylinkėje šią 
vasarą labai dažnas lietus. 
Vietoms taip prilyja, kad 
negalima per ilgą laiką ten 
vaikščioti.

Kad gauti progą pasinau
doti atviro lauko oru, Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos 52 kuopa sumanė turėti 
miesto parke draugišką iš
važiavimą.

Išvažiavimas įvyks rug- 
piūčio 1 dieną, trečiadienį, 
savaitės viduryje. Įvyks 
Belle Isle, prasidės apie 
11 vai. ryto. Kadangi mies
to parkas labai didelis, ir 
kad būtų geriau surasti 
vietą, važiuokite pagal Ka
nados pusę, ten, arti val
gyklos ir kitų patogumų 
įvyks mūsų parengimus.

Ten galėsime pažaisti ir 
draugiškai pasikalbėti. Iš
važiavime gali dalyvauti 
kas tik nori ir turi ukvatą.

KVIEČIA KP. VALDYBA
PALAIDOJOME , 
JONĄ KARALIŲ

Prieš eilę metų Jono ir 
Antaninos Karalių vardai 
buvo gerai žinomi detroi- 
tiečiams. Jie čia gyveno 
ir išaugino šeimą, ir liuo- 
su laiku dalyvaudavo įvai
riose sueigose ir parengi
muose. Jonas buvo ilga
metis Fordo kompanijos 
darbininkas.

Prieš kiek metų paši
nuos avo iš darbo ir išėjo į 
pensiją, ir tada ieškojo ra
mesnės vietos mažame 
miestelyje. Vėlesniais 
laikais jiedu turėjo gražų 
namelį Anchorville, Mich., 
arti New Baltimore, arba 
apie 35 mylias į rytus nuo 
Detroito. Velionis Jonas 
ir jo žmona Antanina labai 
džiaugėsi, kad turi ramų 
gyvenimą, tik skundėsi, kad 
jau esą sulaukę virš 80 
metų amžiaus, tai sveikata 

vinantį vitaminais perpil
dyta skonį, ir, rodosi, nie
ko nesurandi tam lygaus. 
Nors ir nesinorėtų tam ti
kėti, bet ta geroji Florida 
jau tik praeitis.

Būdavo nueik prie van
dens, prie aukštų krantų, 
arba tiltų pameškerioti, ir 
visada pagaudavai žuvį. 
Jos, rodosi, tavęs ieško, ir 
kaip tik pamato kad tu ruoši 
spiningą, dedi jauki, vė
žiuką arba žuvele ant ka
bliuko, visos šoka prie ta
vęs ir kiekviena nori būti 
pati pirmoji. . . Tu vieną 
traukti, o kita seka, žinai, 
kad šią ištraukęs, dar iš
trauksi ir kitą.

Aukščiau tavo galvos 
klykia žuvėdros, o gal tu 
toks didelis sportas - žu
vininkas, kad mažesnę pa
gavęs, atiduosi joms? At
spėjo. Maža žuvelė padarė 
klaidą ir pati pirmoji šoko 
prie mano meškerės, už
kibo, aš ją ištraukiau ir 
atidaviau žuvėdroms. 
Džiaugsmas, kliksmas, pa
dėka. . .

Ilgasnapis pelikonas tin
giniaudamas susidraugauja 
su meškeriotoju. Rodos, 
jis snaudžia ir nieko ne

imate. Bet jo akys, pilnos 
žaibų, retkarčiais į tave 
žvilgčioja. Jo pasmakrėje 
kabo didelis tuščias mai
šas. Jis galvą užvertęs ant 
pečių, o jo ilgas snapas 
ilsisi ant jo krūtines. Tu 
nieko blogo apie jį nema
nai, nes jis toks ramus ir 

einanti silpnyn. Tai nebe
teksią ilgai džiaugtis ra
miu gyvenimu.
APIE LAIDOTUVES

Birželio 24 dieną suži
nojome, kad ligoninėje nuo 
širdies priepuolio mirė Jo
nas Karalius, ir kad jo 
žmona ir sūnus rūpinasi 
laidotuvėmis. Tad mums 
detroitiečiams prisiėjo pa
sirūpinti gyvų gėlių vaini
kais ir dalyvaujant laidotu
vėse atlikti Jonui paskutinį 
patarnavimą koplyčioje bei 
kapinėse. Velionio kūnas 
tapo birželio 17 dieną padė
tas į Forest Lawn kapinių 
mauzoliejų.

