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AGNEW BĖDOJE 
NARKOTIKAI ARMIJOJ 
30 ŽYMIŲ ADVOKATŲ

J. Gašlūnas

“Vienybės’* Girnakalis 
dejuoja: "mes nykstame”. 
Girdi:

“Pvz. dar prieš trejetą 
metą į demonstracijas susi
rinkdavo Šimtai ir tūkstan
čiai. Šiemet Į Washington^ 
Brežnevo demonstruoti su
važiavo iš Chicagos 48, iš 
Baltimorės - 3, iš New Yor- 
ko - vienas. . . ir t. t. Wa
shingtone susirinko nepilna 
kapa!”

Girnakalis skundžiasi, 
kad “buvo pademonstruo
tas išeivijos nepajėgu
mas”. Tikrenybėje, lie
tuviškoji išeivija nebenori 
būti “vaduotojams” vėjo
malūnu. Todėl veiksnių ra
ketas smunka ir jie patys
nyksta.

Kambodijos Nacionalinio 
Fronto prezidentas Sihanou- 
kas savo laiške senatoriui 
Mansfieldui pasakė, kad 
prez. Nixonas ir po rugplū- 
čio 15 dienos gali surasti 
būdų tęsti karą Kambodijoje.

Dabar jau žinoma, kad 
Nixonas paliko Kambodijos 
valdžiai daugiau kaip šimtą 
gerai paruoštų militarinių 
lėktuvų, pakankamai bombų 
ir kitokių ginklų. Tai reiš
kia, kad Nixono administra
cija ir toliau rems savo 
samdinius Kambodijoje.

Visi karo priešai nuošir
džiai pritaria Sihanouko rei
kalavimui, kad amerikiečiai 
visiškai pasitrauktų iš Kam
bodijos ir nustotų remti jų 
pačių pastatytą ten valdžią. 
Tik tada Kambodijoje bus 
garbinga taika.

Viceprezidentas Agnew 
taipgi Įveltas Į kyšių ėmimo 
skandalą ir turės netrukus 
teisintis grand džiurei.

Prez. Nixonas negali nie
kaip atsipalaidoti nuo Water
gate skandalo. Nepaisant 
kaip jis teislnsis, Nixonas 
pasiliks paties skandalo sū
kuryje.

Aišku, dauguma piliečių 
nebegali tokiais vadais pasi
tikėti. Jie turėtų iš savo 
vietų pasitraukti.•

Jungtinių Valstijų kavale
rijos tankistas Vakarų Vo
kietijoje Allan Barber liudi
ja, kad Jo barakuose iš 1,000 
kareivių tik 20 ar 30 nevar
toja jokių narkotikų, o kiti 
visi vartoja Įvairius narko
tikus.

Mllitarinėse amerikiečių 
jėgose narkotlzmas sudaro 
didžiulę problemą. Užsie
nio šalyse tarnaujantiems 
daug lengviau Įsigyti narko
tikų. •

Watergate skandale jau 
maudosi daugiau kaip 30 žy
mių advokatų, kurie yra pri
siekę Įstatymus gimti.

Visi dabar stebisi, kaip

Nixono kalba nepatenkino 
nei republikonu; padėtis 
pasilieka visiem neaiški

Pusaštunto milijono tonų 
bombų Amerikos lėktuvai 

numetė ant Indokinojos
Washingtonas. Nixono 

kalba, per televiziją pasaky
ta rugpiūčlo 15 d., nieko 
naujo nesuteikė, kas liečia 
Watergate skandalą. Kalba 
nepatenkino net žymių repu
blikonu. Senatorius Goldwa
ter pasakė, kad toji kalba

Kaltina Agnew

SPIRO AGNEW

Washingtonas. Spaudoje 
buvo paskelbta, kad vicepre
zidentas Agnew, būdamas 
Marylando gubernatorium, 
gaudavęs kyšių iš kontrak- 
torių po $1,000 Į mėnesi, o 
baigdamas tarnybą gavęs 
$50,000. Agnew atsakė, kad 
tai esąs melas.

Dabar Agnew turės grand 
džiurei priduoti savo rekor
dus tuo reikalu ir aiškintis.

Kompartija 
kviečia ginti Čile

New Yorkas. Komunistų 
Partija paskelbė savo pa
reiškimą, kuriame kviečia 
ginti Čilės liaudies valdžią, 
kuriai vadovauja marksistas 
Allende, nuo reakcionierių 
pastangų ją nuversti ir de
mokratiją sunaikinti.

Pareiškime nurodoma, 
kad reakcionierius remia 
amerikinės kompanijos, ku
rios turi savo investmentų 
Čilėje, taipgi Amerikos im
perialistai.

65,000 skundų
Detroitas. Jungtinė Auto

mobilių Darbininkų unija, 
pradėjusi pasitarimus dėl 
naujo kontrakto su General 
Motors korporacija, pridavė 
65,000 skundų, kurie turi būt 
pirmiausia aptarti ir paten
kinti.

Prieš trejetą metų tokiuo
se pasitarimuose buvo 34,- 
000 skundų. Unija taipgi rei
kalauja darbininkams žy
miai algas pakelti.

galėjo tiek daug advokatų 
įsivelti Į toki kriminalinį 
skandalą, kuris yra Ameri
kos istorijoje didžiausias.

Watergate tyrinėjimai nu
traukti atostogoms. Po to 
vėl išgirsime Įvairių liudi
jimų, kurie sukelia didžiuli 
visuomenėje pasibiaurė- 
jimą.

nieko nepridėjo, kas buvo 
pirmiau pasakyta. Respub
likonas senatorius Brooke 
pasakė esąs Nixono kalba 
nusivylęs, ypač pareiškimu, 
kad Nixonas atsisako išduoti 
reikalingus dokumentus.

Nixonas dar kartą pasakė, 
kad jis iš anksto nieko apie 
Watergate suokalbi nežino
jęs ir visai nebandęs jį pa
slėpti. Jis pareiškė nepasi
tenkinimą, kad tyrinėjimas 
taip ilgai tęsiasi. Norėtų jis 
nutraukti tyrinėjimą ir viską 
palikti teismams. Jokių 
kalbų juostelių ar kitų do
kumentų jis niekam neiš
duos, nes tai esanti prezi
dento nuosavybė.

Watergate prosekiurorius 
Cox ir senatinis tyrinėjimo 
komitetas griežtai reikalau
ja visus jiems reikalingus 
dokumentus priduoti. Po 
atostogų tyrinėjimas bus at
naujintas.

Elektros darbininkų unijos 
konvencija ragina Kongresą 
Nixoną ir Agnew impyčinti 
ir naujus rinkimus paskelbti. 
Nemaža ir kitų unijų pasisa
kė už naujus rinkimus.

Tūkstančiai perka 
mėsą Meksikoje

San Ysidro, Calif. Mėsai 
smarkiai pabrangus, tūks
tančiai amerikiečių pereina 
Meksikos rubežių ir prisi
pirkę pakankamai mėsos 
grįžta Į namus.

Meksikoje jie gauna pa
kankamai geros mėsos už 
pigesnę kainą. Todėl gyve
nantieji arti sienos ta proga 
pasinaudoja.

Badauja 13 
milijonų

Geneva. Raudonojo Kry
žiaus Draugijų sąjunga skel
bia, kad daugiau kaip 13 
milijonų afrikiečių dėl di
džiulės sausros plačioje Sa- 
haros apylinkėje pergyvena 
maisto trukumą ir badą.

Surinkti daviniai rodo, kad 
badaujančius nuo mirties 
gali išgelbėti skubus maisto 
pristatymas iš kitų šalių.

Kainos pakeltos 
automobiliams

Detroitas. Automobilių 
kompanijos paskelbė, kad 
automobiliams kalnas žy
miai pakelia. Tąpatįpadarė 
ir plieno kompanijos.

Už 30 dienų tikimasi dar 
didesnių kainų remiantis 
valdžios kontrolės 4 fazės 
procesu.

PHILADELPHIA. Dau
giau kaip 5,000 gazolino sto
čių Pensylvanijos valstijoje, 
protestuodamos prieš val
džios 4 fazės kontrolę, užsi
darys per tris dienas Darbo 
Dienos laikotarpiu.

Mėsos kainoms pakilus Į padanges žymiai padidėjo arklie
nos biznis, daugelyje miestų Įsisteigė arklienos parduotu
vės. Pirkėjų pakankamai tokios parduotuvės turi ir padaro 
daug pelno.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
MUZIEJAUS darbuotoji; 
EKSPEDICIJA

KAUNAS, (ELTA). Iš eks
pedicijos Prienų rajone su
grįžo Lietuvos TSR Litera
tūros muziejaus darbuotojai. 
Gripiškių kaime jie rinko 
medžiagą apie čia gimusį ir 
jaunystės dienas praleidusi 
pažangų Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėja, vieną 
“Vilnies” laikraščio stei
gėjų ir ilgametį jo redakto
rių Vincą Andrulį.

