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KRISLAI
VĖL ŽYGIS ERDVĖJE 
SENATORIUS

M. MANSFIELD 
VIS TIEK GAUSI “MUŠTI” 
ISTORINE STUDIJA APIE

KLAIPĖDĄ
IR JIS TURĖTŲ NUVIRSTI 
MA2AS PRIES DIDELĮ

A. Bimba

Viso pasaulio nuošir
džiausi sveikinimai Ir ge
riausi linkėjimai eina trims 
drąsiems amerikiečiams 
astronautams Allan L. Bean, 
Owen K, Garrlott ir Jack R. 
Lousma. Jie žada aukštai 
erdvėje išgyventi net 59die
nas ir erdvinėje laboratori
joje pravesti plačius tyrinė
jimus. Ją atradimais ir pa
tyrimais pasinaudos visas 
pasaulinis mokslas. Ją pa
sišventimas ir pasiaukoji
mas mokslui yra aukščiau
sios pagarbos nusipelniusi 
avantiūra. •

Kokiems galams reika
linga mūšy Jungtinėms Val
stijoms dar ir šiandien Va
karą Europoje laikyti 313,- 
000 ginkluotos kariuomenės? 
Kokiems galams šiandien 
taikos laikais reikia laikyti 
užsieniuose daugiau kaip 
600,000 ginkluotos kariuo
menės?

Šie klausimai rūpi senato
riui Mansfield. Jie turėtą 
rūpėti visiems amerikie
čiams.

Senatorius siūlo tuoj ai 
eiti prie tą jėgą didelio su- 
mažlnlm o.Būtą sutaupyta bi
lijonai dolerią, taip reika
lingi socialiniams reika
lams. Gaila, kad dar neturi 
Kongrese daugumos su sa
vimi.

Tie mūsą lietuviškieji 
reakcininkai yra tikrai keisti 
sutvėrimai. Iš vienos pusės 
visomis dūdomis seniai jie 
reikalauja, kad nė vienas 
Amerikos lietuvis nė kojos 
nekeltą f Lietuvą, kol joje 
gyvuos socialistinė santvar
ka. Iš kitos pusės - jie 
šiomis dienomis iš visą jėgą 
keikia tarybinę valdžią, kad 
nuvykuslems turistams Lie
tuvoje teleidžiama viešėti 
tiktai penkias dieneles. Juk 
turėtą džiaugtis, už tai tary
binę vyriausybę karštai 
sveikinti ir dar patarti vi
siškai uždrausti Lietuvon 
įvažiuoti!

Jiems niekaip neįtiksi.
Kas liečia mus, tai mes 

esame Lietuvoje lankymosi 
karštais šalininkais, ir 
mums atrodo, kad leidimas 
ilgiau pasiviešėti gimtaja
me krašte būtą naudingas. 
Bet ne mums tarybinei vy
riausybei diktuoti, kaip ji 
turėtą traktuoti turistus iš 
užsienio.

Niekur bent aš nebuvau 
girdėjęs, kad Robertas 
Žiugžda, kuris keletą metą 
darbavosi "Moscow News" 
korespondentu Jungtinėse 
Tautose ir kurį daug mūsą 
puikiai pažįstame ir asme
niškai, studijuoja Klaipėdos 
krašto sugrįžimo arba su-

(Tąsa5pusL)

Teisėjas Judd nusprendė, 
kad Kambodijos bombarda

vimas-—neteisėtas
New Yorkas. Federalinis 

teisėjas Orrin G. Judd už- 
gyrė kongre s manė s, Holtz
man ir keturiy oro jėgą la
kūną skundą prieš Kambodi- 
jos bombardavimą. Teisėjas 
Judd nusprendė, kad ameri- 
kiečią lėktuvais bombarda
vimas Kambodijos yra 
prieškonstitucinis, nelega
lus ir neautorizuotas.

Teisėjas nurodė, kad bom
bardavimas nebuvo Kongre
so užgirtas. Kaip tik prie
šingai, Kongresas keliais at- 

.vėjais pasisakė prieš bom
bardavimą.

Nixono administracija tei
sėjo Judd nuosprendį apelia
vo į Aukščiausiąjį teismą.

Ttw New York Tlmw
Judge Orrin G. Judd

Erdvėlaivis i Marsą

Maskva. Tarybinis erd
vėlaivis Marsas-4 pradėjo 
290 milijoną myliu kelionę į 
planetą Marsą, kur už 6 
mėnesią kelionės nusileis.

Marsas-4, kaip ir pirmieji 
trys tarybiniai erdvėlaiviai, 
paleistas kelionėn tikslu ty
rinėti planetą Marsą ir erd
ves.

Nepaisė protestų
Paryžius. Prancūzija iš

sprogdino branduolinį prie
taisą Pacifike. Sprogdini
mas galėjo turėti 5,500 di
namito toną. Tai labai ga
linga jėga.

Japonija, Australija, Nau
joji Zelandija, Kanada ir 
Švedija reikalavo sulaikyti 
sprogdinimą, kaip radiacijos 
skleidimą ore ir vandenyse. 
Bet Prancūzija protestą ne
klausė.

LOS ANGELES, Calif. 
Metalo darbininkai, dirban
tieji prie namą statybos, pa
skelbė streiką ir s ui aikė 
namą statybą. Unijos per
sergėjo kompanijas nesam
dyti streiklaužią, nes jie 
nebus toleruojami.

600,000 Muzikos 
festivaly

Watkins Glen, N. Y. Dau
giau kaip 600,000 jaunuoliy 
suvyko iš plačios apylinkės į 
metinį ' muzikos festivalį, 
pasimokėdami po $10 kiek
vienas.

Šeštadienį nei lietus su 
perkūnija jy negalėjo iš 
skirstyti. Tai buvo di
džiausias ir pelningiausias 
festivalis Amerikoje.

Tarybiniai žydai
Izraelyje kovoja

Tel Avivas. Izraelio 
uostamiestyje Ašdode kele
tas tūkstančiy iš Tarybą 
Gruzijos atvykusią žydą te- 
bestreikuoja ir nuolat de
monstruoja. Izraelio spau
doje rašo, kad “Ašdode siau
čia karas”, miestas visai 
paralyžuotas.

Policija bandė demon
strantus sulaikyti, bet gavo 
apmušti. Šimtai streikierią 
užėmė valdiškus pastatus, 
kur jie tęsia sėdėjimo strei
ką. Jie reikalauja geresnią 
darbą ir didesnio atlyginimo.

Ortodoksų sinode 
finansinis skandalas

Atėnai, Graikija. Orto
doksą sinodas, arkivyskupo 
leronymos vadovybėje, per
gyvena didžiulį finansinį 
skandalą. Generalinis f in an- 
są inspektorius G. D. Dino- 
poulos surado, kad multimi- 
lijoninis sinodo iždas visai 
netvarkingai vedamas ir eik
vojamas.

Graikijos militarinė val
džia buvo paskyrusi arkivys
kupą leronymos sinodo gal
va 1967 m., kai karininkai 
pagrobė valdžios kontrolę.

BUDAPEST AS. Prancū
zijos premjeras Messmer 
čia atvykęs tarėsi su Ven
grijos pareigūnais dėl eko
nominės ir kultūrinės koope
racijos.

Juodoji moteris- 
pirmas majoras v

Compton, Calif. Liepos 1 
d. juodoji moteris Doris A. 
Davis buvo Išrinkta šio 
miesto majoru. 1965 me
tais ji buvo išrinkta miesto 
klerku.

Tai pirma negrė moteris 
Jungtinėse Valstijose miesto 
majoras. Compton yra 
"progresyviškiausias mies
tas Amerikoje”, pareiškė 
Doris Davis.

20,000 festivalyje
Berlynas, R. Vokietija. 

Daugiau kaip 20,000 jaunimo 
delegatą iš bevelk visą šalią 
suvyko į jaunimo ir studentą 
festivalį.

Festivalio tikslas - ap
jungti jaunimą bendrai kovai 
prieš imperializmą, užtaiką 
ir draugiškumą.

MASKVA. Tarybą Sąjunga 
ir Kinija susitarė atidaryti 
tiesioginę oro liniją tarp 
Maskvos ir Pekino.

i

Watergate tyrinėtojai jau 
pareikalavo Nixono 
priduoti dokumentus

Vilniaus "Tiesoje” tilpęs piešinys su sekamu parašu;
Narkomanija skaudžiausia našta užgulė Jungtiniy 

Amerikos Valstiją visuomenę. Verteivos, pardavinėdami 
heroiną, hašišą ir kitus narkotikus, gauna milžiniškus 
pelnus ir nepataisomai žaloja tūkstančius amerikiečiy. 
Nors prezidentas R. Niksonas paskelbė karą narkotiką 
prekybai, tačiau konkrečią pasekmiy kol kas nematyti. 
"Juodoji rinka” įvairiausiais būdais tebetęsia narkotiką - 
tos baisiausios pabaisos - prekybą.

Panaikino rasinę 
diskriminaciją

Chičago. Fraternalinės 
organizacijos Elks naciona
linė konvencija 2,186 bal
sais prieš 733 nutarė iš
braukti iš konstitucijos ra
sinį paragrafą, kuriame pa
sakyta, kad tik baltieji gali 
būti Elks nariais.

Elks buvo įsteigta 1868 
metais ir visą laiką buvo tik 
baltąją organizacija. Bet 
dabar ji susidūrė su valdiš
kais įstatymais, kurie drau
džia rasinę diskriminaciją, 
šiito metu jos nariais gali 
būti nejaunesni 21 metą na
riai tik vyriškos lyties. Dis
kriminuoja moteris ir ko
munistus.

Ragina kovoti 
klasine priespauda
Havana, Kuba. Kubos Mo

terą Federacijos direktorė 
Vilma Espin turėjo interviu 
su dienraščio "Prensa Lati
na” atstovu.

Vilma Espin pareiškė, kad 
Kuboje yra panaikintas 
klasinis žmogaus išnaudoji
mas, kokis buvo prieš revo
liuciją. Ji taipgi priminė, 
kad darbo žmonės visose 
kapitalistinėse šalyse turėtą 
kovoti ir panaikinti darbo 
žmonią išnaudojimą.

Smerkia Jungtinių 
Valstijų infliaciją

Paryžius. Vyriausią ka- 
pitalistinią šalią Organiza
cija Ekonominei Kooperaci
jai ir Vystymuisi savo ra 
porte griežtai pasmerkė 
Jungtinią Valstiją didėjančią 
infliaciją, kuri žymiai žaloja 
ir kitą kapitalistinią šalią 
ekonominį gyvenimą.

Raporte nurodoma, kad 
1972 metais infliacija siekė 
3.3%, o šiais 1973 metais 
jau siekia 7.6% ir nuolat di
dėja.

Kubiečiu dypukų 
nauji darbai

San Francisco, Calif. 
Daugelis iš Kubos išvykusią 
dipuką gauna darbus šnipa- 
vimo agentūrose, narkotiką 
pardavinėtojais, keletas ją 
buvo įsivėlę ir į Watergate 
skandalą.

Kubos patriotai vadina 
juos "gusanais” arba kir
mėlėmis, kurios gali atlikti 
biauriausią darbą. 1972 me
tais jie apiplėšė Čilės am
basadą, kaip Centr alinės 
Žvalgybos Agentūros sam
diniai.

WASHINGTONAS. Kon
gresas nutarė pakelti mini
mum atlyginimą iki $2.20 J 
vai. Tas tarimas paliečia 7 
milijonus mažai apmokamą 
darbininką. Prez. Nixonas 
linkęs tą tarimą vetuoti.•

BANGKOKAS. Tailande 
areštuotas narkotiką "kara
lius" Lo Hsing Han, kuris 
buvo išplėtęs narkotiką biznį 
Azijoje ir net Amerikoje.

CHICAGO.* - Taikos ir 
darbo uniją atstovą konfe
rencija nutarė pasiąsti apie 
170 delegatą iš Jungtinią 
Valstiją į Pasaulio Taikos 
kongresą spalio pradžioje 
Maskvoje.

Washingtonas. Senatinis 
Watergate tyrinėjimo komi
tetas ir specialus prosekiu- 
torius Archibold Cox parei
kalavo Nixono (įdavė tris 
subpoenas) priduoti tyrinė
tojams visus su Watergate 
susijusius dokumentus, ypač 
telefonlnią pasikalbėjimą su 
administracijos ir kitais 
žmonėmis juosteles.

Toks tyrinėtoją reikalavi
mas sudaro Nixonoadminis
tracijai problemą. Admi
nistracija pareiškė, kad šis 
reikalavimas bus teismuose 
sprendžiamas ir gali nusi
tęsti ilgą laiką, iki bus ga
lutinai išspręstas Aukš
čiausiajame teisme.

Kongresas užsidarys 
atostogoms, tai ir Watergate, 
tyrinėjimai bus nutraukti iki 
vėlyvo rudens.

Kas mums kenkia?
New Yorkas. Georgetown 

universiteto medicininės 
mokyklos daktaras James 
Fitzgerald tvirtina, kad daug 
mums kenkia didelis susi
jaudinimas ir nervą įtempi
mas.

Tuo metu skilvyje susida
ro perdaug rūgščią ir dują., 
Nuolatiniai susijaudinimai ir 
susierzinimai padeda skil
vyje atsirasti opoms. Links
ma nuotaika sudaro skilviui 
ramumą, sako dr. Fitz
gerald.

Nelaimės didėja
Tokijas. Japonijoje 1972 

metais įvyko apie pusantro 
milijono įvairią nelaimingą 
susižeidimą įvairiose dar
bovietėse. 5,700 darbininką 
buvo užmušta.

Tiek daug nelaimingą at
sitikimą įvyksta todėl, kad 
Japonijoje nėra tinkamoj 
darbovietėse apsaugos ir 
daug skubotumo, darbe 
įtempimo.

SOFIJA. Prancūzijos 
premjeras Messmer, vyk
damas namo iš Vengrijos, 
sustojo Bulgarijoje pasitarti 
svarbiais klausimas su Bul
garijos pareigūnais.

PARYŽIUS. Prancūzija ir 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika pasirašė ekono
minės kooperacijos sutartį.

Ta

Prancūzija pasirase 
branduoline sutarti 

t

Paryžius. Prancūzijos 
užsienio reikalą ministerija 
pranešė, kad Prancūzija pa
sirašė tarptautinę sutartį, 
kuri draudžia branduolinius 
ginklus vartoti Lotyną Ame
rikoje.

Prancūzija taipgi parodė 
norą dalyvauti Tarybą Są
jungos siūlomoje pasaulinio 
nusiginklavimo konferenci
joje.

Sunaikino lėktuvą

Benghazis, Libija. Čia 
grobiką atvarytą Japonijos 
lėktuvą keturi grobikai su
sprogdino, kai 141 žmogą 
išleido iš lėktuvo.

Grobikai reikalavo paleis
ti vieną japoną, esantį 
Izraelio kalėjime ir sumo
kėti 5 milijonus dolerią. Kai 
reikalavimai nebuvo paten
kinti, tuomet jie sunaikino 
24 milijoną dolerią vertės 
lėktuvą.

Izraelyje japonas nuteis
tas visam amžiui kalėti už 
apšaudymą Izraelio lėktuve 
prieš metus laiko.

Žuvo 110 žmonių

Pan American lėktuvui 
skrendant iš Tahiti salos į 
Kaliforniją^ įkritus į Pacifi- 
ką,žuvo 79 žmonės.

Kitas lėktuvas sudužo St. 
Louis, Mo., priemiestyje. 
Žuvo 31 žmogus.

BUDAPEŠTAS, Vengrija. 
Nauja baptistą bažnyčia Se- 
ged mieste buvo pavadinta 
Martin Luther King vardu 
taikos kovotojo ir Nobelio 
taikos premijos laimėtojo 
pagarbai.

MASKVA. Anglijos uniją 
•delegacija turėjo svarbą pa
sitarimą su Tarybą Sąjun
gos Profsąjungą atstovybe. 
Pasitarimas buvo draugiškai 
pravestas.