Velionis paliko liūdesyje 
savo mylimą žmoną Anta
niną, sūnų Ernesta, dvi du
kras - Bertha ir Violet. 
Rodosi, visi yra vedę ir 
turi šeimas, nes liko 6 anū
kai ir 8 proanūkiai. Jie 
neteko savo tėvuko.

Užbaigus laidotuvių 
apeigas ant kapinių, daly
viai buvo pakviesti ant pie
tų, kurie buvo paruošti per 
jo šeimą puikiame restau- 
rane.

Velionis Jonas Karalius 
išgyveno Amerikoje 62 
metų. Lietuvoje paėjo iš 
Karalių kaimo. Viduokių 
apylinkės. Buvo gimęs 
1887 m., mirė sulaukęs 85 
metus. Ar yra kas nors iš 
Jono Karaliaus artimų Lie
tuvoje, neteko sužinoti.

Velionis buvo LLD ir 
LDS narys Detroito mies
te. Kuomet organizavosi 
unija Fordo dirbtuvėje, jis 
daug prisidėjo prie to dar
bo. Velionis nuoširdžiai 
remdavo pažangiąją spau- 
dą.

Mes atiduodame jums, 
Jonai, paskutinį patarnavi
mą ir pagarbą už tai, ką 
jūs, gyvas būdamas, nu
veikėte. Mes tave ilgai 
prisiminsime.

A. ALVINAS 

nepavojingas. Bet jis sėdi 
ir skaito, kiek tu žuvelių 
ištrauki ir kur jas padedi. 
Kartais pasitaiko tau mi
nutei kitai pasitraukti į 
šalį. Jis pripuolęs savo 
žuveles greitai susikrau
na į savo maišą ir nu
skrenda. Tu likai apgau
tas. . .

Kas yra dabar? Dabar 
tose vietose, kur mes pir
miau žuvaudavome, žemė 
iškelta, pastatyti dideli pa
statai, Condeminiumais 
vadinami, apie juos aukštos 
mūrinės tvoros. Čia gy
vens turčiai. Jie myli 
vandenį, jie myli švarų orą 
kvėpuoti. Jie niekam ne
pasitiki. Prie vartų turi 
pasistatę sargus. . .

J. DZŪKE LIS

Baltimore, Md.

Gegužės 25 dieną Juozas 
ir Pranciška Deltuvai at
šventė savo vedybinio gy
venimo 60-ają metinę. Tai 
graži, garbinga sukaktis.

Pas dukterį Mildą įvyko 
graži pariukė šiai sukak
čiai atžymėti. Dalyvavo 
daug - giminių ir draugų. 
Visi buvo maloniai priimti 
skaniais valgiais ir vaišė
mis.

Juozas ir Pranciška su
situokė 1913 m. gegužės 
25 dieną. Iš jų vestuvėse 
dalyvavusių yra dar gyvas 
tik vienas pabrolį s, būtent 
draugas Kazys Pečkis. Kiti 
jau išmirę.

Draugai Deltuvai jauni 
būdami daug dirbdavo. Tu
rėjo mažą ūkį ir kartu abu
du dirbo kaipo siuvėjai. 
Negana to, augino tris vai
kus - Vytautą, Mildą ir Le
nard ą. Lenard as žuvo An
trajame pasauliniame 
kare, o ’Vytautas ir Milda 
su šeimomis gyvena Bal- 
timorėje. Seneliai džiau
giasi anūkais.

Draugai Deltuvai dabar 
pensininkai ir ramiai sau 
gyvena. Bet dar daug triū
so įdeda į savo didelįdar- 
žą, kur visko priaugina 
vaikams ir draugams.

Abudu draugai yra daug 
darbavęs! ir tebesidarbųo-ų 
ja dėl “Laisvės” geroves. 
Nebūna tokio parengimo ar 
pikniko, kuriame nebūtų 
Deltuvą.

Daug šiltų draugams 
Deltuvams linkėjimų šios 
jų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Visi mes 
vėliname jiems geros svei
katos, kad galėtų sulaukti 
ir atšvęsti savo vedybinio 
gyvenimo ir 75-ąją sukak
tį.

BUVUS

TOKIJAS. Japonijos Ko
munistų partijos dienraštis 
“Akahata” smerkia Kini
jos Mao sekėjus, kaip Ame
rikos imperialistų ir Japo
nijos reakcinininkų rėmė
jus.