Ekspedicijoje surinkti 
duomenys bus panaudoti 
kartu su Rojaus Mizaros, 
Ksaveros Karosienės, Anta
no Petrikos ir kitų pažangių 
Amerikos lietuvių biografine 
medžiaga ruošiant muzie
jaus ekspoziciją apie pažan
gios lietuvių išeivijos veiklą.

DIDĖJA MĖSOS GAMYBA

PASVALYS. Gerų gamy
bos rezultatų trečiaisiais 
penkmečio metais pasiekė 
rajono gyvulių augintojai, 
šimtui hektarų žemės ūkio 
naudmenų čia pagaminta po 
78,4 centnerio mėsos - 4,2 
centnerio daugiau, negu per 
tokį pat praėjusių metų lai
kotarpį . Penkiolikoje ūkių 
vidutinis galvijų paros prie
svoris siekia 500 ir daugiau 
gramų.

Socialistiniame lenktynia
vime pirmauja paršelių 
augintoja S. Jankauskiene iš 
Žadeikonių kolūkio, kuri iš 
16 paršavedžių per pusmeti

66 dvasiškiai 
kalėjime kovoja

Fresno, Calif. Tarp areš
tuotų farmų darbininkų yra 
66 dvasiškiai - kunigai, pa
storiai ir vienuolės. Jie 
kaltinami “nelegaliu piketa- 
vimu”.

Už streiką jie kaltina dau
giausia Safeway krautuvių 
prezidentą Reynolds, kuris 
su policijos pagalba bando 
visokiais būdais sulaužyti 
streiką ir sudaužyti Jungtinę 
Farmų Darbininkų uniją.

gavo beveik po 15 paršelių. 
Galvijų prieauglio didžiausio 
priesvorio pasiekė “Tie
sos” kolūkio gyvulininkystės 
darbuotoja E. Žagrakalienė.

RAŠOMA
KOLŪKIO ISTORIJA

Šilalės rajono “saulėte
kio” kolūkio bibliotekos ve
dėja Palmyra Jotkevičienė 
rašo kolūkio istoriją, atkur- 
dama praeities vaizdus nuo 
pat kolektyvo susikūrimo, jo 
pirmųjų žingsių. Istorijoje 
daug puslapių skiriama ūkio 
žmonėms, kultūriniam gyve
nimui, ekonominei pažangai.

K. BALČIŪNAS

ŽEMDIRBĖJ KELIONES

KUPIŠKIS. Kultūros dar
buotojų profsąjungos rajono 
komitetas surengė ekskursi
ją Į Brestą, miestą prie 
Bugo ir Muchaveco. Kupiš
kėnai apsilankė legendinėje 
Bresto tvirtovėje, prie di
dingojo obelisko bei amži
nosios ugnies nulenkė gal
vas, pagerbdami didvyriškus 
tvirtovės gynėjus.

Pastaraisiais metais eks
kursijos Kupiškio rajone 
tapo svarbiu politinio auklė
jamojo darbo baru. Mūsų 
šalies sostinėje neseniai 
lankėsi “Ateities” kolūkio 
žemdirbiai. Keliauja ir kitų 
ūkių žmonės. Išvykų marš
rutai - Leningradas, Volgo
gradas, Minskas, Talinas, 
Ryga, kitos šalies vietovės.

A. ORINTAS

Prisipažino žudę 
jaunuolius

Houston, Texas. Dean Al
len Corll prisipažino, kad 
su dviem jaunuoliais bičiu
liais prievartavo ir žudė 
kitus jaunuolius.

Lytiniai iškrypėliai kelda
vo orgijas, prisivilioję jau
nuolius prievartaudavo ir 
žudydavo, kad neišduotų pa
slapties. Tokių jaunuolių 29 
lavonai jau atkasti. Bet 
manoma, kad jų bus dar dau
giau.

Washingtonas. Dabar, kai 
Kambodijos bombardavimas 
nutrauktas, apskaičiuojama, 
kad nuo 1965 metų Amerikos 
lėktuvai numetė apie pusaš
tunto milijono tonų bombų 
ant Indokinijos. Ant šiaurės 
Vietnamo numesta 237,600 
tonų, ant Pietų Vietnamo - 
1,577,000, and Laoso - 1,- 
545,000, kitas skaičius nu
mesta ant Kambodijos.

Pentagonas skelbia, kad 
Indokinijos bombardavimas 
Amerikai kainavo daugiau 
kaip $17-bilijonų, daugiau 
kaip 2,000 amerikiečių la
kūnų žuvo ir 1,360 lakūnų yra 
kur nors dingusių, daugiau 
kaip 3,700 lėktuvų sudaužyta. 
Amerikiečiai padarė arti 
dviejų milijonų bombardavi-

Dabar prez. Nixonas kalti
na Kongresą už bombardavi
mo sulaikymą. Nixonas no
rėjo tęsti bombardavimą iki 
pergalės ir išgavimo “gar
bingos taikos”. Bet niekas 
neapskaičiuoja, kiek Indoki
nijos žmonių nuo bombarda
vimų žuvo ir kiek turto su
naikinta.

Pataria išvaryti 
Amerikos kareivius

Kampala. Ugandos pre
zidentas Idi Amin pasiuntė 
“brolišką patarimą” Kam
bodijos prezidentui Lon Nol 
išvaryti visus Amerikos ka
reivius iš Kambodijos.

Prez. Amin nurodo, kad 
paskiausi “perklaidą” bom
bardavimai buvę tiksliai <
pravesti, nes amerikiečiai 
visai nepaiso, kur tos bom
bos krinta Kambodijoje.

Amerika paliko 100 
lėktuvų Kambodijoj

Phnom Penh. Jungtinės 
Valstijos, baigusios bom
bardavimą Kambodijoje, ten 
paliko daugiau kaip 100 lėk
tuvų, kuriuos valdžios lakū
nai vartos prieš liaudies 
jėgas.

Pasirodo, kad Amerikos 
lėktuvais bombardavimas 
Kambodijoje bus tęsiamas 
ir toliau.

Kaltina Amerikos 
ambasadorių

Santiago. Čilės kairiųjų 
dienraštis “Ultima Hora” 
kaltina Jungtinių Valstijų 
ambasadorių N. Davis fi
nansiniu rėmimu Čilės reak
cionierių.

Dienraštis rašo, kad am
basadorius Davis yra parė
męs finansiniai ir reakcio
nierių sukurstytus streikus 
prieš liaudiečių valdžią.

JUNGTINIŲ Tautų saugu
mo taryba vienbalsiai pa
smerkė Izraelio piratišką 
arabų lėktuvų grobimą jiems 
skrendant virš Izraelio.

Krize Kambodijos 
valdžią purto

Prince Norodom Sihanouk

Phnom Penh. Politinės ir 
militarinės nesėkmės smar
kiai paVeikė daugelį žymių 
prezidento Lon Nol rėmėjų. 
Dabar jie kalba apie pašali
nimą Nol iš vadovybės ir pa
kvietimą buvusio karališkos 
valdžios galvos princo Siha
nouko iš Pekino.

Manoma, kai Nixono pa- 
tarėjasįKissingeris atvyks Į 
Pekiną, veikiausia tarsis su 
Sihanouku Kambodijos val
džios perorganizavimo rei
kalu.

MASKVA. Leonidas Brež
nevas pasakė, kad Tarybų 
Sąjunga ir toliau rems Je
meno Liaudies Demokratinę 
Respubliką.

40,822 tarnautojai 
paleisti iš darbo

Washingtonas. Per 12 mė
nesių iki birželio 30 d. fe
deralinė valdžia paleido iš 
darbo 40,822 tarnautojus - 
civilinius ir militarinius.

Nuo Vietnamo karo pabai
gos pradėta mažinti federa- 
linių tarnautojų skaičių, šiuo 
metu federalinė valdžia turi 
2,824,481 tarnautoją.

Nixono populiarumas 
sumažėjo iki 31 %

Gallup Poll skelbia, kad 
Watergate skandalas žymiai 
numušė Nixono populiarumą 
net iki 31%.

Jeigu dabar Nixonas ir 
McGovern kandidatuotų, tai 
McGovern lengvai laimėtų 
prezidentinius rinkimus.

TEHERANAS. Iranas pa
rėmė Tarybų Sąjungos siū
lymą sudaryti Azijos sau
gumo sistemą, kokią bando
ma dabar sudaryti Europoje.

T rūksta ryžių
Manila. Filipinuose dėl 

sausros pradeda pritrūkti 
ryžių, kurių pirmiau čia vi
suomet buvo perteklius.