LONDONAS. Mirė 74 metą 
amžiaus Anglijos Komunistą 
partijos stambus veikėjas 
Pat Devine, visą gražu gy
venimą pašventęs kovoms už 
daro žmonią reikalus.

atergate skandalo dalyviai

G. Gordon E. Howard 
Liddy Hunt Jr.

$15,000 $15.000
Barker
$6.000

Eugenia R, 
Martinez 
$'.000

Virgilio R. 
Gonzalez 
s 2.000

Septyni Watergate skandalo dalyviai apdovanoti finansiniai. Buvęs New Yorko poli- 
cistas Ulasewicz liudijime prisipažino išdalinęs jiems finansinius atlyginimus tarp 1972 
m. birželio ir lapkričio mėnesiu.
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Istorinis susidūrimas
tarp Prezidento ir Kongreso

Watergate skandalas jau privedė prie to, kad jau turime 
atvirą, griežtą susikirtimą tarp prezidento ir Kongreso, 
kuris vadinamas “konstitucine krize*’. Niekados pirmiau 
šios respublikos istorija tokio konflikto nebuvo turėjusi.

Kokias konstitucines teises ir galias turi prezidentas, 
o kokias Kongresas? Konkrečiai, šiame atsitikinie, ar 
Senato Komisija, kuriai Kongreso pavesta ištirti įvyku
sias suktybes ir žulikystes praėjusiuose prezidentiniuose 
rinkimuose, turi teisę reikalauti, kad prezidentas jai ati
dengtą Baltuosiuose Rūmuose įvairią viršininką ir paties 
prezidento pasikalbėjimus, liečiančius šįskandalą ir įra
šytus į juostelę? Prezidentas Nixonas tą reikalavimą ka
tegoriškai atmetė ir pareiškė, kad senatinė komisija ne
gaus juostelės, nei šiaip dokumentą tuo reikalu, kurie 
randasi jo globoje, kad jis turi teisę ir galią taip daryti, 
su komisija nesiskaityti, jos reikalavimo nepaisyti pagal 
Konstituciją.

Katra pusė teisi: prezidentas ar Kongresas?
Reikalas pereina į teismą rankas. Vienas federalinis 

teisėjas jau įsakė prezidentui patenkinti senatlnės komisi
jos reikalavimą. Aišku, prez. Nixonas nesiskaito. Byla 
turės pasiekti šalies Aukščiausiąjį Teismą. Otaigali ilgai 
užsitęsti,gal net iki pat Nixono prezidentavimo pabaigos. 
Ką tuo tarpu darys minėta komisija su tyrinėjimu Water
gate skandalo? Tik laikas parodys.

įdomu ir tas, kad ši komisija susideda iš demokratą ir 
republikoną. Joje keturi demokratai ir trys republikonai. 
Bet šiame konflikte su prezidentu komisija sprendimus 
daro vieningai. Komisijos pirmininku yra senatorius Sam 
J. Ervin iš Mississippi, vicepirmininku senatorius Howard 
H. Baker iš Tennessee.

Nuo dabar visa Amerika su nekantrumu lauks teismų 
sprendimo. Nuo jo daug priklausys ateityje santykiai tarp 
prezidentūros ir Kongreso. \

Jeigu Aukščiausiasis Teismas palaikytą>rezidento pusę, 
prezidentas taptų apginkluotas tiesiog neribotomis dikta
toriškomis galiomis, o Kongreso vaidmuo Šalies valdymo 
sistemoje būtą visiškai sumenkintos. Rimtai padidėtą pa
vojus netekti ir tą demokratinių teisią ir civilinių laisvių, 
kurias per beveik du šimtus metą šios šalies žmonės 
išsikovojo.

O toks pavojus yra, nes reikia žinoti, kad prezidentas 
Nixonas yra į Aukščiausiąjį Teismą paskyręs keletą savo 
politinio nusistatymo ir supratimo narių. Ar jie išdrįs 
dabar jam pasipriešinti?

Didelis melas reikalauja dideliu melagiu”

Taip pavadinta “The N. Y. Times” kolumnisto Tom 
Wicker kolumna tame laikraštyje liepos 24 dieną. Jis 
kalba apie Nixono valdžios ir Pentagono paslėpimą nuo 
Amerikos žmonią prieš porą metą bombardavimo Kambo
džos mūsą B-52 lėktuvais. Tas buvo ne tik slepiama, 
bet dar per akis meluojama. Oficialiai buvo skelbiama, 
kad bombarduojamos yra tik Pietą Vietname liaudiečią po
zicijos, kad Kambodijos neutralumas yra gerbiamas ir 
saugomas. O per keturiolika mėnesiu buvo prieš Kambo
džą padaryta beveik keturi tūkstančiai ataką ir ant jos 
miestą ir kaimą numesta 100,000 toną bombą.

Ir Amerikos žmonės tikėjo tuo biauriu valdžios ir Pen
tagono generolą melu!

Kodėl tikėjo? Ogi todėl, kad melavo dideli melagiai. 
Melavo pats prezidentas Nixonas. Melavo visą Amerikos 
milltarinią jėgą aukščiausi vadai. Argi galima paprastam 
amerikiečiui netikėti melagiu, kad ir pačiu blauriausiu 
melu?!

Kolumnistas Wicker beveik desperatiškai šaukia: “Kyla 
klausimas, kaip Žmogus gali surasti tikrą tiesą? Jeigu 
vienus dokumentus galima suklastoti, tai kodėl to paties 
negalima padaryti su kitais dokumentais?”

Taigi, ne tik Watergate afera parodo, kad mus valdo me
lagiai. Dar vieną pavyzdį davė Pentagono galvos.

Teisingai kolumnistas Wicker “filosofuoja**, kad “dide
lis melas reikalauja didelią melagią”. O melas apie 
Kambodžą buvo tikrai didelis, žiaurus, kruvinas melas.

Plakas gulbią sparnai 
Vandeny Į šalis. 
Mėlynieji sapnai 
Ligi vakaro liks.

Sum Intoj parugėj 
Karvės gulas pietums. 
Neplauto j pradalgėj 
Sėklos žemėn išdums.

WEEKLY Kas ką rašo ir sako

Canada, LaL Amer., per year, >10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5450 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $&50

Stasys Jonauskas

Naktį šviečia žaliai 
Gyvuliai iš vandens. 
Tarp alksnyną žolėj 
Karvės ieško rudens.

Plaukia žuvys naktim 
Iš savąją namą.
Kaip vaizdai atmintin 
Iš sapną tolimų.

KADA ŽMOGAUS 
GYVENIME 
KŪRINGIAUSIAS 
LAIKOTARPIS?

Tai labai įdomus klausi
mas., Jį iškelia Miss Jeanne 
Paris “Long Island Sunday 
Press*’ priede “Leisure** 
(liepos 22 d.). Ji rašo apie 
dailininkus, pamačius ją kū
rybą parodoje East Hamp- 
tone. Parodoje dalyvauja 21 
tapytojas. Visi jie jau virš 
60 metą amžiaus. Ji stebisi 
ją kūrybiškumu ir pasieki
mais.

Teisingai Miss Jeanne Pa
ris kritikuoja Amerikoje 
puoselėjamą pažiūrą, kad iš 
žmogaus po 60 metą jau ne
begalima kažko tikėtis, kad 
kūrybingiausias laikotarpis 
jau praėjęs ir tt. Su ja rei
kia sutikti, kad visiškai klai
dinga vaizduotis, jog jau jei
gu dar prieš 60 metą “kal
ną” nenuvertei, tai per vėlu 
po 60 metą net bandyti juos 
nuversti. Dažname atsitiki
me jaunystė tiktai pradžia 
kelio } didžiausius laimėji
mus ne tik dailėje, ne tik 
tapyboje, bet visose gyveni
mo srityse.

TARYBŲ LIETUVOS 
GIMTADIENIS KAUNE

Liepos 20 d. pranešime iš 
buvusios Lietuvos sostinės 
Kauno skaitome:

“Pakiliai Tarybą Lietu
vos 33-ąsias metines pasi
tiko miestas, kuriame 1940 
metais Liaudies seimas, 
vykdydamas darbo žmonią 
valią, paskelbė Lietuvą Ta
rybą respublika. įmonėse 
rengiami susirinkimai, po
kalbiai.

Miesto kino teatruose 
vyksta Tarybą Lietuvos 33- 
osioms mėtinėms skirta kino 
filmą savaitė. “Ąžuolyno” 
kino teatre atidaryta foto 
paroda “LTSR - 1940 - 
1973”.

PUIKUS KOLŪKIS, 
DIDŽIULE STATYBA

Vilniaus “Tiesoje” (lie
pos 18 d.) korespondencijoje 
“Ėriškių eksperimentas” 
skaitome:

“Iš kurios pusės bebūtum 
važiavęs Į Panevėžio rajono 
Eriškią kolūkį, pagarsėju
sią tvarka ir švara jo gy
venvietę būtum išvydęs tik 
pravažiavęs tanką mišką. 
Dabar , Ėriškiai matyti net už 
keleto kilometrą. Ją orien
tyras - triją dešimčią me
trą aukščio statinys, kurio 
spindintis kupolas primena 
observatorijos bokštą. Sis, 
kol kas unikalus mūsą res
publikoje statinys skirtas 
šienainiui. Greta 900 toną 
talpos milžino stiebiasi 
aukštyn ir antrasis, o iki 
rudens čia bus sumontuoti 
dar keturi tokie bokštai.

Greta bokštą-milžiną
sparčiai auga kitas unika
lus pastatas - eksperimenti
nė 900 vietą karvidė, kurioje 
visi darbai bus mechanizuo
ti. Ūkio statybininkai, pra
dėję ją praėjusiais metais, 
užbaigs iki tvartinio laiko
tarpio pradžios.

i - Šio komplekso staty
bai, - pasakė ELTOS kores
pondentui kolūkio pirminin
kas A. Giedraitis, - išleisi
me apie 1.1 milijono rublią. 
Tai beveik visas mūsą meti
nis pelnas.

Ferma suteiks ūkiui ne
maža galimybią sparčiai 
vystyti pieno ir mėsos ga
mybą. Kadangi žaliąją pa
šarą - šieno, šienainio bei 

žolės miltą gamybos klausi
mai čia išspręsti, galima bus 
intensyviai didinti karvią 
bandą. Dabar ją kolūkyje 
yra apie pusšešto šimto, o 
už pusmečio jau bus maž
daug devyni šimtai - tiek, 
kiek ją ir talpins naujoji 
ferma. Tada šis mažas kom
binatas, aptarnaujamas tik 
24 žmonią, gamins per parą 
apie 12 toną pieno. Ateityje 
naująją fermą numatoma su
jungti su jau esamais gyvu
lininkystės pastatais į užda
ro tipo pieno ir mėsos ga
mybos kompleksą, kuriame 
bus laikoma apie 2200 galvi
ją. Tokiu būdu, tikimasi 
kasmet pagaminti ne mažiau 
kaip 2600 toną pieno”.

“VADUOTOJAI” GRŪMOJA 
WASHINGTONUI

Chicagos kunigą “Drau
ge” (liepos 21 d.) pasirodė 
ilgas Gedimino Galvos 
straipsnis “JAV Vėliava 
Sovietą Sąjungoje”. Jame 
kalbama apie neseniai Le
ningrade atidarymą Jungti- 
nią Valstiją generalinio 
konsulato. Siame įvykyje 
Galva mato didelį “Lietuvos 
vadavimo” raketui pavoją. 
Mat, šis JAV konsulatas ap
tarnaus ne tik Leningrado 
sritį, bet ir Pabaltijos tary
bines respublikas - Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. O tai fak- 
tinai reiškia Amerikos pri
pažinimą šią respubliką Ta
rybą Sąjungos sudėtine da
limi. Tuo būdu ją “vadavi
mas” nebesuderinamas su 
Amerikos politika. Ponas 
Galva labai susirūpinęs. 
Girdi:

“JAV generalinio konsu
lato atidarymas Leningrade 
uždėjo ryškų atspaudą Lie
tuvos politinei bylai. Jis 
“patarnaus*’ ne tik Lenin
grado sričiai, bet ir Pabal
tijui. Visi žinome, kad 
įprastinėse sąlygose konsu
latai rūpinasi savo krašto 
piliečių teisėmis. Pabaltijo 
atvejis yra išskirtinis, nes 
JAV generalinis konsulatas, 
savo srityje veikdamas, tu
rės atlikti ryšką politinį pa
tarnavimą sovietams. Nors 
ir nekaltas JAV generalinio 
konsulo lankymasis, Vilniuje 
rado politinį sąskambį”.

DYKUMOJE ISKASTAS 
PERLAS

Leningrado geologai senoje gė
lavandenėje kriauklėje, kurią ta
rybiniai ir mongolų ekspedicijos 
dalyviai surado Gobio dykumoje, 
aptiko perlų. Mokslininkai perlo 
amžių datuoja gana plačiu diapa
zonu: 40—180 inln. metų. Mano
ma, kad tais laikais Centrinė Azi
ja buvo ežeringa dauba, iš kurios 
į Ramųjj vandenyną tekėjo dide
lė upė.

Olandijoje pagaminta ma
šina, kuri aria žemę ne plū
gais, o dvidešimčia kastuvų. 
Jie Įrengti ant besisukančio 
veleno. Mašinai judant, kas
tuvai sukasi dar apie savo 
aši. Kiekvienas kastuvas c
įsminga 30-35 cm i žemę, 
atkerta jos po gabalą ir ap
verčia taip, kad pernykštės 
augmenijos liekanos pakliū
tą i apačią. Mašina dirba 
kruopščiai, per daug nesu
smulkindama dirvožemio.

JAV kelią policija nusi
kaltusius ir bandančius bėg
ti vairuotojus apšaudo. . . 
dažą kapsulėmis. Jos pažy
mi automobilį, ir bet kuris 
policininkas gali jį sulaikyti. 
O kad būtą aišku, kuo nusi
žengė vairuotojas, pistole
tas šaudo įvairią spalvą da
žais.

Nepakėlė laiminamos 
veidmainystės

Kataliką bažnyčia aiškina, 
kad žmogui esą įgimta siek
ti amžinybės, begalybės; kad 
amžinasis gyvenimas egzis
tuojąs sielai išsilaisvinus iš 
kūno, o po “paskutinio teis
mo” visi žmonės, atsikėlę iš 
numirusią su kūnais, kaip 
švenčiausia panelė Marija 
ir dievo tėvo sūnus Jėzus 
Kristus, per amžius gyvens 
dangaus karalystėje. O am
žinąjį gyvenimą danguje ga
lėsią laimėti tik tie žmonės, 
kurie šventai ir ištikimai 
vykdys bažnyčios nurody
mus. Bažnyčios dogmą mo
kymas ir ją vykdymo kon
trolė yra pagrindinai paves
ta kulto tarnams - kunigams 
bei vienuoliams. Bažnyčia 
todėl ir stengiasi įvairiau
siais būdais ir priemonėmis 
kelti kulto tarną autoritetą, 
ją profesijos reikšmingumą.

KUNIGŲ AUTORITETO 
IŠKĖLIMAS

Kunigams ir vienuoliams, 
baigusiems dvasines semi
narijas, suteikiamos ypatin
gos galios. Tik jie gali da
linti tikintiesiems dievo 
siunčiamas “malones”, at
leisti tikintiesiems ją klai
das ir net nusikaltimus. 
Bažnyčios mokyme yra pa
sakyta: “. . . kam atleisi
te, bus atleista, kad suturė
site - suturėta”. Ir ne vien 
dievo “malones” dvasinin
kai gali dalinti. Niekas ki
tas tik pateptasis per mi
šias gali daryti “stebuklą 
stebuklą” - iš paprasčiau
sios duonos plotkelės ir rau
dono vyno jis tarsi koks ma
gas ar burtininkas visa tai 
paverčia dievo kūnu ir krau
ju.

Dvasininko įžeidimas net
gi paprasčiausiu žodžiu 
skaitomas dievo užgavimuir 
dėl to šaukiamasi dangaus 
tėvo t. y. dievo atpildo - 
keršto. Kitais laikais toks 
asmuo apšaukiamas eretiku, 
kartais būdavo netgi atski
riamas nuo bažnyčios, o vi
duramžiais - sudeginamas 
ant laužo. Be abejo, piktžo- 
džiautojai pasmerkiami am
žinoms pragaro kančioms, 
pačiame centriniame katile, 
kurį prižiūri pats Antikris
tas. Taip yra apsaugojama 
dvasininko garbė.