BONN A. Į Vakarų Vo
kietiją atvyko Rumunijos 
prezidentas Ceusescu tar
tis dėl didesnės prekybos.



Olympijos parke Worcesteryje
Tie mūšy, kurie turėjo

me laimę praeity sekma
dienį dalyvauti “Laisvės” 
tradiciniame piknike 
Olympijos parke Worces- 
teryje, sugrįžome giliau
siai pasitenkinę. Tai buvo 
vienas iš puikiausią paren
gimą. Ir gamta prie to 
prisidėjo. Po visos savai
tės lietingą ir audringą 
dieny, sekmadienį saulutė 
gražiai švietė, ir iš oro 
drėgnumas buvo “išgara
vęs”. Tai žymiai prisi
dėjo prie dalyviu nuotaikos 
iškėlimo Į dideles aukštu
mas.

Šie jauni bostoniečiai, Olga ir Frank Grahams, dalyvavo 
Olympijos piknike ir nuo savęs ir Olgos motinos Susanos 
Shukis “Laisvės” paramai paaukojo $100.

Tai seni laisviečiai draugai Karpavičiai iš Nashua, N.H. 
Nežinia, ar jie yra kada apleidę “Laisvės” tradicinius 
piknikus Olympijos parke. Jie dalyvavo ir praeitą sek
madienį. Ne tik savo darbininkiška nuotaika, bet svei
katos požiūriu jie atrodo kuo puikiausiai. Jie “Laisvės” 
paramai paaukojo $110. ARTHURO PETRIKOS NUOT.

ARTHURO PETRIKOS NUOT.

KRISLAI
(Atkelta iš 1 pusi.)

Galima barti ir smerkti 
Graikijos militaristus už jy 
įvestą fašistinį režimą, bet 
jy pasielgimo su monar
chija negalima kritikuoti. 
Istorija juos pateisins už 
jos palaidojimą išmatą dė
žėje.

Neseniai šioje vietoje 
kreipiau draugy laisviečiy 
dėmesį J labai didelį 
“Laisvės” pa j amą suma
žėjimą per vasaros karš
čius. Pasirodo, kad ne 
lengviau šiuo klausimu ir 
draugy chlkagiečiy “Vil
niai”. Nors, kaip žinia, 
“Vilnis” beišeina tris kar
tus Į savaitę, bet finansi
nės bėdos tebėra neišsi- 
sprendusios. Vilniečiai 
praneša, kad jie nutarė pa

Bene geriausiai šią nuo
taiką pavaizduos jums, 
mieli laisviečiai, kurie 
šiame piknike nedalyvavo, 
žemiau matomos dvi gra
žios nuotraukos.

Bet apie šio puikaus pik
niko eigą, jame menininką 
patiektą šaunią programą 
ir “Laisvei” sudėtą finan
sinę paramą, bus daugiau 
žinią sekamame laikraščio 
numery. Čia tiktai norėjome 
pasidžiaugti, kad piknikas 
įvyko ir pavyko, kad mūšy 
draugai usteriečiai atliko 
didelį, sunky ir gražy dar
bą, jį suruošdami. REP.

skelbti vasarinį vajy su 
tikslu sukelti netdivdešimt 
tūkstančiy doleriy. Tai di
delis pasimojimas.

Galimas daiktas, kad ir 
“Laisvei” bus sunku išsi
versti be specialaus vasa
rinio vajaus.

•
Izraelio premjerė Mrs. 

Goldą Meir jau atšventė 
savo 75-ąjį gimtadienį, bet 
nutarė dar ketveriems me
tams kandidatuoti J tą pa
čią aukščiausią valdžioje 
vietą. Tai neišsemiamos 
energijos moteriškė. Ją 
galima tik nuoširdžiai pa
sveikinti, nors nesutinkant 
su jos valdžios vairuojama 
politika. Su ja savo ener
gija ir darbštumu politiko
je gali susilyginti tiktai 
skaitlingosios Indijos 
premjerė Mrs. Indira 
Gandhi.

Miami, Fla.
Birželio 27 dieną LLD 75 

kuopos pusmetinis susirin
kimas buvo sėkmingas. 
Oras buvo šiltas ir šlapias, 
o visgi susirinkime daly
vavo arti pusšimtis kuopos 
narly. Draugė M. Kance- 
rienė su savo talkininkėms 
visus pavaišino skaniais ir 
turtingais pietumis.