Dabąr valdžia pataria ry
žius maišyti su kukurūzais 
ar kitais grūdais. 1972 me
tais sausra tęsėsi per 10 
mėnesių.
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Dar viena prezidento kalba
Praėjusį trečiadieni, rugpiūčio 15 dieną, per radiją ir 

televiziją išgirdome dar vieną, iš eilės trečią, mūsą pre
zidento Richardo Nixono kalbą tuo pačiu Watergate skan
dalo klausimu. Be to, prie jo gana ilgos kalbos buvo pri
dėtas tuo pačiu reikalu Baltąją Rūmą oficialus pareiški
mas. Tai tik parodo prezidento asmenišką ir jo vadovau
jamos vyriausybės nepaprastai didelį susirūpinimą.

Bet ką prezidentas pasakė naujo? Ką pridėjo prie to, 
kas jo buvo pasakyta pirmesnėse dviejose panašiose kal
bose per radiją ir televiziją? Absoliutiškai nieko. Tokios 
nuomonės yra visi komentatoriai - ne tik prezidento opo
nentai, bet ir karščiausi jo šalininkai. Visa eilė net repu- 
blikoną senatorlą reiškia savo jo kalba nusivylimą.

Tos pačios gaidos, ta pati melodija: Trečiu kartu pre
zidentas mušasi Į krūtine ir sako, kad jis absoliutiškai 
nieko iš anksto nežinojo apie įsiveržimą į demokratą bu
veinę, vadinamą Watergate. Apie tai sužinojęs tik po to, 
kai jau žygis buvęs atliktas. Taip pat absoliutiškai nieko 
nežinojęs apie jo pagalbininką (Dean, Holdeman, Ehrich- 
man, Mitchell ir kt.) sąmonkslą tą žygį paslėpti nuo pla
čiosios visuomenės ir jo griežtai užsiginti. Jei tai visa 
jis būtą iš anksto žinojęs, būtą atmetęs ir pasmerkęs. . .

Kalbą baigė kreipimuisi į mus, Amerikos žmones, Wa
tergate pamiršti, pavedant visą reikalą teismams, o vie
ningai remti jį ne tik užsieninėje, bet ir naminėje politi
koje pasiekti jo pasibrėžtus aukštuosius “tikslus”. Pas
merkė spaudą už Watergate skandalo išpopuliarinimą.

Beje, negalima sakyti, kad ši prezidento kalba susidėjo 
tik iš pakartojimą pirmiau pasakytą dvieją kalbą Water
gate klausimu. Jis storiausiai pabrėžė, kad jis jokiu būdu 
niekados nesutiks išduoti senatiniam komitetui ar kam 
nors kitam jo slaptus tuo klausimu pasikalbėjimus su jo 
pagalbininkais, įrašytus juostelėje. Iš visą jėgą jis gin
siąs prezidentystės nepaliečiamybę ir tuo klausimu su 
jokiais spaudimais bei reikalavimais nesiskaltysiąs.

Izraelis pasmerktas...
Jungtinią Tautą Saugumo Taryba vienbalsiai pasmerkė 

Izraelio pasielgimą su Libano keleiviniu lėktuvu. Gerai, 
kad ir šios šalies atstovas pridėjo savo balsą prie pa
smerkimo.

Izraelio oro jėgą įsiveržimas į Libano teritoriją, už
grobimas keleivinio lėktuvo ir privertimas jo skristi į 
Izraelį būk ieškant jame arabą “teroristą”, buvo nelega
lus, nepateisinimas, pavojingas žygis. Jokia šalis, net 
šimtą kartą didesnė už Izraelį, niekados pirmiau nebuvo 
tokį pavojingą žygį papildžius. Sunkus nusidėjimas pa- 
vienią asmeną arba teroristinią grupią užpuldinėti keleivi
nius lėktuvus ir į mirtiną pavoją pastatyti šimtus nekaltą 
gyvybią, bet šalies valdžios užsiėmimas'orepiratizmuyra 
šimtą kartą sunkesnis prasižengimas. Todėl gerai, kad 
Saugumo Taryba vieningai Izraelį už tokį kriminališką 
žygį pasmerkė.

Bet kas toliau? Izraelio valdžias atstovas, kuris gynė 
Izraelio žygį Saugumo Tarybos susirinkime, ten pat pa
reiškė, kad Izraelis su pasmerkimu nesiskaitys ir ateity
je nesidrovės panašią žygią imtis apgynimui “savo intere
są”. Panašiai Izraelio valdžia nesiskaito su Jungtinią 
Tautą rezoliucija. Pirmiau priimtoje, kurioje reikalauja
ma sugrąžinti arabams užgrobtas ir okupuotas ją teritori
jas. Daugelis klausia: Kaip ilgai Jungtinės Tautos pa
sitenkins tik pasmerkimu?, bet nesiims jokią konkrečią 
žygią (kaip, pav., ekonominio boikoto) Izraeliui sudrausti?

Žinoma, Izraelis laimingas, kad jis savo užnugaryje turi 
galingas Jungtines Valstijas, kurios turi teisę bet kokį 
nutarimą Izraelį nubausti už panašius žygius Saugumo 
Taryboje vetuoti (atmesti). Jis jaučiasi saugus ir nors 
mažas, bet galingas. Tačiau kiekvienas rimtai galvojantis 
žmogus negali neprieiti išvados, kad tokios mažos šalies 
tokia politika kada nors, kaip žmonės sako, jai pačiai 
skaudžiai “atsirūgs”.

Nepateisinamas konfliktas
Mums, gyvenantiems rytinėse irvidurvakarinėse valsti

jose, sunku ir įsivaizduoti koks nepateisinamas šiuo laiku 
konfliktas vyksta tarp darbininką vakarinėse valstijose. 
Ten jau seniai verda aštri kova tarp žemės ūkio darbinin
ką ir stambiąją žemės savininką. Ten gyvuoja ir gerai 
darbuojasi Jungtinė Farm Darbininką Unija. Jai vadovauja 
darbininką reikalui atsidavęs ir drąsus kovotojas Cesar 
Chavez.

Jau buvo pradėję atrodyti, kad ši kovinga unija privers 
samdytojus su ja rokuotis ir ją pripažins. Deja, įsimaišė 
sunkvežimią vairuotoją unija (International Teamsters of 
America). Ji pradėjo tuos pačius farmą darbininkus re- 
krūtuotl į savo greatas. Išsivystė aštriausias susikirti
mas. Paalški, kad sunkvežimią vairuotoją unijos vadai 
yra slaptai susitarę su samdytojais farmą darbininką uniją 
sunaikinti.

Reikia tikėtis, kad jiems šis sąmokslas nepavyks. 
Californijoje ir kitose vakarinėse valstijose farmą darbi
ninkai atlaikys savo pozicijas ir nedaleis savo uniją 
sunaikinti.

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

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
O, TU RŪTA, TU RŪTELE!

Pagaliau ir jai atėjo ka- 
leina. Pasirodo, kad ir ją 
neapsimoka per daug šlo
vinti, į padangęs kelti. Dar 
gi kartais reikią jos ir sau
gotis!

Tai sužinome iš gyd. Ed
vardo Razgausko straipsnio 
“Ar visada rūtos puošią?”, 
kurį skaitome žurnale 
“Mokslas ir gyvenimas” 
(1973 m. Nr. 6). Gydytojas 
rašo:

“Daug dainą sudėta apie 
rūtą. Ji puikuojasi mūsą 
kaimą darželiuose. Net 
miestiečiai, dar kaip rei
kiant neįaugę į miesto buitį, 
savo prigimties šaknimis te
besą kaime, kur po kiekvie
nos sodybos langu augo žalią 
rūtą darželiai, ir tie užvei
sia rūtą kaimo ilgesio pa
minkluose - kolektyviniuose 
soduose. Rūta daugelį am- 
žią buvo ne tik papuošalas 
ar simbolis - nuo senovės 
ji plačiai vartojama gydymui 
tiek oficialiosios medicinos, 
tiek liaudies gydytoją.

Mūsą laiką žolininkai 
mano, kad rūtą galima var
toti spazmams gydyti, tonu
sui pakelti. Rūta vartojama 
konjako, likerio gamyboje ir 
parfumerijos pramonėje. 
Liaudies medicinos vadovai 
siūlo rūta gydyti daugelį ne
galavimą: širdies pagreitė
jusius plakimus, galvos 
svaigimus, epilepsiją; pra
skiestomis rūtos sultimis 
patariama vilgyti supūliavu
sią akią vokus. Kai kas 
siūlo rūta gydyti ateroskle
rozę, klimakterinius nega
lavimus. Tik nedaugelis pa
mini, kad žalioji rūta (Rūta 
graveolens) turi ir ne visai 
žmogui naudingą savybią, 
yra net kenksminga. Sis 
kenksmingas rūtos poveikis 
pasireiškia tam tikromis są
lygomis, ir jį yra patyręs ne 
vienas rūtos augintojas.