JIEMS IR MATERILINIAI 
GYVENTI NETEKA 
“DVASIA ŠVENTA”

Nė viena profesija nesuda
ro tokios šventumo aureo
lės, kaip dvasininko. Ir jo 
šventumas toks didelis, kad 
niekas, net Romos popiežius,

NUOTRAUKOJE:
Klaipėdos pa

veikslų galerijos 
lietuvių tarybinės 
dailės skyriuje.

B. Aleknavičiaus 
nuotr. 

dangaus vietininkas žemėje, 
bažnyčios vyriausioji galva, 
negali jo atimti, atleisti iš 
pareigą, panaikinti jo diplo
mą. Be to, nė vienas dva
sininkas šioje ašarą pakal
nėje neliejo ir nelieja ašarų 
dėl materialinio aprūpini
mo. Nepamatysime dvasi
ninko apibrizgusią sutana, 
senais kiaurais batais. Ne
sutiksime kelyje einančio 
pėsčiomis. Greičiausiai pa
matysime važiuojantį gra
žiame važyje, ristūnais žir
gais, o dabar - lengvąja ma
šina.

Vadinasi, dvasininkai vis
kuo pertekę, netgi negaudami 
atlyginimą. Aš pats, būda
mas saleziečiu vienuoliu c 
Saldutiškyje ir Vytėnuose, 
sekmadieniais su vienuolyno 
viršininku J. Gustu, vesdami 
misiją dienas įvairiose pa
rapijose, surinkdavome tiek 
pinigą, kad iš ją visą savaitę 
vienuolynas galėdavo išsi
laikyti, o kur dar kitos paja
mos už bažnytinius patarna
vimus.

1954-1959 metais buvęs 
Kauno kunigą seminarijos 
klierikas, o vėliau kunigas 
A. Pagareckas savo atsimi
nimuose iš seminarijos 
rašo: “Seminarijos vadovy
bė, paprašyta Šiluvos klebo
no mus taip pat išleido į at
laidus padėti kunigams “ru- 
giapiūtėje”. Klierikai į 
šiuos atlaidus vykdavo kas
met, ir mes jau žinojome, 
kad turėsime padirbėti iš pe
ties. Pagrindinis mūsą už
davinys buvo rinkti pinigus. 
“Stebuklingoje” vietoje 
maldininkai pinigą negaili. 
Užtat atgal klierikai vežda
vo lyg bulvių prikimštąmai- 
šą vyskupijos kurijai, o ir 
Šiluvos klebonas savęs ne- 
nuskriausdavo. .

TAČIAU KAI KURIE META 
SUTANA

Tačiau, nors ir labai 
išaukštinti, apgaubti šventu
mo aureolėmis, gerai apsi
rūpinę materialinėmis gė
rybėmis, kulto tarnai ne re
tai atsisako visą šią dalyką 
ir, nusivilkę dvasinį rūbą, 
pereina į žymiai sunkesnį, 
atsakomingesnį, tačiau di
džiai prasmingesnį pasau
lietišką gyvenimą, o tikėji
mo atžvilgiu tampa ateistais, 
bedieviais, tikėjimo prie
šais. Štai tik nuo 1948 metą 
kunigystės profesiją Tarybą 
Lietuvoje metė šešiolika 
dvasininką. Tai Kauno kuni
gą seminarijos profesorius 
J. Ragauskas, įvairią para
piją klebonai ir vikarai P.
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Iš laiškų
1973 m. liepos 16 d. 
Montevidėjus

MIELAS IR BRANGUS 
BIČIULI ANTANAI!

Su liūdesiu labai pavėluo
tai sužinojome apie mielos 
draugės LILIJAN KAVA
LIAUSKAITĖS mirtį.

Reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą “LAISVES” ko
lektyvui } netekus ilgametės 
administratorės ir įžymios 
pažangietės, ir velionės gi
minėms, artimiesiems ir 
draugams.

Tegul jos darbai ir atmi
nimas įkvepia jus naujam 
ryžtui kovoje už pažangą 
darbininką gyvenimą.

Mes kartu su Jumis skaus
mo valandomis:

Jonas Stanulis, 
“DARBO” 
ADMINISTRATORIUS 
Bronius Morkevičius, 
ATSAKINGASIS 
REDAKTORIUS

Atlantas, 73.VII.17

Gerbiamas drg. Bimba ir 
visi laisviečiai:

Linkėjimai nuo Atlanto ir 
nuo mūsą trijulės. Šiandien 
praplaukėm vidurį Atlanto. 
Saulė, vanduo ramus, jaučia
mės kuo puikiausiai. Dar 
kartą tenka įsitikinti, kad 
pasaulis nuostabus! Ačiū už 
viską Jums.

Apkabiname su meile ir 
pagarba,

Jūsų
ALDONA (Juškienė).

Jaučkis, P. Grucė, P. Sarei- 
ka, A. Ramanauskas, A. Vaš
kelis, A. Akstinas, G. Mei
lus, A. Vackelis, A. Paga
reckas ir kiti.

Kodėl taip atsitinka?
Visą pirma kunigo profe

siją meta sąžiningiausi kulte 
tarnai, kurie nepakelia veid
mainystės. Buvęs Sėtos pa
rapijos kunigas S.Markonis, 
1937 metais metęs kunigys
tę, tarybiniais metais suor
ganizavęs LTSR Ateizmo 
muzieją, yra parašęs: “Ne
tikėjimą slėpti buvo labai 
sunku, dar sunkiau - gyventi. 
Svarsčiau, ką toliau daryti. 
Pasilikti visą gyvenimą ku
nigu apgaviku buvo baisu. 
Mačiau, kaip tikintieji kuni- ■ 
gą laikė šventybe. O aš 
veidmainiškai turėsiu tikinti 
juos, jog dievas yra. . . ”

O kur slypi pagrindinė 
veidmainystės priežastis? 
Pačioje tikėjimo dievu es
mėje. Nagrinėdami religi
nes dogmas, nesuranda die
viško prado, dėl kurio buvo 
pašventę visą gyvenimą. 
Štai čia visa žmogiškoji tra
gedija, kurią kaip tik gimdo 
bažnyčia. Juk seminarijoje
sęuicpęjuą hiAnjon
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LIETUVOJE JONAS Ao BARKUS
RESPUBLIKOS
GIMTADIENIS

Liepos 21-oji — viena žymiausių, viena lemtingiausių datų visoje Lietuvos istorijoje. Si diena tapo gaire, žyminčia Nemuno krašto naujo gyvenimo pradžią, ir nėra kitos datos, kuri jai prilygtų reikšme.1940-ųjų liepos 21-oji tapo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos gimimo diena.... Fotonuotraukos, gausūs dokumentai, įvykių liudininkų ir dalyvių pasakojimai, publicistiniai ir grožinės literatūros kūriniai mena tas nepaprastai svarbias liepos dienas. Joms skirti patys gražiausi žodžiai — tų, kuriems išsipildė daugiametės svajonės apie laisvę, taikų ir gerą gyvenimą — tai yra — Lietuvos gyventojų daugumos, ir pagiežinga neapykanta, keiksmai bei prasimanymai — saujelės tų, kuriems keturiasdešimtųjų liepa atėmė šiltas ir sočias vietas, galimybę turtėti kitų prakaito kaina. Dalis pastarųjų vėliau atsidūrė už jūrų marių — ten, į kur iš buržuazinio „rojaus" pabėgo tūkstančiai vargo kankinių, ir iki šiolei negali susitaikyti su mintimi, kad visiems laikams prarasti dvarai ir fabrikai, kad Lietuvos liaudis labai šauniai tvarkosi be ponų. Juos ir dabar girdime kuždant bei skrebenant plunksnomis, iškraipant tikrovės faktus, šmeižiant liaudies kovotojus. Vienas mėgstamiausių buržuazinių veikėjų prasimanymų yra tai, kad, esą, Tarybų valdžia Lietuvai primesta iš šalies, kad krašte nebuvę revoliucinės situacijos bei revoliucinių nuotaikų. ..Tokiems norėtųsi priminti vieną iš didelės daugybės faktų. Buržuazinės Lietuvos saugumo departamento direktorius A. Povilaitis viename biuletenių 1939 m. spalio 16 d. taip rašė apie didėjančią Komunistų partijos įtaką Lietuvos darbininkų tarpe:„Šių dienų įvykiai parodė, kad mūsų darbininkijos tarpe komunistų agitacija randa sau neblogą dirvą. Komunistų įtakai pasiduoda nemaža ir tų darbininkų, kurie anksčiau su komunistų veikla nieko bendro neturėjo (...). Kaip dabar patirta, Komunistų partija nėra nusistačiusi dažnai ruošti mažas demonstracijas. Jau ir tos buvusios gerai parodžiusios darbininkų ryžtingumą (...). Streikui, pradėtam ekonominiais reikalavimais, vėliau būsią suteiktas politinis pobūdis: būsią pareikalauta paleisti politi- • nius kalinius, rinkti demokratinį seimą, sudaryti demokratinę vyriausybę ir t.L".Tur būt, net buvę ponai nesuabejos savo buvusio tarno pranešimų tikslumu. Jų, tų pranešimų, artėjant keturiasdešimtųjų vasarai, būta vis daugiau ir daugiau. Tačiau nei jų, nei jų autorių bei skaitytojų pastangos sulaikyti lyg lavina besiartinančius didžiuosius įvykius nebuvo ir negalėjo būti sėkmingos.įvyko rinkimai į Liaudies seimą. Rinkimai, kuriuose pirmą kartą Lietuvos istorijoje žmonės patys rinkosi valdžią. Rinkimai nebuvo vien tik politinis aktas: jie vyko kaip didžiulė bendra darbo žmonių šventė, kaip naujo gyvenimo pergalės demonstracija. Nors pagelto šias žinias skelbusių laikraščių puslapiai, tačiau visiems laikams Lie

Iš mano autobiografijos

Nepakėlė laminamos 

veidmainystės

Lietuvos pramonė 

padeda Lietuvos kaimui
kad . be dievo valios 
ir plaukas nenukrenta nuo 
galvos”, kad dievas esąs 
“Alfa ir Omega, pirmasis ir
paskučiausias, pradžia ir 
galas”, o jis - tik "liaudiš
kas vaizdinys”.MOKSLINIŲ ŽINIŲ POVEIKIS

Be abejonės dieviško pra
do pamatus sujudina moksli
nės žinios apie pasaulio ir 
gyvybės savaimingą atsira
dimą. Ir man dar tebūnant 
vienuolyne, o vėliau studi
juojant aukštojoje mokykloje 
nuolat rūpėjo gyvybės atsi
radimas musą planetoje. Kai 
dėstytojai pakankamai {tiki
namai įrodė, kad organinių 
medžiagą esama tarpžvaigž
dinėje erdvėje ir kad jos buvo 
dar iki Žemės susiformavi
mo, supratau tada, iš kur 
Žemėje atsirado Alfa, iškur 
kilo gyvybė. Man nukrito 
bejėgiškumo jausmas dėl 
pirmapradžio, o religija pa
siliko fantastiniu mitu, šven
tomis pasakomis, kuriomis 
tiki tik neįsigilinę į mokslą 
apie pasaulio atsiradimą 
žmonės.

1935 metais M. Mozūraitis 
išėjo iš kunigą seminarijos 
penkto kurso todėl, kad baž
nyčia persekiojo mokslinin
kus. Pamėgęs astronomiją 
M. Mozūraitis negalėjo dva
sininkijai atleisti už M. Ko
perniko Galilei Galilėjaus 
teismus ir ją persekiojimą 
vien dėl to, kad jie išdrįso 

skverbtis į dangaus kūną pa
saulį. "Jeigu dievas yra 
danguje ir jeigu jis linki 
žmonėms gero, leistąsi pa
žinti jį. Bet jo nėra, ir to
dėl bažnyčia draudžia 
skverbtis Į kosmosą, kad 
mokslininkai neišaiškintą 
dvasininkijos melo”, - vė
liau savo paskaitose aiškino 
M. Mozūraitis, vienas iš žy
miausią pokario ateistą.

Tęsdamas M. Mozūralčio 
ateistinę veiklą, J. Ragaus
kas, su paskaitomis apkelia
vęs beveik visus respublikos 
kampelius, ne kartą pabrėžė: 
"įsitikinęs, idealistinės pa
saulėžiūros netinkam um u, 
ėmiau ją griauti ir jos vie
toje statyti mokslinę mate
rialistinę pasaulėžiūrą”. 
Jis netgi savo gyvenimą su
rišo su Komunistą partija. 
Pareiškime į partiją jis pa
rašė: “Jau bus apie 20
metą, kai aš Komunistą par
tijos ideologiją ir jos vykdo
mą politiką laikau sava. Ta
čiau, nenorėdamas tam tik
rai mūsą visuomenės daliai 
duoti galimybę apkaltinti 
mane karjerizmu, lig šiol 
nesiryžau prašytis priima
mas Į partijos narius.

Dabar, kai mano gyveni
mas artėja į pabaigą, mano 
didžiausias noras yra liku
sias savo jėgas atiduoti Ko
munistą partijos Programos 
įgyvendinimui ir kartu aiš
kiai parodyti visuomenei, 
kad mano materialistinė pa
saulėžiūra ir komunistinė 
ideologija lieka iki pat mir-

tuvos istorijoje liks pranešimai apie tai, kad, pavyzdžiui, Vilkaviškyje apie 7000 susirinkusių valstiečių ir darbininkų išrinko Lietuvos Darbo sąjungos kandidatus į Liaudies seimą, kad Šakiuose 2000 žmonių mitingas vienbalsiai pasisakė už Lietuvos Darbo sąjungos kandidatus, o pats mitingas buvo užbaigtas Internacionalu, kad Panevėžio, Rokiškio, Biržų apskričių visuose valsčiuose įvyko rinkiminiai mitingai, kad vien Semeliškėse mitingavo, pritardami darbo žmonių kandidatams, apie 4000 darbininkų ir valstiečių. Šiandien tų paskirų faktų priminimas — o juk tai vyko visoje Lietuvoje, visuose jos sodžiuose ir miestuose! — labai nemalonus mėginantiems iškraipyti istorijos faktus. Keturiasdešimtųjų liepą didžioji dauguma lietuvių tautos aiškiai pasakė, kad ji visiems laikams pasirinko socializmo kelią, draugystės ir ryšių su kitomis tarybinėmis tautomis kelią...Šį lietuvių liaudies, o taip pat jos kaimynų — estų ir latvių — žygį sveikino viso pasaulio darbininkai. Londono „Deili vorker" gavo daug laiškų, kuriuose buvo sveikinamas Tarybų valdžios įkūrimas Pabaltijyje, Pabaltijo respublikų kreipimasis į Tarybų Sąjungos vyriausybę, prašant priimti į TSRS sudėtį. Viename grupinių laiškų tekstilininkai iš Lankaširo rašė:„Prašome perduoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautoms mūsų pasveikinimą. Šiomis dienomis Maskvos radijas pranešė mums apie reikšmingus įvykius — apie tų šalių išlaisvinimą iš kapitalizmo jungo".Taip iš visos širdies rašė žmonės, patys patyrę kapitalistinės sistemos žiaurumą ir patys kovoją už geresnį rytojų.Istorinius Liaudies seimo nutarimus karštai sveikino ir pažangieji užsienio lietuviai, kurie iš karto suprato, kad Lietuva pasuko kaip tik tuo keliu, apie kurį jie svajojo, kad pagaliau susikūrė santvarka, kurios jie norėtų. Dar liepos dešimtą Amerikos Kompartijos Lietuvių Centro Biuro sekretorius A. Bimba rašė sveikinime LKP Centro Komitetui Lietuvos darbo žmonių pergalės prieš buržuaziją proga:„Vardu Amerikos lietuvių komunistų ir tūkstančių simpatikų mes nuoširdžiausiai sveikiname jus jūsų didžiojo istorinio laimėjimo valandoje prieš Lietuvos liaudies pavergėjus. Ta mintis, jog ir mes nors maža dalele, palyginti su jūsų pasiaukojimu, prisidėjome prie jūsų didvyriškos kovos, padidina mūsų džiaugsmą Lietuvos liaudies pasiekimais".Šioms mintims — nežiūrint, kokiais žodžiais jos bebūtų išreikštos, pritarė pažangūs lietuviai visame pasaulyje. Nepaprastai įdomūs ir šia proga tikrai prisimintini keturiasdešimtųjų metų Niujorko „Laisvės" puslapiai. Liepos dvidešimt trečią laikraštis didžiulėmis raidėmis pirmame puslapyje pranešė: „Lietuva jau Sovietinė respublika". Toliau — pranešimas apie Liaudies seimo nutarimą paskelbti Lietuvą tarybine socialistine respublika, sveikinimai, komentarai:„... Senasis režimas Lietuvoje daugiau jau nebegrįš, Lietuvos žmonės žygiuos pirmyn. .. Seimas dabar yra Lietuvos šeimininkas... Seimas tūri pilną viso krašto pasitikėjimą, nes jis tapo išrinktas 95 nuošimčių visų Lietuvos piliečių, turinčių teisę balsuoti. .. Mūsų dienraštis ir Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė turi pilnutinį pasitikėjimą Seimu. Dabar lietuvių tautai atsidaro kelias į progresą".Lietuva nuėjo keliu, kurį pasirinko keturiasdešimtųjų liepą. Laikas, įvykiai nenuginčijamai įrodė šio kelio teisingumą. Įrodė, visų tikrųjų Lietuvos ir jos liaudies draugų visame pasaulyje dideliam džiaugsmui ir tokiam pat dideliam, tačiau visiškai bejėgiam jos priešų pykčiui.
JONAS LUKOŠEVIČIUS

Tarybą Lietuva gyvulinin
kystės produktą gamybos at
žvilgiu pasivijo labiausiai 
išsivysčiusias kapitalistines 
šalis, o daugelį ją ir gerokai 
pralenkė. 1970 metais, pa
vyzdžiui, Lietuvoje vienam 
gyventojui buvo pagaminta 
124 kg mėsos, tuo tarpu 
JAV - 116 kg, Prancūzijoje- 
89, Vakarą Vokietijoje - 75, 
Italijoje - 42 kg. Panašus 
vaizdas su primelžiamo pie
no kiekiu. Lietuvoje vienam 
gyventojui jo pagaminta 791 
kg, Prancūzijoje - 636, Va
karą Vokietijoje -352, JAV - 
259, Italijoje - 184 kg.