Apie 2 valandą kuopos 
pirmininkas atidarė susi
rinkimą. Sekretoriui J. 
Daugirdui perskaičius ir 
priėmus praėjusio susi
rinkimo protokolą, eita 
prie kitą pranešimą. J. 
Paukštaitls, ilgametis kuo
pos finansy raštininkas, 
pranešė, kad kuopos iždas 
gerame stovyje. Šiuo metu, 
jis pasakė, mūšy kuopoje 
pilnas ir mažesnes duok
les mokančiy narly yra apie 
80. Virtuvės f inansinįpra- 
nešimą pateikė J. Kance- 
ris. Pasirodo, kad darbš
čios šeimininkės susirin
kusius pavaišina skaniais 
užkandžiais ir praturtina 
kuopos iždą.

Iš kultūrinės veiklos 
pranešimą pateikė V. Bo
vinas. Jis sakė, kad lie
pos 8 d. ruošiamas kon
certas, kuriame dalyvauja 
malonūs svečiai iš New 
Yorko apylinkės. Kalbėta 
apie meninę, kultūrinę vei
klą vasaros laiku. Mūsą 
nariai ir svečiai jau rū
pinasi - kur eisime, kur 
važiuosime vasaros sek
madieniais? Lietuviy so- 
cialis klubas ima atostogą. 
Kitaip sakant, liepos ir 
rugpiučio mėnesią sekma
dieniais klube piety negau
sime. Tai geriausia proga 
LLD kuopai ir Aido chorui 
tuos sekmadienius panau
doti savai meninei-kultūri- 
nei veiklai.

Prieita prie naują suma
nymą ir tarimą. Žinoma, 
svarbiausia, tai mūsą 
spaudos išlaikymas. Spau
da ateina Į mūsą namus ir 
LSK salę. Čia laikraščiais 
gali naudotis visi, kurie 
atsilanko. Jonas Smalens- 
kas pasirūpina, kad salėje 
būtą pakankamai ir Įvai
rios literatūros. Nors 
laikraščiy vajai jau praė
jo, tačiau kuopos iždinin
kės M. Kancerienės suma
nymu, susirinkimas nutarė 
“Laisvei” ir “Vilniai” dar 
pridėti po $100.

Šiuo metu kai kurie drau
gai skrenda atostogas pra
leisti, kur vėsesnis oras. 
Draugai Kanceriai ruošiasi 
aplankyti Chicagą ir kitus 
rajonus. Apie mūsą ligo
nius rašėme pirmiau. Ta
čiau šiuo metu linkime ge
riausios sveikatos ilgame
tei mūsą organizaciją na
rei ir Veikėjai A. Paukš
tienei. Draugė Paukštienė 
išgyveno sunkią širdies 
operaciją ir laimingai 
sveiksta. Tikimės ją vėl 
matyti sueigose.

V. BOVINAS

VIENAS IŠ SENIAUSIŲ
PASAULYJE

JESSE HILTON
Mirė jis š. m. vasario 7 

dieną. Buvo 103 metą am
žiaus. 1933 metais jis Įs
tojo Į Amerikos Komunistą 
Partiją Chicagoje ir iki pat 
mirties buvo jos veiklus 
narys.

NEW YORKO
NA U J IENOS

RASHEED STOREY

Komunistą partija šaukia 
rinkimą reikalais konfe
renciją sekmadienį, liepos 
8, 2:30 popiet, Hotel McAl
pin, Broadway ir 34 St., 
Manhattane. Kalbės majo
ro vietai kandidatas Ra
sheed Storey. Kviečia pu
bliką dalyvauti.

Mokyklose sumažinus 
$27 milijoną fondus užkan- 
džiams paleista iš darbo 
665 tarnautojai.

Romos kataliką diocezija 
Brooklyne uždarė 9 moky
klas, Queense - 1. Sako, 
tai privertė daryti dėl fi- 
nansą stokos.

Finansy administrato
rius Lewisohn išsiuntinėjo 
taksy mokėtojams arti $40 
milijony permokėtą taksy 
1,345,037 čekius.

•
Brooklyno Flatbush ra

jone ištikusiame nuo spro
gimo gaisre sužeista 6 
gaisragesiai.

•
Vieną dieną policija 

areštavo 62 prostitučiy 
agentus ir kelias prostitu
tes. Rado pas juos nema
ža narkotiką.