Jei rūtas ravėsime ir 
skinsime, vainikus pinsime 
saulėtą dieną, tai vakarop ar 
naktį tos kūno vietos, kur 
prisilietė rūtą lapeliai, ims 
perštėti, rausti. Neretai 
atsiranda įvairaus dydžio 
pūslės, kurioms po daugelio 
dieną užgijus, ilgus mėne
sius išlieka patamsėjusios 
(hiperpigmentinės) odos dė
mės. Kartais dėmės susi
daro ir be pūslią, tik oda 
prisilietimo vietose paraus
ta. Rūta šiuos nemalonius 
reiškinius sukelia tik tada, 
kai jos paliestą odą apšvie
čia saulė. Ūkanotą dieną 
rūta gali sukelti šiokį tokį 
odos perštėjimą, tačiau nei 
puslią, nei dėmią nebus.

APIE MŪSŲ GERUS 
DRAUGUS BROLIUS BECIUS

Savaitraštis “Gimtasis 
kraštas” (rugp. 2 d.) at
spausdino straipsnį “Dvieją 
brolią likimas”. Rašo 
“Laisvės” ilgametis bend
radarbis drg. A. Gilmanas. 
Rašo taip pat apie mūsą ge
rus bendradarbius ir senus 
veikėjus Povilą ir Igną Be- 
čius. Iš jo sužinome, kad 
“Ignas jau peržengė 83- 
uosius metus”, o “Povilas 
šiemet švenčia savo 85-ąjį 
gimtadienį”.

Apie drg. Igną;
“1911 m. Ignas Bečis at

vyko į Ameriką ir apsigy
veno netoli New Yorko, kur 
tebegyvena ir dabar. Būda
mas jau “nebe žalias”, jis 
greit įsijungė į pažangiąją 
Amerikos lietuvią visuome
ninę veiklą. Ir iki pat šios 
dienos iš jos nesitraukia. . .

Daug visuomenišką darbą 

I. Bečis nuveikė Amerikoje. 
Kurį laiką jis buvo Amerikos 
Lietuvią darbininką literatū
ros draugijos Centro sekre
toriumi. Ir kitose pažangie- 
čią organizacijose jis nėra 
buvęs be oficialią pareigą: 
visada turėjo kokį nors už
siėmimą, suprato veiklos 
svarbą, kovojo už darbo 
žmonią reikalus.

I. Bečis rėmė ir tebere
mia Amerikos lietuvią pa
žangiąją spaudą. Parašė 
daug straipsnią “Laisvei”, 
“Vilniai”, etc.

Jis niekada nepamiršo 
Lietuvos. Materialiai rėmė 
darbininkišką politinę veiklą 
buržuazijos viešpatavimo 
metais. Entuziastingai suti
ko Tarybą valdžios atkūri
mą, gimtinės socialistinį 
gyvenimą”.

Apie drg. Povilą:
“ I Ameriką Povilas Bečis 

atvyko 1912 m., kai pažan
gieji Amerikos lietuviai iš
sijuosę būrė visuomenines 
draugijas, organizavo spau
dą. Žmonės su organizacine 
patirtimi buvo labai reika
lingi. P. Bečis nuo pirmos 
dienos stojo į pažangiąją vi
suomeninę veiklą. . .

Užėmė jis atsakingas vie
tas kuopą komitetuose, daly
vavo pažangiąją lietuvią ma
sinėse konferencijose. Or
ganizavo meninę veiklą - 
chorus, mėgėjiškus teatrus. 
Pats choruose dainavo, vai
dino. . .

P. Bečis buvo įsitikinęs, 
kad išeiviams reikalinga sti
pri pažangioji spauda. Jis 
organizavo pažangiajai 
spaudai dalininkus, rinko jai 
pinigus, pats aukodavo. Jis 
siekė, kad pažangiąją Ame
rikos lietuvią spauda gyvuotą 
kuo ilgiausiai. . .

Nuo atvykimo į Ameriką. 
Povilas Bečis nė vienai die
nai neatitrūko nuo pažangaus 
Amerikos lietuvią judėjimo. 
Tai jo gyvenimo prasmė. ”

ISTORIJA JUOS PRALENKĖ 
IR PAMIRŠO

Beplūsdami ir niekindami 
Lietuvos kolūkinę sistemą, 
lietuviškieji reakcininkai 
vaizduoja savo didelį, didelį 
atsilikimą. Jie gyvena sena 
praeitimi. Mums ją net 
gaila.

Pavyzdžiui, vienas ją gal
vočius dejuoja:

“Nepriklausomos Lietu
vos laikais kiekvienas ūki
ninkas žinojo, kada turės 
pradėti javus piauti. Jam 
nereikėjo laukti įsakymo iš 
Maskvos ir instrukciją iš 
komunistą partijos cent
ro. . .”

Vadinasi, tada visi buvo 
“laimingi”. Tad grįžkime į 
tą seną praeitį. Likviduo
kime kolūkius. Išdalinkime 
žemę į sklypus ir sklype
lius. Vietoje traktorią, su
gražinkime medinius arklius 
ir medines akėčias. Nebe
reikės jokią planą, jokią įsa
kymą bei instrukciją iš nie
kur.

Bet kodėl grįžti tą seną 
praeitį tiktai su žemės ūkiu? 
Juk atsimename, kaip “lai
mingi” visi buvome, kai ne
buvo didelią fabriką, siuvy
klą ir t. t. Siuvėjas su savo 
siuvamąja mašinėle viską 
pats tvarkė, viską žinojo, 
nereikalingas buvo jokią 
įsakymą bei instrukciją. Juk 
tas pats ir su batsiuviu. To
dėl šalin fabrikus iš mūsą 
gimtojo krašto.

Kaip beprotiška Lietuvai 
siūlyti grįžti prie arklio 
tempiamos žagrės ir akė
čios (o dabartinės žemės 
ūkio technikos prod ukty vis- 

kai nepanaudosi mažame 
žemės sklype), lygiai taip 
būtą beprotiška jai siūlyti 
griauti fabrikus ir grįžti prie 
aną “laimingą” laiku su 
privatiniais rūbą ir batą 
siuvėjais.

KUNIGAM NEVALIA GIRTI 
LIETUVA!

Tai įsakymas Chicagos 
kunigą “Draugo”. Puola
mas kunigas Algirdas Gu
tauskas, kaip jis drįso gra
žiai išsireikšti apie mūsą 
gimtąjį kraštą.

“Draugo” redaktorius 
gvoltu šaukia:

“Kad Lietuvoje atsilankę 
įvairią kraštą visokią “su 
Tarybą Sąjunga draugysčią” 
nariai, aprašydami savo įs
pūdžius, viską, tik giria - 
nenuostabu. Jie atlieka so
vietinės propagandos misiją. 
Bet kad į propagandinę ma
šiną leidžiasi įtraukiami ir 
dvasiškiai, reikia tik apgai
lėti, kad jie yra atsidūrę to
kioje padėtyje.

AR LIETUVIŠKI 
REAKCININKAI KEIS SAVO 
NUSISTATYMĄ

Kaip žinia, iki šiol lietu
viškieji reakcininkai nieki
no, plūdo ir šmeižė iš Ta
rybą Lietuvos atvykusįkiek- 
vieną kultūrininką bei moks
lininką ar veikėją. Ragino 
savo pasekėjus su jais jokio 
ryšio neturėti ir kad pasiro
dymuose nesirodytą. Išdavi
kais apšaukė kiekvieną, 
kuris su svečiu drįso susi
tikti ir pasikalbėti.

Bet Al. Gimantaskanadie- 
čią “N. L.” (liepos 18 d.) 
savo kolegas ragina pagalvo
ti apie ateitį. Jis rašo:

“Montrealis, tegu kol kas 
ir pamažu; bet jau ruošiasi 
olimpinėms žaidynėms. 
Pats laikas ir mums atitin
kamai pasiruošti tam laiko
tarpiui, kada sovietinią ekipą 
sudėtyje ir vėl į vakarus 
atvyks mažesnė ar didesnė 
grupė lietuvią sportininką. 
Kokie ir kaip bus mūsą ry
šiai su jais? Ar vėl viskas 
liks spontaniškumo ir atsi
tiktinumo ženkle? Sutiksi
me juos kaip seses ir bro
lius, ar ignoruosime juos? 
Žvelgsime į juos kaip į 
lietuvią tautos reprezentan
tus, ar tik kaip į sovietinio 
rėžimo atstovus? Neveikia 
dar niekad pozityvaus neiš
sprendė, nebus kitaip ir šiuo 
atveju”.

PADEMONSTRAVO 
TIK SAVO NUOSMUKI.

“Vienybės” bendradarbis 
Girnakalis liepos 17 d. savo 
apdūmojimuose apie “va
duotoją” veiklą ir taktiką 
sako:

“Pvz. dar prieš trejetą 
metą į demonstracijas susi
rinkdavo ir šimtai ir tūks
tančiai. Šiemet į Washing- 
toną Brežnevo demonstruoti 
nuvažiavo iš: Chicagos 48, 
iš Baltimorės - 3, iš New 
Yorko - vienas. . . ir t. t. 
Washingtone susirinko ne
pilna kapa!