Guvulininkystei tarpti pa
dėjo įvairūs dalykai: lauką 
melioravimas, kultūrintą 
pievą ir ganyklą įrengimas, 
sparti tvartą statyba, mašiną 
bei įrengimą gausumas ir 
t. t. Tačiau nemažas čia ir 
kombinuotąją pašarą pramo
nės įnašas.

Kombinuotaisiais paša
rais Lietuvoje vadinami to
kie miltai, į kuriuos pridėta 
įvairiausią priedą, keliančią 
gyvulių produktyvumą, bet nė 
kiek nebloginančią pieno ar 
mėsos skonio bei maistin- 
ties tvirta ir nekinta-

> > ma. . .
Daugumos buvusią kulto 

tarną pagrindinis gyvenimo 
tikslas - padėti žmonėms 
susidaryti mokslinę-mate- 
rialistinę pasaulėžiūrą.

Bronius JAUNIŠKIS 
Vilniaus ateistą 
klubo pirmininkas

ALBINAS ŽUKAUSKAS

Vilniaus pogrindis
Perbridus laikmečio upę, 
Į viską pažvelgus šiuolaikiškai, — 
Širdies daugiau būta, nei proto. 
Rimtai, — nors jaunai, bet nevaikiškai 
Tos visos grumtynės atrodo.

Nuo smūgių parklupę, 
Mes grindinio akmenis graužė me, 
Bičiulių krauju nudažytus.
Ledus ir grotas išlaužėme 
Ir nešėm kryžius netašytus.

Vidunaktį riksmas nuvilnijo, 
Gatves ir aikštynus išjudino. 
Aušra pasibeldė į lūšnas. 
Ir žmogų iš miego pabudino 
Nugriuvusių santvarkų triukšmas. 
Atgavome amžiną Vilnių, 
Jo galvą apkaišėm rožėmis, 
Raudonais bijūnais apdaigstėm 
Nušvito tiek temdytas požemis, 
Pasipuošė rytmečio skraistėm.

Mes esam daug skausmo iškentę, 
Todėl mums toks mielas žydėjimas, 
Sodrus, suvešėjęs, rasotas 
Palaimintas Vilniaus švytėjimas. 
Bičiulių krauju numazgotas

Į langus mums beldžiasi šventė.

PETRAS VAIČIŪNAS

Mes grįžom į Vilnią
Mes grįžom Į Vilnių, sugriautą ir nykų, 
Ne merdėt, bet degt ugnimi negasia. 
Pripins lietuvaitės vėl Vilniui vainikų, 
Jų broliai nuskaidrins jį darbo dvasia.

Ir skausmą dėl Vilniaus, ir ryžtą vaduot jį, 
Ir pergalės džiaugsmą, kaip himno garsus, 
Mes nešame Vilniui šventai atiduoti, 
Kad būtų jo vardas didingai garsus.

Mes grįžom Į Vilnių per galvas fašistų, 
Jam žygiais pražydę, tvirti po kovos, 
Kad Lietuvai Vilnius kaip saulė sušvistų, 
Kad plaktų širdim jis laisvos Lietuvos.

Kur akys aprauda degėsių nūn blokštę, 
Kur dvasiai sunku nuo griuvėsių uolos, 
Išaugs ten vėl Vilniuj pilis miksąbokštė, 
Vėl mūrai ten amžiams legendom bylos.

Mes grįžom į Vilnių ne verkti prie karsto, 
Bet žengt į rytojų su giesmė drąsia, 
Nors vėjai po Vilnių dar pelenus Žarsto, 
Mes sveikinam dieną gyvybės dvasia) 
1946

gurno: baltymą, vitaminą, 
mineralinių medžiagą. Tie 
priedai būna skirtingi kar
vėms, kiaulėms ir kitiems 
gyvuliams. Kombinuotie
siems pašarams plačiai var
tojami ir vitamininiai žolės 
miltai.

Lietuvoje šiuo metu veikia 
14 kombinuotąją pašarą ga
myklą. Ją tarpe tokios di
delės, kaip Kauno, Kapsuko, 
kurią kiekviena per mėnesį 
pagamina iki 10 tūkstančių 
tonų produkcijos. Ne ką te
rn ažesnės Panevėžio, Joniš
kio ir kai kurios kitos. 
Praėjusiais metais respu
blikos pramonė patiekė gy
vulių augintojams daugiau 
kaip milijoną toną kombi
nuotųjų pašarą.

Įvairiai didinama ir tobu
linama respublikos kombi
nuotąją pašarą pramonė, 
įpionės aprūpinamos nauja 
technika, įvaldoma pažangi 
technologija. Į pagalbą pa
sitelkiama net elektronika. 
Sials metais respublikos 
pramonė patieks gyvulių 
augintojams vieną milijoną 
140 tūkstančių toną kombi
nuotųjų pašarų. Jie bus 
skirti galvijams, kiaulėms, 
paukščiams, žuvims, kaili
niams žvėreliams, ar
kliams, avims ir triušiams.

Sį penkmetį dar numatoma 
pastatyti modernias gamy
klas Alytuje ir Plungėje. 
Visa tai įgalins penkmečio 
pabaigoje - 1975 metais 
maždaug trečdaliu padidinti 

kombinuotųjų pašarų gamy
bą.

Brandinami planai atei
čiai. Pernai respublikoje 
gyvuliams dar buvo sušerta 
apie pusantro milijono tonų 
grūdų. Be to, grūdų kasmet 
užauginama vis daugiau. 
Kad visi gyvuliams skirti 
grūdai būtų perdirbami į 
kombinuotuosius pašarus, 
netolimoje ateityje planuo
jama gamyklų skaičių res
publikoje mažą mažiausia 
padvigubinti, o kombinuotą
ją pašarų gamybą padidinti 
maždaug keturgubai.

E. VERKAUSKAS

AUKSAS IS... PUTŲ
Tur būt, mažai kas žino, kad 

šalies valiutos fonde esanti tam 
tikra dalis aukso ir sidabro gau- 

, narna iš švino įmonių.
Lydant žaliavą šachtinėse kros

nyse, be kita ko, išgaunami ir 
taurieji metalai. Antai, išskiriant 
auksų ir sidabrų, naudojamas cin
kas, kurio pridedama į švino ža
liavų. Cinkas „sugeria” tauriuo
sius metalus, sudarydamas vadi
namąsias sidabrines putas. Iki šiol 
jos būdavo toliau apdorojamos 
letorlinėse krosnyse. Kazachijos 
TSR MA Metalurgijos ir'sodrini* 
mo instituto bendradarbiai pasiū
lė naujų, našesnį elektrolerminį 
sidabrinių putų apdorojimo būdų. 
Jis jau laikomas švino pramonės 
įmonėse.

Naujoji aukso ir sidabro išga
vimo iš švino žaliavos technolo
gija gali sutaupyti valstybei de
šimtis milijonų rublių. Be to, šis 
gamybos būdas labai pagerino 
darbininkų darbo sųlygas. Šia 
naujiena susidomėjo Lenkijos, 
Bulgarijos metalurgai, kai kurios 
Italijos ir Švedijos firmos.

’fotopopieriaus
RYŠKINIMAS

„Deviomatikas"—taip vadinasi 
sausas ryškalas ir fiksažas, kuris 
gaminamas Italijoje. Fotopopierių 
jis išryškina per 30 s. Ypač nau
dinga deviomatiko ypatybė yra 
ta, kad, net ir ilgai veikiant juo 
fotopopierių, neatsiranda gerai 
visiems fotografams žinomas vua
lis.

Pradėjus leisti laikraštį "Laisvę” Bostone 1911 m. nominaliai prie "Laisvės” leidėjų nepriklausiau, nes neturėjau pinigą prisidėti. Tačiau prisidėjau tuomi.kad parūpinau keletą knygelių, kurias atspausdinti daviau "Laisvei”, užmokėdamas (nors pigiai) už jų atspausdinimą. Tai buvo šiek tiek darbo naujai Įsikūrusiai "Laisvės” spaustuvei ir tas pakėlė jos prestižą. Matote, nauja spaustuve jau spausdina knygas. So. Bostone tuomet gyveno FelicijaYuškauskienė, iš profesijos akušerė, o polinkiu rašytoja. Jinai mėgo dainuoti ir rašyti daineles bei scenos vaizdelius. Tik bėda buvo, kad nemokėjo lietuvių rašybos nei gramatikos pradų. Kai man teko ją pažinti ir susidraugauti, tai teko, ir jos rašinius redaguoti - perrašinėti ir spaudai prirengti, nes jinai buvo Įsitikinusi, jog jos rašiniai geri ir verti būt spausdintais. Taigi, perrašiau ir galimai sutvarkiau jos eilių rinkinį, užvardytą (jei. teisingai atsimenu) "Surinktos Dainos ir Eilės”, parašė F. Yuškauskienė. Kitas jos kūrinys buvo tragedija "Kerštinga Meilė”. Tą jinai pagamino vaizduodama savo praeitį. Man taipgi teko tą kūrinį redaguoti ir spausdinant jo korektūras taisyti. Tos dvi knygelės buvo "Laisvės” spaustuvėje atspausdintos; kiek atsimenu, abi poros tūkstančių tiražu. Tragedija "Kerštinga Meilė” vėliau buvo keliose kolonijose vaidinta. Tai individualių meilės pergyvenimą vaizdavimas, kas atsitinka, kai poroje gyvenant vieno meilė atšąla bei kitur nuklysta. Antroji jos knygelė "Surinktos Dainos ir Eilės” buvo mažos vertės eilėmis rašytą pojūčių vaizdavimas.Tuo pat laiku, regis;1912- 13 metais New Yorko socialistiniame dienraštyje "New Yorko Call” tilpo Margare- tos Sangerienės parašytas kūrinys, užvardytas "Sex Knowledge for Girls”. Tai buvo pirmutinis tos rūšiesraštas viešoje spaudoje. ( Tąsa 6 puslapy )

Didžiasalio kaime, netoli Ignalinos, statoma gamykla,kurioje per metus bus pagaminama 135 milijonai drenažo vamzdžių. Tai padės greičiau užbaigti visų Lietuvos žemiu drenavimą.Dabar Didžiasalyje montuojamas pagrindinis busimosios gamyklos korpusas, užimantis beveik trijų hektarų plota.NUOTRAUKOJE matome vienus geriausių gamyklos mūrininku M. Lukaševičių (iš kairės) ir J. Motiejai t L
G. SVITOJAUS nuotrauka

Reakcijos elementai puolė t ą rašinį užgniaužti. Stengėsi net sulaikyti tuos dienraščio "N. Y. Call” numerius, kuriuose tasai raštas tilpo. Tas betgi nepasisekė, 'l eis mas pripažino, jog ten nieko nemoralio-palcistuvingo ne buvo. Margareta Sangerienč buvo žymi tų laikų liberalė, kuri darbavosi gimdymų apribojimų organizacijoje irstengėsi skleisti daugiauteisingų žinių apie lyties veiksmus ir jų Įtaką žmogaus gyvenime. Jinai ir daktaras W. J. Robinsonas buvopirmieji pionieriai, pasiryžt, skleisti teisingas Žinias apie lyties reikšme žmonių gyve nime. Kai pamačiau tą San- gerienės raštą dienraštyje "N. Y. Call”, pasiryžau pateikti jį mūsų žmonėms. Parašiau dienraščiui gauti leidimą versti tą rašt ą Liet u vių kalbon. Leidimas buvo duotas ir aš ėmiausi r v< e ti. Kiek atsimenu, 1914 r ic - tais pad aviau vert i m ą "Laisvės” spaustuvei i credos, tais pačiais metais kū rinys buvo atspausdint as knygute, vardu "Patarimai Merginoms apie Lyties Dalykus” - vertė J. Stropus. Knygutės kaina buvo 25 centai ir nemažai jos pardaviau. Vėliau, rodos j 1920 ar 1921 metais "Keleivis” perspausdino tą knygelę, pažymėdamas, būk vertė F. Yuškauskienė ir kaina padėjo 50 c. ar daugiau.1917 metais atvykau gyventi New Yorkan. "Laisvė” persikėlė Į Brooklyno William sburgą. Pradžioje dirbau tūloje gydytojų ištaigoje vertėju - perkalbėtoju pritraukti lietuvių, lenkų, rusų išeivius neva tai gydymui, o tikrenybėje tik pinigų viliojimui. Toji procedūra yra ryškiai atvaizduota mano vaizdelyje "Pas Daktarą”, tilpusiame darbininkiškos literatūros rinkinyje "Atžalose”.1918 metų pradžioje ūmiai dirbti "Laisvės” Įstaigoje Taisydavau rankraščius- korespondencijas, vėliai tvarkiau žinių rašymą, gelbėjau draugui Paukščiui redagavime. Tuo pat laiku,
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LEONAS STEPANAUSKAS “LAISVEI” Iš BERLYNO

PO FESTIVALIO ŽENKLU 
-PENKIALAPĖ RAMUNĖ

štai kokias įdomias va
landas mes Berlyne pergy
vename: išeini iš namų į 
gatvę ir tuojau pat gali rankų 
paduoti visam žemės rutu
liui, visiems žemynams, 
daugiau kaip šimto šalių at
stovams. Mūsų mieste 
vyksta Dešimtasis pasauli
nis jaunimo ir studentų fes
tivalis. Virš aukščiausių 
namų, balkonuose, languose, 
taipgi jaunųjų festivalio sve
čių rankose žydipenkialapė- 
įvairiaspalvė “ramunė”, 
kurių pažįsta net keletas 
kartų. . . Juk pati festivalio 
idėja atsirado dar sunkiai
siais karo metais.