•
Tėvas ir sūnus gavo po 

25 metu kalėjimo už nužu
dymą abieją meilužėsvyro.

•
Kapinią tarnautojai atsi

sako klausyti teismo, kuris 
reikalauja grįžti darban ir 
sutikti arbitracijos nuo
sprendžiui. Jiems gresia 
bausmės.

Birželio 22 d. įvyko ma
sinis jaunuoliy piketas prie 
miesto rotušės. Piketui 
vadovavo Jaunąją Darbi
ninką Išsilaisvinimo Sąjun
ga ir Vietnamo Veteranai 
prieš karą. Reikalavo jau
nuoliams daugiau darbą.

REP.

A. Beame laimėjo
Abraham D. Beame bir

želio 26 d. pirminiu demo
kratą kandidatą perrinki
mus lengvai laimėjo ir pa
siliko demokratą kandidatu 
majoro vietai lapkričio 
rinkimams.

Beame gavo 548,214 bal
są, Badillo - 354,129. Da
bar manoma, kad Beame 
yra tvirčiausias majoro 
vietai kandidatas. Jeigu 
bus išrinktas, tai būtą pir
mas žydą kilmės majoras 
New Yorko mieste.

Kiti kandidatai: Repub- 
likonas John Marchi, kon
servatorius Biaggi, libera
las Blumenthal, komunis
tas R. Storey. Bus ir dau
giau mažąją partiją kandi
datą.

NEW YORKAS. Rasinės 
Lygybės Kongresas pa
skelbė, kad 50 juodąją tech
niką vyksta Į Afrikos res
publiką Ugandą padėti tos 
šalies technikams.

Seno Vinco duktė
aplankė savo 
tėvų žemę

Beletristo Seno Vinco (V. 
Jakščio) dukrelė Elizabeth 
Carfagno (Karfano) pasirį- 
žo aplankyti ir aplankė so
cialistinę Lietuvą šiemet 
birželyj. Veikiausia jos 
tėvas to ir norėjo, nes jis 
buvo vienas tą, kuris kovo
jo už socialistinę santvar
ką Lietuvai. Tai jo duk
relė ir nesuvylė jo, aplan
kė savo tėvo gimtinę, kur 
jis ten prie kitokios san
tvarkos gimė ir varge 
augo - “lietaus praustas ir 
vėjo šukuotas. . .”

Su Elizabeth nuvyko ir 
keli kiti jos giminės iš jos 
motinos pusės. Jie vei
kiausiai iš Chicagos Slan- 
čausky giminės, kurią tė
vai kilę iš Trumpaičią kai
mo, buvusio Gruždžiy “vo- 
lasties”.

Visgi tas pasaulis šiais 
laikais “sumažėjo”. . . 
Mano pusseserė Brigita 
Molienė vyko iš Kauno na
mon Į Vilnią. Ėmė ji ir 
įsipainiojo į turistą grupę 
iš Amerikos. Žodis po 
žodžio -. gi ji savo giminią 
tarpe! Ji iš tą Slančausky 
giminės kelmo. Bekalbant, 
gi čia ir mano bičiulio Seno 
Vinco duktė Elzbieta, kuri 
taip gerai mane žino. O 
mano pusseserė žino jos 
tėvą iš jo raštą, kurią yra 
ir Lietuvoje. Tai jau pa
žintis ant pažinties!

Man žinios rodo, kad 
daugelis, daugelis Ameri
koje gimusią lietuviy dabar 
vyks Į Lietuvą pažiūrėti 
savo tėvą gimtojo krašto. 
Ir aš tikiu, kad jie bus pa
tenkinti atlikę naudingą ke
lionę. . . A. GILMAN

10,000 streikuoja
Cleveland, Ohio. Dau

giau kaip 10,000 Firestone 
Tire & Rubber kompanijos 
darbininką paskelbė strei
ką 12 valstiją, kai pasita
rimai dėl naujo kontrakto 
buvo nutraukti.

Gumos darbininkai rei
kalauja pakelti algas, pa
didinti pensijas ir page
rinti darbo sąlygas.