Ar demonstruoti reikėjo 
ar ne, tai jau kitas klausi
mas. IŠ tiesą buvo pa
demonstruotas tik išeivijos 
nepajėgumas. Nepajėgumo 
demonstruoti nereikėjo”.

Ne išeivijos, bet Vilko ir 
Altos reakcininką.

CLEVELANDAS. Ford 
Motor kompanijos Brook 
Park firmos darbininkai nu
tarė streikuoti, jeigu nebus 
pakeltos pakankamai algos ir 
nepagerintos darbo sąlygos. 
Streikas apimtą apie 10,000 
darbininką.
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vimą pirmą kartą jis nieko nebebombarduoja!)

Iš laiškų
Didžiai Gerbiamas mielas 

Redaktoriau:
Siunčiu Jums 8 puslapius 

medžiagos apie įžymiojo 
prancūzą rašytojo-revoliu- 
cionieriaus Anri Barbiuso 
šimtametinę gimimo sukaktį 
ir prašau patalpinti Jūsą 
spaudoje, š. m. birželio 22 
d. reg. oro pašto Jums pa
siunčiau medžiagą apie ario- 
lo miesto išvadavimo 30-nę 
sukaktį. Tikiuosi, kad ga
vote?

Lietuvos žemės ūkio aka
demijoje dabar didelis dar
bymetis, nes vyksta stoja
mieji egzaminai naujai prii
mamiems.

Tarybą Lietuvos darbo 
jaunimas jau nuo senobės 
labai norėjo siekti mokslo 
šviesos, bet dėl mokslo ir 
besimokančią pragyvenimo 
brangumo seniau negalėda-' 
vo mokintis. Tik tarybinės 
santvarkos metais, studen
tams buvo sudarytos puikios 
mokinomosi ir pragyvenimo 
sąlygos: mokslas nemoka
mas, mokamos stipendijos, 
studentai apgyvendinami 
naujuose puikiuose bendra
bučiuose. Todėl norinčią 
mokytis kasmet vis daugėja, 
o šįmet į dreninį skyrią 
stoja net 1375 jaunuoliai, iš 
kurią, pagal stojamuosius 
egzaminus, bus atrinkti 675 
geriausiai išlaikę ir priimti.

Į neakivaizdinį skyrią 
priimama virš 500 studentą.

Senosios santvarkos me
tais, kasmet buvo priima
ma į akademiją vidutiniškai 
tik po 35-80 naują studentą.

Nuo 1924 m. spalio 15 d. 
t. y. nuo Lietuvos žemės 
ūkio akademijos įsteigimo 
iki 1940 metą, akademijoje 
išklausė kursą ir išlaikė dip
lominius egzaminus viso tik 
460 studentą, iš ją 286 ag
ronomai, 138 agronomės- 
šeimininkės ir 38 miškinin
kai.

Dabar Lietuvos žemės 
ūkio akademijos dieniniame 
skyriuje vidutiniškai mokosi 
2700 studentą ir neakivaiz
diniame 2800.

Kasmet baigia akademijos 
dieninį skyrią apie 400 stu
dentą ir neakivaizdinį apie 
160.

Pokario metais Lietuvos 
žemės ūkio akademijos die
ninį skyrią baigė 7756 spe
cialistai ir neakivaizdinį 
skyrią 2354. Viso išleista 

10,110 - aukštos kvalifikaci
jos specialistą.

Lietuvos žemės ūkio aka
demijoje veikia penki fakul
tetai: 1) Agronomijos, 2) 
Ekonomikos, 3) Žemės ūkio - 
mechanizacijos, 4) Hidro- 
melioracijos ir žemėtvar
kos, 4) Miškią ūkio. Be to, 
yra visuomeniniu profesiją 
fakultetas, o taip pat kvali
fikaciją kėlimo fakultetas, 
skirtas kvalifikacijom kelti.

Akademijoje yra 40 kate
drą, kuriui ■ virš 325 
profesorią, dėstytoją ir daug 
pagalbinio mokslo persona
lo.

Mokslo darbuotojus aka
demijai padeda - ruošti daug 
Tarybą Sąjungos įžymią 
mokslo įstaigą - Maskvos 
K. Timiriazevo Žemės ūkio 
akademija, Leningrado Že
mės ūkio ir finansą-ekono- 
mikas institutai, o taipgi 
Maskvos žemės ūkio inžinie- 
rią institutas ir kitas moks
lo įstaigas. Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos kolektyvas, 
gerai suprasdamas Tarybą 
Sąjungos Komunistą Parti
jos XXIV suvažiavimo nuta
rimą milžinišką istorinę 
reikšmę, deda visas pa
stangas, kad išleisti geriau
sius, aukštos kvalifikacijos 
specialistus, atsidavusius 
naujo komunistinio gyveni
mo kūrėjus.

Visiems linkiu kuogeriau- 
sios sveikatos ir sėkmės,

A. GUClŪNIETIS 
Noreikiškis, 
1973-Vin-10

Jau visa savaitė Vilniuje. 
Oras puikus. Dar Vilnią 
mažai teapžiūrėjome, bet jau 
lankėmės Panevėžyje, Aly
tuje ir apylinkės kolūkiuose.

Keliai susisiekimui pui
kūs, ir visur matosi didelis 
krašto pakilimas. Buvo di
deli rugią ir kviečią derliai, 
avižos dabar piaunamos, 
bulvės žydi ir žada didelį 
derlią.

Matėme dideles melžiamą 
karvią bandas, elektros viela 
apšvestas ganyklas, kur ne- 
vargsta piemenėlis, kaip bū
davo praeityje rudinėle apsi
vilkės, c

Visame kaime didelė pa
žanga.

J. P. MILLER

TEHERANAS. Iranas pa
rėmė Tarybą Sąjungos siū
lymą sudaryti Azijos sau
gumo sistemą, kokią bando
ma dabar sudaryti Europoje.
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Karelijos taigoje garsiai 
suskamba lietuviška daina

BRONIUS JAUNIŠKIS
Kai anksti rytą mūsų erd

vūs autobusai, pilni klegan
čių turistų, išriedėjo iš T 
Lietuvos sostinės Vilniaus, 
skaisti saulė, vis aukščiau 
kildama, žadėjo kaitrių die
nų. Pakėlėse pievose ir 
kalnelių dobilienose jau pup
sėjo traktorėliai su šiena- 
piūvėmis. Artėjo vidurva
saris. Tikėjomės, kad karš
tos dienos ir šiltos naktys 
lydės visų kelia iki toli
miausių Karelijos tundrų. 
Tačiau pirmų vakarų už Po
locko, statydami palapinių
miestelį, pajutome, kad su
grumba rankos, parausta
veidai.

Už Leningrado plačiose
Nevos žiotyse pamatėme
salų. Apskrita ji, gal todėl 
vadinama Riešutėlio sala. 
Iki pat jos krantų stūksojo 
kokių trijų metrų storumo 
apardytos sienos, keli j 
dangų prasišovę apvalūs 
bokštai. Tvirtovėje įrengtas 
uostas, iškasti gilūs kanalai, 
vedantys Į jos teritorijų. 
Šiais kanalais karo laivai, 
kovojant su švedais, iš toli
miausių Rusijos miestų se
naisiais laikais atveždavo 
ginklų ir karo amunicijų. 
Priešai šių Petro I tvirtovę 
retai kada įveikdavo.

Antrojo pasaulinio karo 
metais ši tvirtovė padėjo at
laikyti fašistų antplūdžius, 
kai žiemų per Ladogos ežerų 
vieninteliu keliu Leningrado 
blokados didvyriai galėdavo 
susisiekti su didžiųja žeme. 
Dabar tvirtovė remontuoja
ma, norima atkurti jų tokių, 
kokia buvo žiloje senovėje.

NEPAPRASTI VAIZDAI

Nuo Ladogos ežero pasukę 
Petrozavodzko plentu, ne
trukus įvažiavome į neį
žengiamas girias. Jos Ka
relijoj užima didesnę teri
torijos dalį. Bet čia me
džiai neaukšti. Stebina neį
prastais storais kamienais 
smailiaviršūniai kadugiai, 
dažnai susibūrę J giraites. 
Jų mediena naudojama laivų 
statybai, o spygliuotos kva
pios šakos - mėsai rūkyti. 
O daugiausia - ošia senos 
pušys ir ratašakės eglės.