Prisiminkime! 1941 metų 
rugsėjo 28 dienų Maskvoje 
įvyko tarptautinė jaunimo 
konferencija, kurios dalyviai 
kreipėsi į viso pasaulio jau-
nimų, ragindami prisidėti 
prie didžiosios kovos prieš 
žmonijos priešų - fašizmų. 
1942 metais susitiko studen
tai iš 37 šalių Vašingtone. 
Tais pačiais metais demo
kratinių jaunimo organizaci
jų atstovai iš 29 šalių suva
žiavo į Londonu.. Tikslai ir 
susitikimo šūkis tas pat: te
gul žemėje vėl žydi taika, 
teisingumas, laimė.
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Viena svarbiausių pasaulinio jaunimo ir studentų festivalio vietų: Humboltų universi
tetas Unter den Linden gatvėje. Čia vyksta taipgi baltistų konferencijos, apie kurias
dažnai “Laisvei” rašau.

Pasaulio demokratinis 
jaunimas, padrųsintas per
galingų Tarybinės armijos 
smūgių, 1943 metais pa
skelbė pirmųjų “pasaulio 
taikos savaitę”. Argi ne 
puiku, kad karo dienomis gi
męs solidarumas pokario 
laiku neužgeso?! Jau 1945 
metais spalio mėnesį Į Lon
donu susirinkę vakarykščiai 
kareiviai ir pasipriešinimo 
fašizmui kovą dalyviai nuta
rė įkurti Pasaulinę demo
kratinio jaunimo federacijų, 
į kurių tuojau pat įstojo pa
žangios jaunimo organizaci
jos iš visų penkių žemynų. 
Viena pačių pirmųjų Šitos 
organizacijos iniciatyvų; 
nuolatinių jaunimo susitiki
ni ų-festivalių sušaukimas.

šitaip Festivalis ėmė 
žingsniuoti per audringus 
pokario laikus. . . 1947 - 
Praga, 1949 - Budapeštas, 
1951 - Berlynas, 1953 - Bu
kareštas, 1955 - Varšuva, 
1957 - Maskva, 1959 - Viena, 
1962 - Helsinkis, 1968 - So
fija, 1973 - Berlynas. . .

ANTRĄ KARTĄ BERLYNE

Tatai, žinoma, Įsidėmėti
na aplinkybė. Giliai pras
minga. Akimis permetę 
“lentelę”, matome, kad Vo
kietijos Demokratinės Res- IxJLtzLlJUD dLULICO

publikos jaunimui teisė būti1 ne įžiebta festivalio ugnis

festivalio šeimininkais pir
mų kartų buvo suteikta vos 6 
metam s praėjus nuo karo pa
baigos. Iš esmės Berlyne 
dar riogsojo baisūs griuvė
siai. Griuvėsiai dar buvo ir 
daugelyje sielų, kurias buvo 
apnuodijęs fašizmas. Bet jau 
du metus gyvavo nauja dar
bininkų ir valstiečių Vokieti
ja - VDR - “Rytų Vokieti
ja”, kaip jų kai kas Vakarų 
šalyse iki šiolei vadina. Pa
čiais pirmaisiais metais di
džiausių entuziazmų šios 
valstybės kūrime parodė 
jaunimas. . . Koks gilus 
humaniškumas slypėjo Pa
saulinės demokratinio jauni
mo federacijos sprendime ir 
ryžte parodyti vokiečių jau
nuoliams, kad ir jie - ne
žiūrint tokios tragiškos 
praeities - turi teisę stoti į 
vienų gretų. Mes visi žino
me, kokia didžiulė jėga sly
pi PASITIKĖJIME.

Į Berlynu važiuoja rusai, 
amerikiečiai, prancūzai, 
lenkai, lietuviai ir daug kitų 
tautų atstovų su ypatingais 
jausmais. Dar gyvi tėvų ir 
vyresniųjų brolių pasakoji
mai apie karo dienas. Kai 
kur dar ir žaizdos neužgiję; 
kai kur dar senutės motinos 

tebelaukia savo brangiųjų 
sūnų, nors gerai žino jų kapo 
vietų. Dažnai ir patsai kapas 
nepasiekiamas: jis vokiečių 
žemėje, kažkur netoli ar net
gi pačiame Berlyne.

štai rašau šias giedras 
festivalines eilutes ir į jas 
prašyte prašosi keletas eilu
čių iš naujos knygos, kurių 
kų tiktai perskaičiau, kuri 
man padarė didžiulį įspūdį. 
Tatai žurnalistų A. Marti
nionio ir E. Uldukio surinkti 
prisiminimai, pasakojimai, 
įvairūs dokumentai apie lie
tuvių karių dalyvavimų Ber
lyno mūšyje prieš ketvirtį 
amžiaus. “Savo indėlį į 
grandiozinį mūšį, apsivaini
kavusį tarybinės liaudies 
pergale prieš fašizmų Di
džiajame Tėvynės kare, kar
tu su kitų mūsų šalies tautų 
sūnumis bei dukromis įnešė 
ir Tarybų Lietuvos Pasiun
tiniai. Yra nustatyta, kad 
pačiame Berlyno šturme jų 
dalyvavo apie 7-8 tūkstan
čius. O iš viso po Tarybų 
Lietuvos išvadavimo {Tary
binės armijos gretas Įsiliejo 
ir dalyvavo kovinėse opera
cijose maždaug 110 tūkstan
čių lietuvių”.

Štai kų paliudija toji turi
ninga knyga. Bet kodėl gi 
taip daug užsimenu apie 
karų? Ogi todėl, kad Berly-

LAISVĖ

Panevėžio rajono Uliūnų tarybinio ūkio komjaunuoliai 
palydi Į Berlynu, į Pasaulinį jaunimo ir studentų festivalį 
traktorininkų Zenonų Ignatavių. NUOTRAUKOJE iš kairės: 
komjaunimo organizacijos sekretorė Bronė Gailiūtė, Ze
nonas Ignatavičius, sekretorės pavaduotoja Violeta Pukie- 
nė, traktorininkas Antanas Tarulis ir šaltkalvis Antanas 
Zubas.

Zenonas Ignatavičius prieš septynerius metus baigė Ka
plių profesinę technikos mokyklų. Dabar jis pirmosios 
klasės plataus profilio mechanizatorius, vadovauja tarybi
nio ūkio komjaunimo jaunimo mechanizatorių brigadai. 
Už gerų darbų apdovanotas “Garbės'ženklo” ordinu, kaip 
aktyvus visuomenininkas išrinktas Panevėžio rajono Ta
rybos deputatu.

ryžtingiausiai skelbia, kad 
karui nevalia atgauti senų- 
sias teises. Festivalio pa
grindinė idėja: taikos išsau
gojimas.

Dabar jau akivaizdžiai ga
lime įsitikinti, kad labai 
daug padaryta: pasaulyje 
taika šiais 1973 metais turi 
daug daugiau teisių. Prie to 
labai daug prisidėjo jauni

v?, , į*

Dešimtajame Pasauliniame jaunimo ir studentų festiva
lyje Berlyne dalyvavo Vilniaus styginis kvartetas, Lježo 
tarptautinio konkurso laureatas.

NUOTRAUKOJE; styginis kvartetas Vilniuje prie Fil
harmonijos rūmų (iš kairės) - Petras Kunca, Augustinas 
Vasiliauskas, Audronė Vainiūnaitė ir Donatas Katkus.

t. Žebrausko nuotraukos

mas. . . i Beje, laikas ne
stovi vietoje. Pirmųjų festi
valių dalyviai subrendo, tapo 
moterimis ir vyrais, paėmė 
atsakomybę už pasaulio da
bartį į rankas. Jaunuoliai, 
kuriuos matau išėjęs į gatvę 
Berlyne, nešis festivalio 
ugnį į ateitį, į ateinančius 
dešimtmečius.

O Šalies - festivalio šei
mininkės - Vokietijos Demo
kratinės Respublikos jauni
mas?

Galime trumpai pasakyti: 
tiek buvusiųjų, tiek dabarti
nių festivalių dalyviai patei
sino didįjį PASITIKĖJIMĄ.

Demokratinė Vokietija - 
stiprios socialistinių šalių 
sųjungos narys.

Žmonių darbštumas ir or
ganizuotumas taikinga vo
kiečių valstybę, gimusių di
džiausių antro pasaulinio 
karo sugriovimų vietoje, 
įvedė į pajėgiausių pasaulio 
industrinių valstybių pirm a jį 
dešimtukų.

Jau daugiau kaip ketvirtis 
šimtmečio iš VDR teritori
jos nekilo grėsmė kokiai 
nors valstybei ar tautai. . .

Imperialistinių jėgų 
skelbta blokada šiai socia
listinei valstybei sugniužo 
kaip pernykštis sniegas, 
šiuo metu demokratine Vo- < 

kietijų pripažino daugiau 
kaip 80 Šalių. Nė kiek nea
bejojame, kad ji greitai taps 
didžiosios tautų šeimos - 
Suvienytųjų nacijų organiza
cijos nariu.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI

Skubu šitų laiškų laisvie- 
čiams išsiųsti pačiomis pir
momis festivalio valando
mis. Jaunimo susitiki
mas - griežtai kalendoriš
kai - vyks devynias dienas: 
nuo liepos 28 iki rugpiūčio 5. 
Užtat šis Dešimtasis festi
valis jau seniai žengia per 
žemę, štai patys berlynie
čiai savo miestų tvarkė ir 
puošė daugiau kaip me
tus. . . Išėjęs galėjai iš
vysti vis kų nors naujo: tai 
namo siena sušvytėjo nauja 
spalva, tai ištisas skveras 
gėlėmis sumargavo. Mažas 
pavyzdys: Berlyno Humboltų 
universiteto studentai sava
noriškai dirbo 2,000 valandų, 
atnaujino ir remontavo savo 
bendrabučius, kad svečiai 
galėtų gyventi gražioje ap
linkoje.

Mieste buvo rengiamos 
šeštadieninės talkos, į ku
rias išeidavo po 100 tūkstan
čių įvairaus amžiaus žmo
nių. Dabar gražiausiai atro
do pati festivalio miesto šir
dis - Aleksandro aikštė. 
Trisdešimt aštuonerių aukš
tų viešbutis “Stadt Berlin” 
nutvisko žvaigždėmis. Ap
link supasi festivalio spalvos 
ant kaimyninių namų.

Dar viena idėja labai puiki; 
sugalvota padidinti vaikų 
piešinius tema “taika“ ir 
jais papuošti vienų Aleksan- 
derplaco šonų. . . Daug kur 
sukasi festivalio “malūnai”. 
Jų sparnuose: penkios fes

tivalio spalvos, simbolizuo
jančios penkis žemynus. . . 
Kų tiktai buvau arti Hum
boltų universiteto - Augusto 
Bėbelio aikštėje. . . Neno
romis prisimeni, kas šioje 
aikštėje įvyko 1933 metų 
gegužės 10 dienos vakarų. 
Iš šalia esančiose “Karališ
kosios” bibliotekos langų 
hitlerininkai į laužų metė ir 
degino pažangių žmonių - 
mųstytojų, rašytojų knygas. 
Įvyko simbolinis knygų degi
nimas, kurio žmonija neuž
mirš kaip didžiausios pikta
darybės.

Šių valandų - gražių 1973 
metų liepos popietę - šioje 
vietoje baigiamos įrengti 
tribūnos, mėginami mikro
fonai, statomos televizijos 
kameros, renkasi jaunimas. 
Tuoj prasidės vienas svar
biausių dešimtojo festivalio 
renginių: imperializmo
teismas. Dalyvaus 125 pa
saulio šalių atstovai. Neat
sitiktinai. Šio jaunimo ir 
studentų festivalio Berlyne 
šūkis: “Už antiimperialis- 
tinį solidarumų, taikų ir 
draugystę”.

Festivalio Berlyne apimtį 
galite suprasti taip pat ir iš 
šių faktų: atvažiavo daugiau 
kaip 20 tūkstančių jaunuo
lių vien tiktai oficialiose 
Salių delegacijose. Pačių 
šalį rengėjų atstovauja 80 
tūkstančių pasiuntinių iš 
įvairių miestų, kaimų. Sis 
skaičius paūgės iki rugpiūčio 
5 dienos net iki šimto tūks
tančių. Kultūrinės ir meni
nėse programos prasidėjo 
250 scenų, salių, koncertinių 
aikštelių. Festivalio štabe 
pastatyta 30 metrų ilgio ir 
poros metrų aukščio lenta- 
programa, kurioje “priseg
ta” pusantro tūkstančio ren
ginių. Įvyks net 80 konfe
rencijų, kuriose - dažnai 
įvairių pažiūrų - jaunuoliai 
diskutuos, tarsis, dalinsis 
mintimis. Įvyks iš viso 14 
solidarumo su kovojančio
mis tautomis mitingų, 28 su-
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V. MAlZlUS
Lietuvos miestuose

PANEVĖŽIO NAUJIENOS

Patvirtintas perspektyvi
nis Panevėžio statybų gene
ralinis planas, kuriame nu
matytos pagrindinės miesto 
augimo gairės iki 1996 metų.

- Panevėžio ribos tols va
karų kryptimi, Berčiūnų 
link, - komentuodamas šį 
planų, papasakojo miesto vy
riausiasis architektas Jonas 
Brazys. - Jau dabar tarp 
Nevėžio ir plento, vedančio į 
Šiaulius, auga didžiausias 
miesto rajonas. šį gyvena
moji masyvų numatyta už
baigti maždaug iki 1980 
metų. Jame apsigyvens dau
giau kaip 40 tūkstančių pane
vėžiečių. Po to statybinin
kai persikels į pietinę Klai
pėdos gatvės pusę ir čia 
pradės statyti sekanti gyve
namųjų rajonų, kuris visai 
priartės prie Savitiškio.

Toliau augs naujieji pra
monės rajonai. Bus išplės
tos dabar veikiančios Įmo- 
nės. Be to, stos rikiuotėn 
naujas tiksliosios mechani
kos gamyklos kompleksas, 
namų statybos kombinatas, 
didelė automobilių remonto 
gamykla ir kt.

Tikimasi, kad 1996 
metais, - baigdamas pasakė 
J. Brazys, - mūsų mieste 
gyvens maždaug 135 tūkstan
čiai žmonių. Miesto valdos 
padidės daugiau kaip ketvir
tadaliu ir užims maždaug 4 
tūkstančių hektarų plotų.

TALKININKE - 
ELEKTRONIKA

“Ekrano” gamykla tiekia 
savo produkcijų - dviejų 
modelių kineskopus - de
šimčiai didžiausių Tarybų 
Sųjungos televizorių gamy- 
myklų ir eksportuoja gami
nius į daugeli užsienio 
šalių. Dabar čia kuriamas 
gamybos ir technologinių 
procesų automatizuoto val
dymo sistemų kompleksas. 
Neseniai įmonėje pradėjo 
veikti informacinis skaičia
vimo centras. Moderni 
elektroninė skaičiavimo 
mašina padeda įvairių tar
nybų darbuotojams operaty
viai spręsti sudėtingus pla
navimo, materialinio tech-

sitlkimai pagal profesijas.
Žinau, kad J festivali jau 

atvyko taipgi Jungtinių Ame
rikos Valstijų pasiuntiniai. 
Ar laisviečiai žino, kad JAV 
pažangūs jaunuoliai jaunimo 
festivaliuose dalyvauja nuo 
jų pradžios 1947 metais?! 
Jau Į patįpirmųjį-Pragoję - 
du šimtai jaunų amerikiečių 
atvyko, nežiūrint griežto 
Trumeno vyriausybės drau
dimo. Pasikeitė laikai neat
pažįstamai. šį sykų labiau
siai visų laukiamas svečias 
iš JAV - Angela Davis, Fes
tivalio garbės svečias. Dar 
jos nemačiau. Užtat mačiau 
šiek tiek anksčiau, kai ji 
lankėsi Maskvoje, Pragoję, 
Berlyne. Pačių pirmųjų va
landų, paspaudę jai rankų, 
laužėme liežuvius angliškai. 
Netikėtai Angela paklausė: 
gal lengviau būtų kalbėti vo
kiškai? Ji pradėjo šnekėti 
beveik visai švaria vokiečių 
kalba. Pasirodo, kad anks
čiau ji netgi studijavo ger- 
manistlkų. . . Tatai ne vie
nintelis festivalinis “atradi
mas”. Visi jie reiškia vienų 
ir tų patį: žmonių suartėji
mų didelių idėjų ir siekių 
pagrindu.
Berlynas -

festivalio miestas 
1973 m. liepa

ninio tiekimo, buhalterinės 
apskaitos ir kitus uždavi
nius.