BEST GIFTS for RELATIVES IN USSR
MOTERCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING MACHINES, 

TELEVISION SETS, CAMERAS, FURNITURE, SEWING MACHINES
Also clothing, fabrics, furs, watches and food products

New Models of Automobiles

• ZHIGULI VAZ-2101
• ZHIGULI VAZ-2102 Station Wagon
• ZHIGULI VAZ-2103 New Model
• MOSKVITCH 408-IE
• MOSKVITCH 412-IE
• ZAPOROZHETS ZAZ-968

Podarogifts, Inc.
is the ONLY firm in the USA which sends GIFT CERIFICATES 
through VNESHPOSYLTORG without any intermediates, banks, etc.

PODAROGIFTS, Inc. is the ONLY firm in the USA that produces evidence 
of delivery in accordance with its agreement with VNESHPOSYLTORG.

FOR our customers convenience orders 
can be placed with any of our affiliates:

Globe Parcel Service, Inc., 723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022 

or directly with our Main Office:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue NEW YORK, N.Y. 10001

( Between 27th and 28th Streets) 
Telephone: 212-685-4537

LOS ANGELES, Calif. 
Du vaikezai padegė Rolling 
Hills krūmus. Gaisras nu- 
siautė 900 akrą ir sunai
kino 11 namą, padarė nuo- 
stolią pustrečio milijono 
doleriy.

<
FLORENCE, Ariz. Du 

kalėjimo sargai rasti nu
žudyti, bet kol kas nesu
randa, kas juos nužudė.•

WASHINGTON, D. C. 
Moksliniai tyrinėjimai 
rodo, kad lithium vaistai 
gerai gydo alkoholikus, 
kaip ir pamišėlius.•

JEREVANAS. Tarybinė
je Armėnijoje jau pradėta 
Įjungti Į motorus Ameri
koje darytas mašinerijos 
dalis.

JERUZALE. Izraelio 
valdžia paskelbė trims mė
nesiams kainą Įšaldymą.•

MASKVA. TSR$ darbo 
unijos netrukus atsius de
legaciją į Jungtines Val
stijas.

NEPTUNE, N. J. Lester 
Zygmanik ligoninėje nušo
vė savo nepagydomai para
lyžiuotą brolį George. So- 
vikas padėtas po $25,000 
kaucija. Jis šovęs iš pasi
gailėjimo, kai sužinojęs, 
kad jo mylimas brolis dau
giau nebepasveiks.

WASHINGTONAS. TSRS 
ir Jungtinės valstijos su
sitarė praplėsti lėktuvais 
transportaciją. Dabar pra
dės lėktuvai kursuoti ir iš 
Leningrado.

"Daily World” 
piknikas liepos 8

Marksistinio dienraščio 
“Daily World” piknikas 
įvyksta sekmadienį, liepos 
8, American Ethical Cul
ture centre, buvusioje Mid
vale stovykloje, Wanaque, 
N. J.

Maudynės bus atdaros, 
graži programa, galima 
bus gerai pasivaišinti ir 
maloniai laiką praleisti.

Pramogy Kalendorius

RUGPJŪČIO 19 D.
*Laisvės* direktoriai ruo

šia pikniką Forest Park, 
Woodhaven, N.Y. Bus pietus. 
Jeigu tą dieną lyty, tai pietus 
įvyks Laisvės salėje. Prad
žia 12 vai. dieną.

Drg. Večkys 
Lietuvoje

Šiuo metu jis gyvena gra
žioje sodyboje pas savo 
giminaičius Makniūrią kai
me. “Sveikas oras, rami 
aplinka ir pagaliau pati 
gimta žemė taip nuostabiai 
pasikeitusi ir išgražėju- 
si, - tikras džiaugsmo ir 
sveikatos šaltinis”, sako 
Steponas Večkys.

Nuotraukoje S. Večkys 
Makniūnuose.

(“GIMTASIS KRAŠTAS”, 
birž. 28 d.).

Mirė Earl Browder
Mirė 82 metu amžiaus 

Earl Browder, nuo 1929 
m. iki 1946 m. buvęs Ko
munistą Partijos generali
nis sekretorius. Prieš 
mirtį jis gyveno pas sūną 
William, Princeton, N. J., 
ten ir baigė savo gyvenimą.

Nuo pat jaunystės jis 
buvo tvirtas kovotojas už 
liaudies reikalus. Kovose 
buvo areštuotas ir kalintas. 
Bet jis 1946 metais pasi
davė reformizmui, bandė 
partiją paversti tik politi
nės apšvietos organizacija. 
Tada jis buvo pašalintas iš 
vadovybės ir vėliau už ne
silaikymą partinės disci
plinos buvo iš partijos pa
šalintas.