Tačiau slėnesnėse vietose 
taiga lyg prasiskiria, ir mes 
susitinkame su tundra, kuri, 
išsimėčiusi po kraštų, užima 
du trečdalius viso ploto. 
Žemę dengia rudos garbano
tos samanos, virš jų, vėjo 
kedenamos, švilpauja aš
triabriaunės nendrės. Kai 
kur telkšo vandens lomos, 
dažnai išsiliejusios į liūnuo- 
tus ežerėlius. Vandenų pa
kraščiais želia viksvynai ir 
lyg įbridę į ežerus, stovi 
liekni berželiai. O kai kur 
tarp nendrių mažais lape
liais virpa drebulės, tarp 
jų retai išsimėčiusios nedi
delės, kreivos pušaitės.

Dienų jau turėjo pakeisti 
vakaras, bet saulė vis nesi- 

; leido. Ji suko palei hori
zontų ir nejučiomis vėl kilo 
aukštyn. Vos išlipome iš 
autobusų, apspito neregėti 
spiečiai smailiasnapių uodų 
ir mašalų, lyg mes būtume 
jiems tundros gyvenimo ra
mybę sudrumstę. Bet mes 
turėjome aitraus dimetilf- 
talato, ir tenykščiai "spar
nuočiai” pradėjo nuo mūsų 
laikytis kiek atokiau. Čia 
kažkur netoliese sugageno 
žąsys, suglrksėjo gervės. 
Ne, jos niekur neskrido, 

mūsų kaimynystėje gyvavo. 
Kiek apie palapines apsi
tvarkę, nubėgome prie šven
dryne paskendusio ežero. 
Bet, vos tik panėrę į vande
nį, pajutome, kad kūnas pra
dėjo šalti. Norėdami apšilti, 
pašokome lenktyniauti. Kaž
kuris šūktelėjo:

- Žiūrėkite, žiūrėkite, 
laukymės alyvos žydi! . .

- Purienų visa pieva!

Štai kokia Karelija

Ir tik dabar pajutome, kad 
mes atvažiavome j šiaurę, 
kad čia dar ankstyvas pava
saris, o kartu ir vasara, ir, 
gal būt, netrukus prasidės 
ruduo, ir vėl šaltis užgrius 
tundrų ir taigų, ir saulė nu
sileidusi nepatekės. Štai 
kokia Karelija!

Už kreivų karkliukų rezgi
nio suskambėjo varpelis, 
daug varpelių. Sukrutome 
žvalgytis. Argi giliausioje 
taigoje tarp neišbrendamų 
tundrų gali kas nors gyvulius 
ganyti? Iš tikrųjų, po alyvo
mis pamatėme pastatytas 
žemutes, pusapvalias pala
pines, o prie jų sėdėjo jau
nuoliai. Netoli jų stovėjo su
remti dvivamzdžiai. Me
džiotojai? Giliau tarp me
džių - keletas pabalnotų ark
lių ir karvių didžiulės ban
dos. Karvėmis pakaklėse 
skambčiojo varpeliai, o 
arkliams - džangsėjo žvan
gučiai.

Mes susipažinome su ka
relais. Brigadininkas Otas 
šeimkinas papasakojo, kad 
jie, ganydami medkirčių kai
melio bandų, kartu prižiūri 
miškų nuo gaisrų, medžioja, 
todėl jie ir - miškininkai, 
ir kerdžiai, ir medžiotojai. 
Po miško pramonės ir žve
jybos, gyvulininkystė Kare
lijoje užima trečiųjų vietų. 
Pieno ir mėsos produktais 
gyventojus beveik savais ap
rūpina. Nemažas pajamas 
kraštas gauna iš medžioklės.

Mums parodė džiovinamus 
ondatrų kailiukus. O girioje 
kažkur sučiauškėjo lakštin
gala. Jaunuoliai karelai su
nerimo, keli jų griebė šau

Tarybų Lietuvoje dabar gaminama daugiau mėsos, negu 
labiausiai išsivysčiusiose kapitalistinėse šalyse. Vienam 
gyventojui 1970 m., pavyzdžiui, čia buvo pagaminta 124, 
tuo tarpu JAV - 116 kg mėsos.

Tenka pertvarkyti ir mėsos pramonę. Smarkiai išplėsti 
ir dar plečiami anksčiau statytieji mėsos kombinatai - 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Tauragės., 
Pradėjo veikti naujas mėsos kombinatas Alytuje, stato
mas - Utenoje.

NUOTRAUKOJE: gelžbetoninių konstrukcijų montuoto
jai (iš kairės) V. Serebrikovas, K. • Mikutavičius, St. 
Alekna, A. Cernauskas, R. Sakalauskas (brigadininkas) ir 
R. Norkūnas prie statomo Utenos mėsos kombinato.

G. GERIMANTO nuotr.

tuvus ir susigūžę nusliuogė 
prie gyvulių bandos.

- Kažkur meška pasiro
dė, - atidžiai žvelgdamas i 
sali, pasakė Otas. - Gal 
čia ir neužklys. . . Žmonių 
draugystės vengia.

UŽTRAUKIAME
LIETUVIŠKA DAINA < <

Uždegėme laužų, užtrau- 
kėmė lietuviškų daina, o vė
liau kareliškų. O saulė vis 
tebebrido per berželius, 
dangų nudažydama niekada 
nematyta skaisčiai oranži
niais ratilais. Tai ir buvo 
saulėtoji baltoji naktis, kuri 
nebuvo naktimi, o saulėtąja 
diena, ir mes miegoti nega
lėjome. Tik kai saulė įšil
dė palapines, miego nugalė
ti, prisnūdome. Mus paža
dino mašinų gaudesys. Tai 
pieno cisternos atvyko prie 
gyvulių bandos. Medžiotojai 
užsirišo baltas prijuostes - 
jie pasidarė melžejais. O 
mes, palinkėję karelams 
sėkmingos medžioklės iri 
gerų ganyklų, važiavome 
tundra dar labiau į šiaurę.

O štai - ir Karelijos sos
tinė Petrozavodskas. Poka
rinis, modernus miestas, 
plačiomis gatvėmis, su pro
spektais ir bulvarais, daugy
be medžių ir žydinčių pava
sarinių gėlių. Petrozavods
kas glaudžiasi prie Onegos 
ežero. Uoste sėdome į "Ko
metų” ir nuplaukėme į vienų 
didžiausių - Kižų salų.

XVII amžiuje šioje saloje 
buvęs apylinkės adminis
tracinis ir ekonominis cen
tras. Salų su žemynu jungė 
storų rųstų tiltas. Nuo tų 
laikų dar tebestovi savo 
architektūra nuostabų ke
liančios Preobražensko ir 
Pokrovskio cerkvės iš me
dinių rųstų. Ypatingu grožiu 
išsiskiria Preobražensko 
maldos namai. Keturiomis 
eilėmis - penkiolika kriau
šės pavidalo kupolų, kylan
čių vienas kito, o juos tarsi 
milžiniška karūna apvaini
kuoja didysis šešioliktasis 
kupolas.

Į salų suvežti būdingiausi 
karelų gyvenamieji namai, 
kur po vienu stagu sutelpa ir 
tvartai, ir kluonas, ir svir
nas. Ten pat rymo aštuon- 
sparnis vėjinis malūnas, 
reto grožio varpinės. Pae
žerėje - pirtys ornamentuo
tais karnyzais. Tai naciona
linis karelų muziejus po at
viru dangumi.

KAIP ATRODO TAIGA

Iš sostinės pasukome į 
Karelijos pietvakarius. Čia 
jau tundrų neprivažiavome, o 
ištisai - taiga. Ežerai su 
prieinamais krantais, daž
niausia granitu apjuosti. Jie 
susijungę sriauniomis upė
mis ir upokšniais. Labai 
srauni Sunos upė. Palei jų - 
aptvertas 10,000 hektarų 
miškas. Tai draustinis 
mokslo reikalams. Gražia 
mediena garsėja gumbuoti 
Karelijos beržai, sidabrinės 
eglės ir milžiniški storuliai 
maumedžiai.

Susiradę girios prižiūrė
tojų Perferį Dreliukų, smul
kutį, bet judrų jaunuolį, 
klausinėjome, kokie žvėrys 
dar veisiasi draustinyje.

Nusivedė mus aukštu šlai
tu. Tarp medžių pastebė
jome keletu namų, aptvertų 
statine tvora. I aukštesnįjį 
namų įėjome. Mus pasitiko 
milžiniškas briedis. Tupėjo 
čia lapė, baltieji kiškiai, 
kiaunės. . . Medžiuose - 
tetervinai, o samanose že
mai - gervės, kurtiniai, žą
sys - daugybė įvairiausių 
paukščių. Tai vis iškamšos. 
Tačiau jas apžiūrėjome su 
didžiausiu įdomumu ir su
sidomėjimu.

Paskui Perferis mus nu
vedė skardžiu žemyn. Iš 
tolo išgirdome stiprų 
šniokštimų, o netrukus pa
matėme vienuolikos metrų 
aukščio Kivačio krioklį. 
Spalvingos vaivorykštės, su
sikryžiavusiais puslankiais, 
žaidė virš šokinėjančių van
dens purslų. Tai buvo niekur 
neregėtas, nepaprasto gro
žio vaizdas.