GAMINIAI SU KOKYBES 
ŽENKLU

Ne tik Lietuvoje, bet ir 
toli už jos ribų garsėja Pa
nevėžio mėsos kombinato 
produkcija. Ji su pasiseki
mu eksportuojama į Austri- 
jų, Prancūzijų, Cekoslova- 
kijų, Kubų, Jugoslavijų, Is- 
panljų ir daugeli kitų užsie
nio valstybių.

Ypač populiarūs panevė- 
žietiški mėsos konservai. 
Jų įmonė išleidžia beveik 
trisdešimties įvairių pava
dinimų.

Dabar Valstybini kokybės 
ženklų Panevėžyje turi dau
giau kaip dvidešimt gaminių. 
Juo pažymėtų produkcijų iš
leidžia “Ekrano” kineskopų 
gamykla, stiklo fabrikas, 
pieno ir mėsos kombinatai, 
tiksliosios mechanikos ga
mykla ir “Tulpės” suveny
rų gamybos įmonė.

400 LIAUDIES TEATRO 
SPEKTAKLIŲ

Dar vienu nauju pastaty
mu savo repertuarų papildė 
Panevėžio kultūros namų 
lėlių liaudies teatras. Jis 
mažiesiems žiūrovams pa
rodė nuotaikingų Eleonoros 
Matulaitės pjesę - pasakų 
“Nepaprastas gimtadie
nis”.

Po premjeros, susilauku
sio didelio pasisekimo, iš 
daugelio respublikos kam
pelių atėjo laiškai, kuriuose 
prašoma: “Atvažiuokite
pas mus. . .” Panevėžie
čių saviveiklinis lėlių teat
ras šiandien plačiai žino
mas, nors jo kūrybinė “bio
grafija” dar gana kukli.

Įvairių profesijų žmones- 
darbininkus, tarnautojus, 
moksleivius - jungiųs ma
žosios scenos entuziastų 
kolektyvas apkeliavo beveik 
visų respublikų. Suvaidinta 
daugiau kaip 400 spektaklių, 
kuriuos žiūrėjo apie 120 
tūkstančių žmonių. Pane
vėžio lėlės tris kartus vie
šėjo Estijoje, kur rengiami 
tradiciniai Pabaltijo savi
veiklinių lėlių teatrų sų- 
skrydžiai, ir visus tris kar
tus grįžo su diplomais bei 
prizais. Pernai Stepankų 
vadovaujamas teatras sėk
mingai pasirodė tarptauti
niame lėlių teatrų festiva
lyje Jugoslavijoje. O štai 
neseniai kolektyvas gavo 
kvietimų atvykti viešnagėn į 
Cekoslovakijų.

MOKYKLA, UGDANTI 
ČEMPIONUS

Šeštųjų auklėtinių laidų 
šiemet išleido Panevėžio 
internatinė sporto mokykla - 
vienintelė tokio pobūdžio 
mokymo įstaiga Lietuvoje. 
Joje, specialiai Švietimo 
ministerijos komisijai re
komendavus, suteikiama 
teisė gyventi ir mokytis ga
biems sporte mokiniams iš 
visos respublikos. Moks
las,. kaip ir visose kitose 
vidurinėse mokyklose, ne
mokamas.

Internate, įsikūrusiame 
gražioje vietoje, prie pat 
Nevėžio upės, gyvena beveik 
500 vaikų.

PARYŽIUS. Prancūzijos 
Komunistų partija per 6 mė
nesius gavo 52,500 naujų na
rių. Partija smarkiai auga 
ir rinkimuose laimi.
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Liepos 19-tą vėl rinko
mės Į šermeninę paskutini 
kartą atsisveikinti su Ignu 
Urbonu. Tik prieš dešimti 
metą Urbonas apsigyveno 
Miamyje, priklausė prie pa
žangiąją lietuvią organizaci
ją, sulaukęs ne pilnai 81 
metą, mirė didelėse kančio
se nuo tos žmogžudiškos vė
žio ligos. Urbono gyvenimo 
draugė A. Bečienė buvo pir
mutinė ir paskutinė prie 
sunkiai sergančio ligonio.

J šermeninę suėjo su ve
lioniu atsisveikinti organi
zaciją nariai ir draugai. Iš 
Kalifornijos atvyko Urbono 
augintinė Olga Prakshot, da
lyvavo laidotuvėse A. Bečie- 
nės sūnus Zenonas Beeis ir 
kiti. Šermeninėje laidotuvią 
ceremonialą gerai atliko S. 
Z avis. Jis pradėjo apeiginę 
programą su momentui pri
taikyta muzika. Ramiai, 
gražiai suskambėjo balsas iš 
plokštelės: “Prie Našlaitės 
Kapo”.

Paskiau sekė trumpos, 
biografinės kalbos. Tai at
liko V. Bovinas ir S. Zavis. 
Atsisveikinant su velioniu, 

,S. Zavis užfiksavo operos 
solisto Daunoros Įdainuotą 
plokštelėje: “Kur bakūžė 
samanota”. Pranešta, kad 
velionis bus perduotas kre
macijai.

Atsisveikinome su 
brangiu Draugu

Šiandien mes vėl susirin
kome atsisveikinti su drau
gu, kuris amžinai išsiskiria 
Iš mūsą tarpo. Ignas Urbo
nas vėl praretino mūsą išei
vijos retėjančias eiles. 
Žmogaus mirtis yra nuosto
lis netik jo gyvenimo šeimai, 
bet ir visuomenei. Mūsą 
kartai šiuo metu brangus ir 
reikalingas kiekvienas žmo
gus, kiekvienas visuomeni
nis dalyvis. Tačiau norime 
ar ne, šį liūdesį turime 
priimti ir išgyventi.

Žmogaus gyvenimas taip 
jau gamtos nustatytas - turi 
savo pražydėjimo jaunatviš
ką pavasarį, vaisingą dar
bais vasarą. Jis dirba šei
moje Ir visuomenėje, bet 
ateina mūsą gyvenimo ru
duo - vysta ir krinta spal
voti1. lapai, kinta mūsą vei
dai ir plaukai. Ateina ta 
nelaukta ir neprašyta mirtis. 
Nors ir su širdgėla, bet tu
rime priimti to momento 
faktą, kad gamtos Įstatymas 
nepakeičiamas. Nėra tokios 
jėgos bei išradimo, kuris 
pašalintą žmogaus mirtį. 
Poetas Stasys Jasllionis 
vaizdingai apdainavo žmo
gaus gyvenimą. Štai jo eilu
tės:

Ir saulė tekėjo ir buvo diena, 
Ir brangios svajonės čia 

pynės,
Ir džiaugsmą tejuto širdis 

kiekviena,
Ir veržės daina iš krūtinės.

Bet geso - užgeso visi 
žiburiai,

O sutemos apgaubė žemę, - 
Ir darbo ranka, taip krutėjus

vikriai,
Sustojo. . . Ji poilsį 

lemia. . .

Ar auš naujas rytas, ar saulė 
tekės -

Mūs draugui neteks išvysti, 
Bet jojo darbai, tartum gėlės 

žydės,
Ir kvies mus Į laimės 

draugystę.

Velionio palydovai buvo 
pakviesti į Lietuvią socialio 
klubo salę užkandžiam. Ten 
buvo atliktos liūdesio cere
monijos. O. Šimkienė, U. 
Daugirdienė, J. Jurevičienė 
ir kitos vaišino dalyvius gė
rimais ir užkandžiais. Pa
vardes dalyvią, kurie reiškia 
užuojautą velionio šeimai ir 
draugams, užrašinėjo J. 
Koch ir V. Zutra.

Velionis Urbonas pabrėž
davo, kad organizacijos ar 
pavieniai nekrautą gėlią ant 
jo karsto. Geriau, jis saky
davo, tuos pinigus skirti 
kovai prieš vėžio ir kitas 
ligas. Taip ir padaryta - į 
fondą kovai su vėžiu aukojo 
Mrs. Prakshot $20, LSK$15, 
LLD kuopa $15, Paulina $10.

A. Bečienė per Ši reporte
ri dėkoja visiems dalyviams, 
visiems tiems, kurie žodžiu 
ar laiškais reiškė simpatiją 
ligoniui ir jai. Ji dėkoja 
draugėms, kurios darbavosi 
dėl palydovą užkandžią. 
Ypatingas padėkos žodis 
J. ir M. Kochiams, kurie 
taip daug patarnavo sunkiai 
sergančiam Urbonui ir Be- 
čienei, kai reikėjo susisiekti 
su gydytojais ir ligoninėmis.

Šiuo liūdesio momentu A. 
Bečienė aukoja po $25 
“Laisvei”, “Vilniai” ir 
“Liaudies balsui”. Linkime 
draugei Bečlenei ištvermės 
ir sveikatos. V. B.

Ignas Urbonas gimė 1892 
metais Lietuvoje, Gataučią 
kaime, Linkavos valsčiuje, 
Panevėžio apskrityje. Kaip 
kumečią šeimos sūnus, pa
čioje jaunatvėje Ignukas dir
bo dvaro ponams. Pasiekęs 
jauno vaikino amžiaus, kaip 
tūkstančiai Lietuvos sūną it 
dukterą, 1913 metais Ignas 
Urbonas emigravo Į JAVge-. 
resnio ir sotesnio gyvenimo 
ieškoti. Lietuvoje Ignas pa
liko brolį, seserį ir tėvus. 
Šioje šalyje atvykęs Urbo
nas, jaunas ir energingas, 
pradžioje dirbo geležies 
medžio apdirbimo pramonė
se. Vėliau Ignas pasirinko 
kirpėjo amatą ir jame pasto
viai dirbo iki jo gyvenimo 
pabaigos.

Ignas Urbonas dirbo sau ir 
visuomenei. Į A merikos pa
žangiąją lietuvią judėjimą jis 
įsijungė 1916 metais. Be
tarpiškai iki mirties jis pa
siliko pažangiąją organiza
ciją nariu j aštriu socialist!— 
nlą idealą gynėju. Lietuvią 
kolonijose, kur Urbonas gy
veno, dalyvavo veikloje ir 
mokėsi. Newarke, N. J. daug 
Urbonui ir kitiems padėjo 
rašyboje, aritmetikoje iš 
Lietuvos atvykęs mokytojas 
K. Jonaitis. Taip pat gyven
damas Rochesteryje, Great 
Necke, Miamyje, Ignas Urbo
nas paliko savo pėdas socia
linėje veikloje.

Kiek Jam aplinkybės leido, 
dalyvavo meninėje saviveik
loje. Jis mėgo vaidybą, lie
tuvišką dainą, pramogose 
gerai galėjo atlikti eilėraš- 
čią skaitymus. Jis buvo nuo
latinis Tarybą Lietuvos laik- 
raščią ir žurnalą skaityto
jas.

Socialistinė Lietuva Urbo
nui, kaip jis pasisako ne
baigtoje savo biografijoje; 
“Tai mano gyvenimo idea
las”. Jis aplankė Tarybą 
Lietuvą 1960 metais ir vėl 
vėliau. Grįžęs iš Tarybą 
Lietuvos, Urbonas dar tvir
čiau tikėjo, kad Lietuva pa-

LAISVĖ

Tarybą Lietuvos kolūkiai dabar ne tik stato daug visuo- 
meninią pastatą, bet ir gražiai išpuošia ją vidą. štai kaip 
atrodo Klaipėdos rajono Černiachovskio kolūkio valgykla.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotr.
1973 m. liepos 19 d.

Yucaip a, Cal.
IS LLD 78 IR LDS 38 KUOPŲ 
VEIKLOS

Liepos 8 dieną Įvyko abie- 
ją kuopą susirinkimas. Ati
darius susirinkimą kuopos 
pirmininkė paprašė susirin
kusius narius atsistoti vienai 
minutei pagerbimui mirusio 
kuopos nario Charles Zix.

Skaityti protokolai iš 
praeito susirinkimo ir buvo 
priimti. Buvo prisiminta, 
kad su liepos (July) 1 diena 
prasidėjo “Vilnies” vajus 
sukėlimui $20,000 fondo. 
Kad laikraštis ir ant toliau 
nesustotą ėjęs, buvo pasiū
lyta ir užgirta paaukoti iš 
LLD 78 kp. iždo $100. Pi
niginė perlaida jau pasiąsta 
“Vilnies” Administracijai.

Užsibaigus mitingui buvo 
paruošti užkandžiai ir gana 
skanūs. O juos paruošė ši
tos darbščios draugės: M. 
Dementienė, S. Kielpinski, 
P. Matelis ir R. Saviskienė, 
kuri iškepė ir skaną pyragą. 
Visoms daug ačiū už toki 
jūsą triūsą.

P. Z.

Austrijos sostinės gatvė
mis važinėja automobilis, 
ant kurio užpakalinio borto 
mažomis raidėmis užrašyta: 
“Dėmesio, jei Jūs galite 
perskaityti šiuos žodžius, 
esate per arti”.

sirinko teisingą socialistini 
kelią Į ateitį. Urbonas nie
kad nėsitaikė su tais, kurie 
dainoje ar kalboje ar kalboje 
pažeidžia socializmo idealą.

Išėjęs Į pensiją 1960 me
tais, Urbonas apsigyveno 
Miamyje, Floridoje. Čia jis, 
įsijungė Į visą mūsą sociali
nę veiklą ir organizacijas. 
Lietuvią socialiam klube per 
porą metą Urbonas atliko 
finansą sekretoriaus parei
gas ir talkavo kituose dar
buose. Bet laikas veikė - 
pereitais metais (1972) Ignas 
Urbonas jau minėjo 80-tą 
gimtadienį. Atrodė, kad jo 
gimtadieniui dainuota daina: 
“Ilgiausią metą” dar žada 
jam daug metą. Bet pradžio
je šią metą Igno Urbono svei
kata sušlubavo. Gydytojai ir 
ligoninės nesugebėjo jo svei
katą pataisyti. Liepos 16 
dieną Ignas Urbonas amžinai 
užmerkė akis.

Šioje liūdesio valandoje 
reiškiame Igno Urbono gy
venimo draugei Bečlenei, jo 
augintinei Gigai ir visiems jo 
giminėms nuoširdžią užuo
jautą ir ištvermę išgyventi 
šį skaudą momentą.

V. BOVINAS

KRISLAI
(Atkelta iš 1 pusi.)

grąžinimo prie Lietuvos is
toriją ir apie tai rašo knygą. 
Štai kodėl mane taip malo
niai nustebino nuo jo gauta 
240 puslapią gražiai, rūpes
tingai išleista knyga “Po 
Diplomatijos Skraiste” su 
joje Įrašu:

“Mielam draugui 
Antanui Bimba!

Neseniai ši mano knygelė 
išvydo dienos šviesą. Su di
deliu malonumu siunčiu ją 
Jums, brangus drauge, kartu 
su geriausiais Onutės ir 
savo linkėjimais.

R. ŽIUGŽDA”.

Didelis, širdingas ačiū 
Jums, mielas Robertai.

Knyga perskaičiau su gi
liausiu susidomėjimu. Su 
šia savo studija Jūs atlikote 
pulką, labai reikalingą dar
bą. Mažai kam lietuviškoje 
išeivijoje yra žinomi 1919- 
1924 metą laikotarpio įvy
kiai Klaipėdos krašto reika
luose. Pav., ką mes žinojo
me po Pirmojo pasaulinio 
karo apie imperialistinią 
valstybią planus ir intrigas 
nedaleisti Klaipėdai atitekti 
Lietuvai, arba, kad tik dėk; 
Tarybą Rusijos nusistatymo 
už Klaipėdą Lietuvai paga
liau Klaipėda buvo atiduota 
Lietuvai?

Šioje drg. Žiugždos kny
goje išsamiausiai nušviečia
mas Klaipėdos klausimas. 
Kaip gražu būtą, jeigu šis 
įdomus kūrinys patektu i 
visą užsieniuose gyvenančią 
lietuvią rankas.