Persiritu per uolų briau
nas, kurios buvo apžiojusios 
tėkmę, atidūrėme prie len
tomis iškalto kanalo. Šiuo 
kanalu, aplenkdami krioklį, 
nuožulniai vienas paskui kitų 
be perstojo lėkė eglinių rųs
tų sieliai. Šokdami nuo ka
nalo, taškydamiesi vandeny, 
puolė į Kaštomo ežerų, kuris 
ir taip jau buvo tarsi išgrįs
tas mediena. Iš Kaštomo 
sieliai plaukia į Petroza
vodsk celiuliozės fabrikų, 
ir, be kitų miestų, trauki
niais gabenami ir į Klaipė
dos bei Petrašiūnų popie
riaus fabrikus.

Taigoje vis dažniau pasi
rodydavo gyvenviečių. Tai 
miško kirtėjų kaimai. Ke
liukais riaumojo galingi 
traktoriai-medžlų vilkikai. 
Jie tempė medžius prie upių, 
į plukdymo baseinus. Miško 
medžiaga tai ir yra Kareli
jos, o ir visos šalies viena iš 
pagrindinių gamybos šakų.

Kandapogoje mus pakvie
tė į antrųjų Tarybų Sąjun
goje Pagmatito gamykla. 
Technologė Nina Kavilova 
parodė martenus, kuriuose, 
esant 1,500 laipsnių karš
čio, lydomi akmenys diaba
zai. Per pamainų viena 
krosnis išlydo 50 tonų ak
mens, o viena tona akmens 
lydinio pakeičia 10 tonų ge
ležies. Akmens vamzdžiai 
naudojami chemijos fabri
kuose, jie ypač atsparūs bet 
kokioms cheminėms rūgš
tims. Gamykla veikia vos 
keleri metai, tačiau ji spar
čiai plečiasi ir turi neribo
tas perspektyvas, nes diaba
zai lyg daugiaaukščiai namai 
kėpso čia pat prie fabriko ir 
po visu Kandapogos miestu.

BEIRUTAS. Pastebėta, 
kad Izraelio armijos daliniai 
paruošiami kautynėm prie 
Lebanono sienos.

CHICAGO. Siame mieste 
per šių metų pirmąjį pus
metį žmonių nužudymai pa
didėjo 35%.

Ir tai mūsų 
civilizuotoje 
Amerikoje!

Jis yra vienas iš 430 juodų 
žmonių. Jis, Mr. Charles 
Pollard, labai laimingas, nes 
jis, kokiu tai stebuklingu 
būdu, tebėra gyvas. Didelės 
daugumos jo "kolegų” seniai 
jau ir kaulai supuvę. Jie 
buvo nužudyti. Ir dar ne bet 
kaip, bet baisiausiose kan
čiose. Ir juos nužudė arba 
gyvus sunaikino Alabamos 
valstijos baltieji rasistai.

Už juos dabar prabilo Juo
dųjų gydytojų susivienijimas 
National Medical Associa
tion su 6,000 narių. Susi
vienijimas reikalauja, kad 
Alabamos valstija tų 430 
žmonių šeimoms atlygintų 
finansiškai. Byla bus iš
kelta teisme.

O buvo šitaip: 1933 me
tais Alabamos valdiškas 
Tuskegee institutas slaptai 
nutarė pravesti tyrinėjimą, 
kaip žmogus, vyras ar mo
teris, užsikrėtęs ar užkrės
tas sifiliu, palaipsniui pūsta, 
miršta. Nors nuo sifilio 
žmogų išgydyti vaistai yra, 
bet minėti nelaimingi juodi 
žmonės nebuvo gydomi. Juos 
instituto darbuotojai stebėjo, 
kaip jie, sirgdami sifiliu, 
kenčia, kankinasi, vaitoja ir 
palaipsniu miršta. Kai kurie 
jų greitai mirė ir jų kančios 
pasibaigė. Bet kai kurie iki 
šiol, net per 40 metų, išliko 
gyvi. Vienas tokių, kaip mi
nėta pradžioje, yra Charles 
Pollard.

Kiek tų sifiliu sergančių 
žmonių užkrėtė kitų nekaltų 
žmonių, ypač savo šeimų 
narių, niekas negali pasa
kyti, nes niekas tikrai neži
no, net ir įsivaizduoti negali. 
Jų gali būti tūkstančiai. . .

Kaip vadinti tuosdvikojus, 
sutvėrimus, kurie šitaip el
gėsi su nekaltais, nelaimin
gais žmonėmis, juos gyvus 
pūdė? Žvėrimis? Bet joks 
žvėris su savo veislės na
riais taip beširdiškai 
nesielgs!

Kaip vadinti valdžią, kuri 
leidžia arba įsako savo įs
taigoms tokį žvėriškumą ant 
žmonių praktikuoti? Nėra 
žodžių. . .

Iš šio baisaus įvykio vie
nas dalykas aiškus: Kraš
tutinis rasizmas žmogų vi
siškai nužmogina.

Šitame 430 žmonių būryje 
nebuvo nė vieno balto žmo
gaus! Taipgi tarpe tų, kurie 
Tuskege institute tyrinėjimą 
su tais žmonėmis pravedė, 
nebuvo nė vieno juodo žmo
gaus. Visas projektas buvo 
sugalvotas ir pravestas vien 
tik baltųjų. . .

SALIETIS

MASKVA. Siralis Misli- 
movas, 168 metų amžiaus ir 
skaitomas seniausias gyven
tojas pasaulyje, sveikina Ta
rybų Sąjungos gyventojus, 
pasiekusius 250 milijonų 
skaičių rugpiūčio 9 d.

Lietuviškų vanagų 
tragikomedija

įvairaus plauks karo kran
kliai ir militaristai Ameri
koje bei kitose šalyse vadi
nami vanagais, o kovotojai 
už taiką - balandžiais.

- Įsidėmėkite, - pasakė 
man vienas amerikietis, - 
kad prieš oro permainas va
nagai pasidaro labiau plėš
rūs ir karingi, pasiruošę 
savo aštriais nagais išvana- 
goti pirmą pasitaikiusį ba
landi .c

- Bet aš matau daugiau 
karvelių, negu vanagų, - pa
sakiau.

- Vanagai balandžių nesi
gaili, - išgirdau atsakymą.

šį dialogą atsiminiau ne
seniai, kai Helsinkyje vyko 
nepaprastai didelės istori
nės reikšmės įvykis - pasi
tarimas saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje klausi
mais. šis tarptautinis fo
rumas, kuriame dalyvavo 35 
šalių užsienio reikalų minis
trai, įskaitant Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Kana
dos atstovus, daugeliu at
žvilgių simbolizavo taikų ba
landį. Kalba ėjo apie karo- 
vanagų sutramdymą. Man 
tada ir į galvą neatėjo min
tis, kad viršum tokioforumo 
galėtų skraidyti juodi karo 
vanagai. Tačiau iš vienos 
"Amerikos balso” laidos 
supratau, kad iš tikrųjų taip 
buvo. Keli plėšrūnai at
skrido ne iš kur kitur, o iš 
pačios Amerikos žemyno - 
atplasnojo išmėtyti Suomi
joje karingus "memurandu- 
mus”, prieštaraujančius 
visų pastarųjų taikingų de
rybų dvasiai.

- Karas! Karas! Karas! - 
tarsi karkė vanagų platina
mas "dokumentas”, reika
laujantis senų, Hitlerio lai
kais egzistavusių valstybių 
sienų, geidžiantis senos iš
naudotojiškos santvarkos.

Pasirodo, kiek supratau iš 
"Amerikos balso”, tame at- 
skridusiame vanagyne buvo 
ir pats smarkiausias lietu
viškos kilmės vanagų vana
gas, vyriausiasis VLIK-o 
vanagynės vadas, besivadi
nąs Valiūno pavarde.

Žinia apie tokią vanagų 
santalką, prisipažinsiu, ma
nęs nenustebino. Dar prieš 
pusmetį, susipažindamas su 
Amerikos lietuvių spauda, 
pajutau veiksmingą nusivyli
mą ryšium su karo veiksmų 
nutraukimu Vietname. 
Graudžiai tada dejavo tauti
ninkų "Dirva”: "Mums ne
suprantamos tos demokrati
nės Europos valstybės, ku
rios varė propagandą, kad tai' 
buvo nešvarus karas. . . 
Tuo tarpu, kai JAV gynė pa
saulio laisvę nuo komuniz

Vilniaus pakraštyje, ties Pagiriais, statomas didžiausias 
Pabaltijy šiltnamių kombinatas. Jame 26 hektarai naudin
go ploto. Pirmuosius tris hektarus šiltnamių numatoma 
atiduoti naudoti šiais metais. Ateinančią žiemą Vilniaus 
gyventojai iš čia gaus apie 500 tonų agurkų, pomidorų ir 
kitų ankstyvųjų daržovių.