Šiomis dienomis pas mus 
Amerikoje “viešėjo” Irano 
karalius Mohammed Riza 
Palevi. Prezidento Nixono 
buvo šiltai priimtas. Nieko 
prieš tai. Bet kokia buvo jo 
šios viešnagės vyriausia mi
sija? Ogi gauti iš prezidento 
Nixono už daugiau kaip du bi
lijonus dolerią vertės mo
derniškiausią karo Įrankią. 
O tuo tarpu Irano šalies 
žmonės skęsta didžiausiame 
skurde. Tai vienas iš bied- 
niausią kraštą visame pa
saulyje.

Be to, tik dabar paaiškėjo, 
kad ši šalis jau yra Iranui 
sutelkus modernišką ginklą 
už $3,700,000,000!

Gaila, kad Irano žmonės 
dar nepajėgia savo monar
chiją pasląti Į istorijos 
šiukšlyną.

Lotyną Amerikos mažytė 
Peru Respublika nutraukė 
diplomatinius ryšius su

NAUJIENOS 
IŠ LIETUVOS

Jurbarko rajono Girdžią 
tarybinis ūkis tapo vienu iš 
penketo nugalėtoją visasą
junginiame konkurse, kurio 
tikslas buvo išaiškinti ge
riausią kultūrinę ganyklą. 
Šioje apžiūroje dalyvavo 
daugiau kaip tūkstantis 
RTFSR, Ukrainos, Baltaru
sijos, Kazachstano ir Pabal
tijo respubliką ūkią.

Septyniolikos Salią moks
lininkai buvo suvažiavę į 
Vilnią dalyvauti tarptauti
nėje konferencijoje tikimy- 
bią teorijos ir matematinės 
statistikos klausimais.

Šiemet surengto trečiojo 
tarprespublikinio M. K. 
Čiurlionio pianistą konkurso 
laureatais tapo Lietuvos TSR 
konservatorijos studentas R. 
Bekionis, Rygos J. Medinio 
muzikos mokyklos mokslei
vė O. Moskaljonova ir Mins
ko muzikos mokyklos dėsty
toja A. Rabinovič.

25-ąją diplomantą laidą 
paruošė Kauno J. Gruodžio 
aukštesnioji muzikos moky
kla. Pef*ketvirtį amžiaus 
šią mokyklą baigė 1088 spe
cialistai.

Prie Platelią ežero Įvyko 
tradicinis festivalis. Ge
riausiąją Žemaitijos meno 
saviveiklos kolektyvą kon
certe dalyvavo ir svečiai iš 
broliškosios Ukrainos - 
Ternapolio srities Terebov- 
lės rajono nusipelniusi ban- 
duristą kapela “Kobzarj”.

Noreikiškėse pasirašyta 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijos ir Baltarusijos Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordino 
žemės ūkio akademijos ben
dradarbiavimo sutartis.

Ruošiami brėžiniai, pagal 
kuriuos bus rekonstruota 
Vilniaus geležinkelio stotis, 
pritaikant ją padidėjusiam 
keleivią srautui. Brėžinius 
ruošia specializuoto Lenin
grado transporto statybos 
projektavimo instituto ar
chitektai.

Vilniaus antrojo statybos 
tresto apdailininkai, Įtrinant 
tinką, pradėjo naudoti origi
nalias lenkiškas mašinas, 
gaunamas pagal socialistinią 
Salią bendradarbiavimo pro
gramą. Jos dvigubai pa
spartina darbą. Iki metą 
pabaigos šiomis mašinomis 
bus aprūpintos beveik visos 
respublikos sostinės apdai
lininką brigados.

Daugiau kaip du tūkstan
čiai paaugliams skirtą dvi- 
račią iškeliavo iš Siaulią Į 
Suomiją. “Vairo” pagaminti 
“Kregždutės” ir “Ereliu
kai” siunčiami dabar į 50 
užsienio Salią.

Lietuvoje gastroliavo 
Briansko valstybinis dra
mos teatras. Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos bei kitą 
respublikos miestą ir rajo
ną gyventojams svečiai pa
rodė dešimt veikalą, suvai
dino 60 spektaklią.
Parinko R. GLIBAUSKAITE

Prancūzija. Tai jos protes
tas prieš Prancūzijos nesi
skaitymą su pasaulio protes
tais prieš branduolinią gin
klą bandymą. Tuo tarpu ki
tos, net daug didesnės šalys 
savo protestą neparemia 
jokiais diplomatiniais žy
giais. Todėl ir tie ją pro
testai pasilieka tuščiais žo
džiais lošimu.

T B M M [P A1 Oi VJSUU
Žinoma, kad daugelis 

klausytoją per koncertą kos
ti ir trukdo tylą. Prieš vie
ną Sietlo miesto (JAV) sim
foninio orkestro koncertą 
kiekvienam klausytojui buvo 
įteiktos tabletės nuo kosulio. <
Koncertas praėjo visiškai 
tyliai. Kai kurie klausyto
jai čia pat pasiūlė išrasti 
tabletes nuo švilpimo.

Altajaus kalnuose moks
lininkai rado suakmenėju
sias 46 jūros leliją rūšią 
liekanas, dauguma ją moks
lui iki šiol nežinoma. Radi
niui 400 milijoną metą. Le
lijos padeda nustatyti uolie
ną amžią, ieškant spalvotąją 
metalą telkiniu. Iš leliją 
mokslininkai sprendžia, kad 
ši jūra, telkšojusi Altajaus 
kalnagūbrią vietoje, buvo pa
kankamai gili, o jos vanduo- 
šiltas. Kadaise ji nesisky
rė nuo šiuolaikinią vandeny
ną.

Dubingiuose (Molėtą raj.) 
prie seno trakto, buvusiuose 
XVIII-XIX a. važiavimo na
muose Įrengta užeiga tu
ristams.

Ieškoma mirusiu LDS narių 
artimos giminės

I

Lietuvią Darbininką Susivienijimas nori surasti artimas 
gimines sekamą mirusią LDS narią:

1. Andrius Laumonas. Gyveno Wilsonville, Ill. Mirė
1943 metais. Turėjo brolį Lietuvoje: Daukniūną kaime, 
Krinčino parapijoje, Biržą apskrityje.

2. Jonas Gasiunas. Gyveno Chicago, Ill. Mirė 1944 me
tais. Turėjo seserį Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.

3. Andrius Bilą. Gyveno Royalton, m. Mirė 1944 metais. 
Turėjo brolį Lietuvoje, Cesavos kaime,Veiverią paštas.

4. Adomas Skrebunas. Gyveno Raymond, Wash. Mirė
1944 metais. Turėjo broli. Lietuvoje, Karališkią kai
me, Ukmergės apskrityje, Želvos paštas.

5. Izidorius Katllis. Gyveno Bridgewater, Mass. Mirė 
1944 metais. Turėjo seserį Lietuvoje, Senamiesčio 
gatvė, Panevėžyje. .

6. Adomas Vilkas. Gyveno Benld, m. Mirė 1949 metais. 
Turėjo dvi seseris Lietuvoje, SteponiŠkią kaime, Traką 
apskrityje.

Prašome čia pažymėtas mirusią LDS narią gimines (arba 
giminią vaikus bei kitus artimuosius) atsiliepti Į Šįpa- 
jieškojimą.

Taipgi būsime dėkingi visiems kitiems už suteikimą In
formaciją apie čia pažymėtą mirusią narią gimines.

Rašykite sekamu adresu:
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

104-07 102nd Street
Ozone Park, N. Y. 11417

Detroit, Mich.
Dvieją metą mirties prisiminimas

ANTANAS VEGELA

(Mirė St. Petersburg, Fla. - 1971 metą Rugpiučio 6 diena)

Jau praslinko du liūdni metai kai atsiskyriai nuo manes 
ir aš dažnai aplankau ir papuošiu Tavo kapelį.

Ilsėkis ramiai šaltoj žemelėj, mano mylimas tėveli, 
o aš Tave laikysiu savo širdyje amžinai.

Su dideliu gailesčiu Tave prisimename.
Duktė - Ruby Jeske Anūkas - Michael Jeske
Anūkė - Jean Robak Žentas - Mike Jeske

Norwood, Mass.
Mirus

JOHN VALMAI

1973 m. liepos 15 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Mary, sūnui 
John, dukrai Ellen ir visai jo artimai giminei ir draugams
čia ir Tarybą Lietuvoje.

J. M. Sadauskai
F. B. Preibai
M. Grigūnlenė
M. Trakimavičienė
A. O. Strapponi

M. Uždavinis
A. S. Rakučiai
E. Kurulienė
A. O. Zarubos 
Nellie Grybienė

5-tas puslapis

Binhamo (JAV) techninė 
laboratorija klientui, kuris 
davė ištirti vieną medžiagą, 
parašė: “Tai iki šiol rinko
je nežinoma medžiaga, tu
rinti labai didelę rišamąją 
galią. Galima naudoti kaip 
cemento pakaitalą”. Klien
tas atsakė: “Nuoširdžiai 
dėkoju, tačiau tai jokia sta
tybinė medžiaga, o mano 
žmonos sekmadieninio kepi
nio gabalėlis”.

25 metą anglas KrisasSe- 
vilis kurortinio miestelio 
Dylo užeigoje 0,57 litro alaus-, 
išgėrė per 1,8 sek. ir puse 
sekundės pagerino savo tau
tiečio Donisono rekordą. 
Krisas pareiškė: “Nėra ko 
stebėtis, kad rekordas liko 
mūsą šalyje. Būtina pra
tintis greitai nuryti, nes 
mūsą užeigos būna atida
rytos vos keletą valandą”.

Prie Onegos ežero krantų at
rastos trys gyvenvietės, kurių am
žių specialistai datavo II tūkstant
mečiu pr. m. e. H darbo įrankių 
ir buitinių daiktų įdomiausias ke
raminis ąsotis. Jam beveik keturi 
tūkstančiai metų. Ąsotis padabin
tas ornamentu, kuriame aiškiai 
įžiūrimi medžių siluetai.



St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

Virš mėnesio laiko LLD 
45 kp. ir L. S. C. klubas 
parengimų neturėjo, nes 
vyko mūsų salės remontas. 
Vadovaujantieji draugai įdė
jo daug darbo ir energijos, 
kad paruošti salę liepos 14 
d., nes laukėme svečių me
nininkų iš New Yorko apy
linkės ir iš Miami.

Liepos 14 d. prisipildė 
salė vietiniais ir tolimes
niais svečiais. Visi gėrėjosi 
salės išpuošimu. Iš vidaus 
ir iš lauko namas atrodė 
daug gražiau. Mūsų nepa 
vaduojamoji šeimininkė M. 
Raškauskienė su pagelbi- 
ninkais paruošė pietus. Po 
pietų klubo pirm. V. Bunkus 
sveikino pobūvio dalyvius, 
dėkojo už skaitlingų atsi
lankymų. Sakė: Mes šian
dien susirinkome į naujų 
salę. Didieji darbai užbaig
ti, netrukus sutvarkysime ir 
mažesnius. Dėkojo visiems 
už finansinę parama salės 
remontui. Dėkojo John ir 
Helen Maracich už padova
notų klubui staliukų dėl kal
bėtojų. Al. Aleknienė pa
sveikino svečius, iš toliau 
atvykusius ir paprašė pasi
rodyti. Mildred Stensler 
pasveikino floridiečius ir 
perdavė linkėjimus nuo New 
Yorko Aido choro ir kitių 
organizacijų. Linkėjo 
siems geros sveikatos 
jaunatviškos energijos.

vi-
ir

KONCERTAS
Adelė Pakalniškienė pa

skelbė Dainos Mylėtojų pro
gramų. Toliau programa 
vedė Mildred Stensler. Jai 
akomponuojant Viktoras Be- 
keris sudainavo: “Kur gim
ta padangė”,‘Gromatėlę pa
rašiau”, “Be pinigų”, 
“Plauk mano laiveli”, “Tė
vynė Lietuva”, “Jeva ža
lioji” ir “Vyras be meilės”.

Žavingai sudainavo duetą 
Ona Stelmokaitė ir V. Beke- 
ris “Augau aš pas tėvelį”
ir iš Oscar Strauss operos, skis, Anūkų Jeff, čia gyve- 
O. Stelmokaitė gražiai pa- nančlus. Du broliai su šei- 
dainavo solo “Jaunystėsfes-momis gyvena Chicagoje. 
tivalis”, “Aš bijau paša- Buvo pašarvota Paims Me- 
kyt”, “Kilk saulute*; Waite-; 
rio Žuko muzikair jis akom- 
ponavo.

Dainos mylėtojų choras, 
vadovaujant A. Pakalniš
kienei, sudainavo “Kur tas 
kelelis*’, “Kas bus”, “Šir
die” ir pensininkų himnų, jų parašė. Dainos mylėtojai 
Paskutinę dainų “Daug daug beteko choristės ir nuošir- 
dainelių” dainavo bendrai su džios draugės.
publika, M. Stensler vado-t Liepos 6 d. Holiday, Fla., 
vaujant. Dalyviai gausiai ap-mirė 45 kp. narė Anna Žu- 
lodismentais < ’ _ 
gramos pildytojams.

» ......... •' ■" . - r ......

Neseniai duris atvėrė naujas Ukmergės ryšių mazgas. 
Keturių aukštų pastate įsikūrė pašto tarnybos, adminis
tracija, “Sųjunginės spaudos” skyrius.

NUOTRAUKOJE: Ukmergės ryšių mazgo pastatas.
G. SVITOJAUS nuotrauka

Po programos buvo mu
zika, šokiai ir draugiški pa
sikalbėjimai.

LLD 45 KP. POBŪVIS

Liepos 21 d. LSC klubo 
salėje LLD 45 kp. turėjo 
pietus. Svečių prisirinko 
gražus būrys. Baigiant pie
tauti kp. sekr. Al., Aleknienė 
pasveikino svečius ir pa
linkėjo praleisti linksmai 
popietę. Kuopos pirminin
kas J. Mileris taipgi svei
kino svečius ir dėkojo už 
atsilankymų.

Reikia prisipažinti, kad 
mūsų vasariniai parengimai 
negausūs. Tačiau mes ne
nuliūstam. Pas mus ir šiuo 
laiku užklysta vienas kitas 
svečias iš toliau. Dabar 
turėjome jaunų svečių iš Le
mont, Ill. Pas B. ir A. Pu
trimus atvyko atostogoms 
jų dukrelė Jean su savo vyru 
Richard Mlsevich ir du jų 
jaunamečiai sūneliai. Jis 
mano čia pasisvečiuoti kele
tu savaičių, ši draugiška 
šeima atvyko į mūsų salę 
drauge papietauti. Jean mi
nėjo savo gimtadienį. Ta 
proga jie visus pavaišino 
gėrimu. / Jai sudainuota il
giausių metų. Jean visiems 
širdingai padėkojo. Reikia 
pasakyti, kad abu Misevi- 
člai įsirašė Į mūsų klubų 
garbės nariais, pasimokėda- 
mi po $100. širdingai jiems 
ačiū.

Millie Kruger įamžino Į 
klubų savo mirusius tėve
lius Feliksų ir Amelijų 
Šklėrius. Taipgi įamžino 
savo vyro mirusius tėvus 
Joseph ir Frances Kruger, 
įmokėjo viso $400. Ačiū jai.

MŪSŲ MIRUSIEJI

Liepos 7 d. po trumpos 
ligos mirė LLD 45 kp. narė 
ir Dainos mylėtojų narė 
Helen Bružas 72 metų am
žiaus, gimusi Chicagoje. Čia 
išgyvenusi 5 metus. Paliko 
lipdančius dukrų Rūtų Ba-

morial šermeninėje. Liepos 
9 d. Jonas Mileris pasakė 
atsisveikinimo kalbų. Buvo 
ramaus būdo, mėgo muzikų 
ir dainų. Išvertė daug dainų 
iš anglų kalbos į lietuvių 
kalbų. Be to pati nemažai

dėkojo pro- kas 74 metų amžiaus. Pali- 
Lydijų,ko liūdinčių dukrų

J g V :

žentų F. Palmeyer, anūkų ir 
daug draugų. Buvo ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja.

Birželio 30 d. po ilgos 
ir sunkios ligos mirė 45 
kp. narys Jonas Rawat 80 
metu amžiaus. Paliko liū
dinčius čia gyvenančias 
žmonų ir podukrų, Chicagoje 
gyvenančius du sūnus ir du
krų. Jo palaikai buvo iš
vesti Chicagon, palaikotas 
Lietuvių tautinėse kapinėse.

Reiškiu gilių užuojautų 
mirusiųjų artimiesiems.

PRANEŠIMAS

Rugpiūčio 4 d. 45 kp. mė
nesinis susirinkimas 11 vai. 
ryto, rugpiūčio 11 d. LSC 
klubo susirinkimas 11 vai. 
ryto. Vieta - 31415 Ave. So. 
Prašome visų įsitėmyti.

V. B-NE

Miami, Fla.
Liepos 22 d. LLD 74 kp. 

turėjome pietus ir susirin
kimų. Pietus paruošė J. ir 
M. Paukštaičiai. Narių ir 
pašaliečių dalyvavo skait
lingai. Liko kuopai ir pelno 
gerai.

Rugpiūčio 26 dienų, sek
madienį, LLD kp. taipgi 
rengia pietus ir susirinki
mų. Pietūs prasidės 12:30 
vai., o po pietų įvyks susi
rinkimas. Kviečiame visus 
narius ir svečius dalyvauti.

KOMITETAS

PROVIDENCE, R. I.

Kadangi šis mano apra
šymas rišasi su aklais žmo
nėmis, man sunku yra ap
rašyti tų žmonių jausmus. 
Vieni iš jų yra gimę akli, 
saulės, gamtos nėra matę. 
Kiti neteko regėjimo per ko
kių nelaimę-,- o kiti per ko
kias akių ligas. Vieni yra 
pripažinti gydytojų visiškai 
aklais, o kiti techniškai akli, 
tai yra, mato šviesų ir gali 
patys save apsižiūrėti.

Rhode Island Association 
For the Blind šiame reikale 
lošia didelę rolę. Centrali- 
nis ofisas randasi New Yor
ke: National Foundation for 
The Blind, Inc., 15 West 16th 
Street, New York, 10001.

Draugija turi įsteigtas 
mokyklas. Mokina skaityti 
“Brail” raidėmis, taipgi 
mokina visokių darbų, kuris 
kam tinkamas. Mačiau, kaip 
jie pina kėdes lendrėmis. 
Mačiau vienų aklų, kuris gy
vena Chicagoje, kaip jis de
rina pianus, sudeda stygas, 
sutaiso “actinų”, kuris ir 
gerai matančiam yra sunkus 
darbas. Mačiau, kaip aklas 
vyras bei moteris, skirtame 
kampelyje valdiškame name, 
turi mažų krautuvėlę, žino 
kur kokis tavoras yra, žino 
kainas ir maloniai patarnau
ja. Taipgi mačiau, kaip 
viena moteris apmokėjo m an 
už darbų popierin. pinigais, 
nepadarydama klaidos. Tas 
mane labai nustebino. Neiš
kentęs paklausiau: Kaip ga
lite atkirti popierinį dolerį 
nuo penkinės ar dešimkės? 
Davė paaiškinimų, kad labai 
lengvas būdas atskirt.

Kaip paprastai, taip ir 
šiais metais R. I. For the 
Blind surengė išvažiavimų 
liepos 12-tų Chapmist Hill 
Inn, Scituate, R. I. Aklų su
važiavo 370, tiek ir palydo
vų. Visi buvo social pavai
šinti. Akli apdovanoti dova
nėlėmis.

Gydytojų pripažinti akli 
bei techniškai akli yra val
stijos žinioje. Lanko juos 
“Social workers”, suteikia 
pagalbų ir patarimus rei
kale. Nežiūrint, kokio am
žiaus esi, federalinė ir vie
tinė valdžia, duoda vienų

LAISVE

JONAS AoBARKUS
Iš mano autobiografijos

( Tasa iŠ 3 pusi J

1917-18 metais išverčiau 
lietuvių kalbon daktaro 
W. J. Robinsono knygų “Sex 
Knowledge for Men”. Lietu
viškame vertime knygų pa
vadinau “Patarimai Vyrams 
apie Lyties Dalykus”. Knyga 
atspausdinta 1919 metais 
“Laisvės” spaustuvėje. Vė
liau išverčiau ir 1921 me
tais išleidau kitų dr. Robin
sono knygų “Patarimai Mo
terims ir Merginoms apie 
Lyties Dalykus”. Tos dvi 
knygos buvo pirmutinės lie
tuvių kalboje elementari
niai, bet rimtai ir teisingai 
lyties klausimus aiškinan
čios. Knygos buvo biblio
tekinio formato; pirmoji 233 
puslapių, antroji 254 pusi. - 
su paveikslais ir audeklo ap
darais. Tiražas abiejų buvo 
po 4,000. Per apie 22 me
tus po išleidimo išparduota 
arti trijų ketvirtadalių iš
leistojo skaičiaus. Šiuo 
laiku tos knygos gal tik pas 
vienų kitų asmenį randasi. 
Pas mane tik po vienų jų 
egzempliorių užsiliko. 
1920-30 metų laikotarpiu 
bendrai su V. Paukščiu ver- 
tėme ir “Laisvėje” spaus
dinome daugeli G. Mau- 
passanto apysakėlių, kas la
bai gelbėjo naujų skaitytojų 
gauti. Draugas V. Paukštys, 
be kitko, išvertė V. Pši- 
byševskiosensacini kūrinėli 
“Velnio Bažnyčia”. Mudu 
abudu vertimų redagavome. 
Kiek vėliau taipgi abu iš
vertėm e Lenino knygelę 
“Kudirkiška Kairumo 
Liga”.

Draugui Paukščiui dėl pa
šlijusios sveikatos pasitrau
kus iš “Laisvės” redak
cijos, „ man teko pasiimti 
laikrašCio korektūros skai
tymo darbų. Pasunkėjus 
mano asmeninei padėčiai^ 
mažai beliko progų llterati- 
nlu darbu užsiimti; tik kai 
kada, pripuolamai, koki 
vaizdelį bei straipsnelį dar 
pasisekdavo pagaminti arba 
išversti dažniausiai kalbos 
bei rašybos srityje. Tie ra
šinėliai tilpo “Laisvėje” 
tarp 1933 ir 1955 metų.

Beje, 1919 metais, “Lais
vėje” dirbdamas, iš anglų 
kalbos išverčiau ir “Lais
vė” išleido Karlo Radeko 
brošiūraitę “Socializmo 
Besivystymas iš Mokslo Į 
Veikimų”. Angliškas to ra
šinio tekstas tilpo kažkokia
me tuomet leidžiamame 
stambiame kairėsės kryp
ties metraštyje. Lietuviškas 
vertimas turėjo 54 pusla
pius. Dabar dar turiu vienų 
brošiūros egzempliorių ir 
matau, kaip labai susenusi 
tų laikų kalba-rašyba. Bet 
tuomet mums nebuvo,kur nei 

t) 

kaip geriau kalbų išmokti.
1920-21 metais aš išver

čiau iš rusų kalbos kažkieno 
sutaisytų knygelę-rinkinį 
pasakų, išsireiškimų apie 
meilę. Lietuviškam verti
mui vardų daviau “Meilės 
Karštyje”. Tai buvo Įvairių 
rašytojų bei vadinamų filo
sofų pasisakymai apie mei
lę. Šių brošiūraitę savo 
lėšomis “Laisvės” spaus
tuvėje išleidau. Kaina buvo, 
jei tikrai atsimenu, 20 cen
tų. Tai buvo, galima sakyt, 
menkos vertės knygelka, ta
čiau nemažai jos pardaviau 

ekstra “egzemption” iš pa
jamų taksų ir tam panašiai. 
Akliems yra duodamos bi
lietų knygelės, su kuriomis 
gali važinėti po visų šalį 
nemokamai, tik turi turėti 
su savim palydovų, už kurį 
reikia mokėti.

BRONIUS S.

(apie porų tūkstančių), nes 
jauniems ateiviams (tarp 
pirmojo ir antrojo karo) kas 
nors apie meilę buvo įdomu. 
Tų knygelę perskaitęs, veik 
kiekvienas norėdavo įsigyti 
knygų “Patarimai Vyrams 
apie Lyties Dalykus”.

Beje, išleidus knygų “Pa
tarimai Vyrams apie Lyties 
Dalykus” ir “ Patarimai 
Moterims apie Lyties daly
kus”, teko nemažai nesma
gumų bei nesusipratimų tu
rėti. Atsirado vyriškių bei 
moteriškių, tikėjusių, būk 
tos knygos pagelbės jiems 
lytines ligas išsigydyti arba 
nepageidaujamo šeimos pa
didėjimo išvengti. Supran
tama, jiems tekdavo nusi
vilti ir jie buvo nepatenkinti. 
(Pabaiga sekamoje laidoje)

Philadelphia, Pa.

SVEIKI IR SERGANTYS 
DRAUGAI

Liepos 22 dienų buvo 
skaisti ir ne per šilčiausia. 
Sumaniau įvykdyti draugo 
Juozo Kazlausko pageidavi
mų, aplankyti sergantį d rau
gų Antanų Lipčių, kuris gy
vena Eddistone, Pa., arti 
prie Chesterio, Pa. Nekar
tų skaičiau “Laisvėje”, kad 
jis rimtai serga. Per 60 
metų teko kartų ju juom 
darbuotis draugijose. 1959 
metais kartų vykome į Lie- 
tuvų. Po to jis dar tris 
sykius vyko į Lietuvų ir dau
geliui savo artimų užrašė 
“Laisvę”. Tai jis ir Lietu
voje tarp veikėjų žinomas 
kaipo pažangiosios spaudos 
rėmėjas. '

Drg. A. Lipčius nuo se
niai yra LLD 6-tos Apskri
ties valdyboje. Jo pasidar
bavimu apskrities konferen
cijose. surengiami pietūs 
duodavo nemaža paramos 
mūsų spaudai ir kovai už 
taikų.

Kadaise, kuomet draugai 
Bekampiai gyveno pajūryje 
Avalande, N. J., ten reng- 
davom spaudos paramai iš
vykas. Drg. A. Lipčius ne 
tik darbu gelbėdavo, bet 
taipgi ir maistu parem
davo. Pažangięčių parengi
mai, kur jie bebūdavo, Bal- 
timorėje, ar Phila., ar Sel- 
lesville pas drg. Ramanaus
kus, drg. Lipčius visuomet 
atsiveždavo, kiek telpa ma
šinoje, draugų.

Dabar drg. Lipčius sun
kiai serga. Be to, jis yra 
už mudu su Kazlauskų de- 
sėtku metų jaunesnis ir turi 
artimų giminaitį gydytojų, 
tai jam pasveikti aplinka tin- 
kemesnė. Bet jo sulėsėji- 
mas bei nusilpimas yra di
desnis už kitų mūsų draugų.

Drg. Juozas Kazlauskas 
yra kankinamas plaučių su
gedimų dėl angliakasių dul
kių ligos. Per žiemos laikų 
pergyveno didelį skausmų. 
Vasarų klek pagerėjo. Bet 
jo žmona taipgi senutė. Tai 
du seneliai namuose!

Kaip malonu su jais pasi
kalbėti! Kaip jie nori dar 
sutvirtėti ir darbuotis dėl 
darbo žmonių gerovės!

Mūsų apylinkėje yra mo
terų pajėgesnių ir jaunesnių. 
Sakytum, jos turėtų palaikyti 
pažangųjį veikimų. Bet čia 
gyvenimas taip išsibarstęs, 
taip toli vieni nuo kitų gy
vena, kad sunku susisiekti. 
O dar ir tie plėšikai labai

Linkiu sergantiems pa- 
sveikėti. O sveikiesiems 
pasunkino mūsų sueiga^.

R. M.

Penktadienis, Rugpiūčio 3, 1973

Laisviečių piknikas su val
giais ir vaišėmis rugpiūčio 
19 d., sekmadienį, Forest 
Parke. Pradžia 12-tą vai. 
Visi ir visos nuoširdžiai 
kviečiami.

“LAISVĖS” REIKALAI
Petras Gudelis iš Miami Beach, Fla., savo 84 metų 

gimtadienio proga prisiuntė “Laisvei” čekį sumoje $100 
ir rašo:

“Paimkite iš šiuos sumos už dviejų metų prenumeratų 
($18), o kas liks ($82) tai bus auka laikraščio sustiprini
mui”.

Dėkojame mūsų gerųjam bičiuliui už tokių gražių aukų, 
kuri ne pirma iš jo gauta, ir linkime jam geros sveikatos 
ir ilgiausių metų, laimingu metų!

ADMINISTRACIJA

NEW YORKO NAUJIENOS

GEORGIA HENNING
Komunistų kandidatė 

miesto tarybos vietai Man
hattan© 2-jame distrikte 
veda platų vajų, kad ko
munistų .kandidatams su
rinktų nemaža piliečių pa
rašų.

Šimtai demonstrantų su
darė piketų prie Ispanijos 
valdžios turizmo raštinės. 
Jie reikalavo paleisti iš ka
lėjimų Ispanijoje areštuo
tus unijistus.

80 “N. Y. Times” darbi
ninkių skundžiasi, kad šis 
dienraštis diskriminuoja 
moteris Įvairiuose darbuo
se.

Roslyn, N. Y. Moteris 
su revolveriu rankoje juve
lyrinėj krautuvėj pasigrobė 
$60,000 vertės brangenybių 
ir paspruko.

SIRACUSA, Sicilija. Ke
turi jaunuoliai, bežaisdami 
kalnuose, užmynė 2-rojo pa
saulinio karo paliktų minų, 
kuri juos susprogdino.

LIVERPOOL, Anglija. 
Ford Motor kompanijos dar
bininkai laimėjo dviejų dienų 
streikų.

KOPENHAGENAS. Danija 
užmezgė diplomatinius ry
šius su Siaurės Korėja.

Mirus

LILIJAI KAVALIAUSKAITEI

1973 m., gegužės 12 d

Reiškiame giliausių užuojautų mūsų mielosios bendra
darbės sesutėms MARGARET COWL, AGNEI JUREVIČIE
NEI ir ELENAI KUDIRKIENEI, taipgi visiems artimie
siems bei draugams.

LIŪDIME VISI “DARBIECIAI”
Jonas Stanulis,

ADMINISTRATORIUS 
Bronius Morkevičius

ATSAKINGASIS REDAKTORIUS 
Montevir Jus (URUGVAJUS)

Komercinė spauda nusi
skundžia, kad Wall Street 
birža pergyvena “rimtų fi
nansinę krizę, kuri sunaiki
na pelnus” daugelio pramo
nės ir kito biznio invest- 
mentų. Rinkoje pesimiz
mas jaučiamas.

So. Ozone Parko gyventojų 
būrys demonstravo Kennedy 
aerodrome prie federalinio 
namo. Reikalavo nusukti 
lėktuvų skraidymus nuo tirš
tai apgyventų rajonų, kad ap
sisaugoti nuo lėktuvų nelai- 
minių ir didelio ūžesio.

Studentė iš Portland, Ind., 
čia vasaros metu gyveno 
apartmente. Vienų naktį kas 
nors jų pasigavo ir peiliu 
mirtinai užbadė. Policija 
ieško žudiko.

Mirė 87 metų Elsie Illing
worth, pirmiau buvusi daini
ninkė, vėliau dirbusi Huroko 
agentūroje, kuri kviečiasi 
užsienio menininkus, ypač iš 
socialistinių Šalių.

Garsiąją Welfare salą, kur 
pristatyta ir dabar statoma 
tūkstančiai apartmentų, da
bar miesto taryba pakrikšti- 
no Franklin Roosevelt sala.

REP.

SANTIAGO. Čilės vario 
pramonė dabar išgauna 53,- 
000 tonų vario į dienų. Pir
miau niekad tiek neiškasda- 
vo.

Briuselio gyventojų Polį 
Salinsų policija sulaikė tuo 
metu, kai stovėjimo aikštėje 
jis gadino automobilius. 
Teismas nustatė: kaltina
masis yra automobilių re
monto dirbtuvės savininkas.

Anglijos medikų, biologų ir fi
zikų grupė nustatė, kad garso 
bangos gali padėti greičiau už
gyti žaizdoms. Vienoje Londono 
ligoninėje mokslininkai apdorojo 
jau gyjančius eksperimentinių gy
vūnų audinius ultragarso impulsais 
su nedideliu energijos priedu. Pa
sirodė, kad žaizdos užgyja daug 
greičiau.