NUOTRAUKOJE; suvirintojai Jonas Milošas irVitoldas 
Morkovskis montuoja šildymo vamzdyną.

M. KURAIČIO nuotr.

mo, Europos demokratai 
kaišiojo pagalius į šio karo 
pasėkas”.

"Karas - karas - švarus 
karas!” - tarytum aidu kar
tojo "Dirvos” stripsnio 
toną ir minėti į Helsinkį at
skridę užjūrio vanagai.

Apie panašias karingų lie
tuviškų "vaduotojų” nuotai
kas rašė ir Stasys Jokubka 
Cikagos "ViInyje’ ’. **Nacio- 
nalistai, pažymėjo jis, vis 
dar tebesisieloja dėl Ameri
kos gynybos departamento 
išleisto žemėlapio, kuriame 
Lietuvos teritorija yra dalis 
visos TSRS teritorijos. Gir
di, tai baisus dalykas! Pa
gal žemėlapį Lietuvos įsi
jungimas į TSRS pripažin
tas.

Straipsnių apie tokius neva 
"baisius dalykus”, kelian
čius "vaduotojų” nusivyli
mą, aš skaičiau nemaža. 
Todėl nė kiek nenustebčiau, 
jeigu į Helsinkį atskridę už
jūrio vanagai imtų plėšyti 
kovotojus už taiką bei vana- 
goti visus taikos šalininkus.

Būtent tokį pavojų taikos 
kovotojus už taiką bei vana- 
goti visus taikos šalininkus.

Būtent tokį pavojų taikos 
reikalui, reikia galvoti, nu
matė suomių policija, kuri 
areštavo tuos kelis į Hel
sinkį atplasnojusius karo va
nagus, kenkiančius taikai, 
karkiančius apie tokių re
vanšistinių sąskaitų suvedi
mą, kurių nebeįmanoma su
vesti bekaro. Suimtųjų tarpe 
buvo ir pats jos vanagų va
nagas, vyriausiasis VLIK-o 
vanagynės vadas, besivadi
nąs veiksnių ponu Juozu Va
liūnu.

Ir tik dėdės Šamo stiprių 
pečių ir svarios protekcijos 
dėka vanagų vanagas su ki
tais "vaduotojiškais” vana
gėliais išsinešdino iš patal
pų, kurių langai, sako, buvo 
apkalti grotomis.

Šituo ir baigėsi tragiko
miški Helsinkin atskridusių 
užjūrio vanagų santalkos 
nuotykiai. Kaip sakoma liau
dyje, puolė kaip vanagai, o 
pabėgo kaip zuikiai. . .

Donatas RODĄ

SANTIAGO. Čilės Jungti
nė Darbo Federacija nusita
rė paskelbti generalinį 
streiką prieš reakcionierių 
terorą ir bandymą nuversti 
liaudies valdžią.

WASHINGTONAS. Agri
kultūros departamento eko
nomistai skelbia, kad maisto 
kainos gali pakilti 18%. Kai 
kurie maisto produktai gali 
pakilti iki 22%.



4-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Bugpiučio (August) 24, 1973

Vatikanas ir Vilnius
1939 metais

(Iš istorijos mokslų kandi
dato Roberto ŽIUGŽDOS pa
stabos, skaitytos per radijų)

Minėdami Vilniaus įkūri
mo 650-ųsias metines ir 
peržvelgdami savojo miesto 
praeities puslapius, vilnie
čiai ir visos respublikos 
darbo žmonės vėl prisime
na 1939 m. spalio 10 d. Vil
niaus ir Vilniaus srities 
Lietuvos respublikai perda
vimo ir Lietuvos-Tarybų Są
jungos savitarpio pagalbos 
sutartį, kuri turėjo istorinę 
reikšmę lietuvių tautai.

Kaip j geros valios ir 
draugiškas akcijas reagavo 
Vatikanas?

VATIKANUI NEPATIKO

Logika diktavo: Vilniaus 
prijungimas prie Lietuvos 
susilauks Vatikano pritari
mo jau vien dėl to, jog Lie
tuva - katalikiškas kraštas, 
ir Romos popiežius turėtų 
pritarti Vilniaus įjungimui i 
tokio krašto sudėtį. Galima 
buvo tikėtis, kad Vilniaus 
vyskupystę priskirs prie 
Lietuvos bažnytinės provin
cijos.

Taip turėjo būti dar ir dėl 
to, kad 1927 m. rugsėjo 27 
d. Vatikano sudaryto su Sme
tonos vyriausybe konkorda
to 9-ju straipsniu buvo nu
statyta, kad jos "Bažnytinės 
provincijos, diecezijų ir 
prelatūros ribos sutaps su 
Lietuvos valstybės sieno
mis*’. Tačiau popiežiaus 
kurija nesirengė šiuo atveju 
laikytis savo atstovų pasi
rašyto konkordato nuostatų, 
kadangi tai prieštaravo 
bendrai Vatikano politikai.

VATIKANAS
PRIES LIETUVA

Mat, nuo pat Spalio revo
liucijos pergalės Vatikanas, 
kiek reikalas lietė lietuvių 
tautos žemių klausimus, vi
suomet vadovavosi antitary
biniais tikslais. Būtent to
dėl ir 1925 m. vasario mėn. 
sudarytu su Lenkijos vy
riausybe konkordatu Vati
kanas, be kita ko, siekė Vil
niaus kraštų visiems lai
kams Jtvirtinti dvarininki- 
nės Lenkijos sudėtyje, no
rėdamas sustiprinti ja kaip 
vienų svarbiausių forpostų 
prieš Tarybų šalį.

Tais pačiais motyvais po
piežiaus kurija vadovavosi 
1939 m. pabaigoje. Vilnių 
Lietuvai perdavė Tarybų 
Sųjunga. Todėl, savaime 
suprantama, jos populiaru
mas, |taka Lietuvos gyven
tojų plačiosiose masėse ge
rokai išaugo. Štai toji ap
linkybė d augiau už viskų er- 
žino Vatikanu, kėlė jo ne
pasitenkinimų. Londono 
"Times” Romos korespon
dento 1939 m. spalio 13 d. 
pranešimu, Vatikano "Os- 
servatore Romano” visiškai 
atvirai rašė, jog Tarybų 
Sųjungos ftakos augimas ir 
plitimas neatitinka Vatikano 
tikslų. Štai dėl ko Vatikanas 
tada nepriskyrė Vilniaus 
vyskupystės prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos ir at
sisakė pripažinti Vilnių ir 
Vilniaus sritį Lietuvos vals
tybės dalimi.

KAS TIE
"DIEVO PRIEŠAI"?

Beje, minėtos Vatikano 
politikos tendencijos ryškiai 
atsispindėjo ir popiežiaus 
Pijaus XII pasikalbėjime 

1939 m. spalio 18 d.sunauju 
Lietuvos buržuazinės vy
riausybės pasiuntiniu jo kre
dencialų įteikimo proga. 
Per šį priėmimų popiežius 
sakė, kad jis nesileis įtrau
kiamas, kaip jis išreiškė, į 
"grynai žemiškus ginčus” 
ir valstybių (t. y. Lietuvos 
ir Lenkijos) varžymųsi dėl 
teritorijų. Bet jis, kaip 
vyriausias ganytojas, esu, 
negalįs "užmerkti akių, kai 
auga nauji pavojai dvasios 
gelbėjimui”, kai "kasdien 
vis daugiau ir daugiau gre
sia dievo priešai”.

"New York Times” Vati
kano korespondentas ryšium 
su tuo patikslino, kad čia 
popiežius turėjo galvoje ne 
kų kita, kaip Tarybų Sujun
gę. Kad jo kalba buvo nu
kreipta prieš Tarybų šalį, 
liudijo ir tai, jog jis apibū
dino Lietuvę kaip "krikš
čionybės tvirtovę ję supan
čios bedievybės akivaizdo- 
• f f je .

Matyt, neatsitiktinai ir 
Vilniaus arkivyskupas Jalb- 
žykovskis nenorėjo atsi-

SU DŽIAUGSMU JI BUVO
LIAUDIES SUTIKTA

Jauniausia Respublika Azijoje
Sių metų liepos septynio

liktoji tapo reikšminga diena 
Afganistano istorijoje. Ta 
dienų buvo nuverstas monar
chijos režimas, ir Afganis
tanas paskelbtas Respublika. 
Šalies prezidentu ir minis
tru pirmininku išrinktas 
Muhamedas Daudas, kuris 
taip pat vadovauja užsienio 
reikalų ministerijai ir na
cionalinei gynybai.

Kaip buvo rašoma tomis 
dienomis spaudoje, kara
liaus nuvertimas ir naujos 
sentvarkos paskelbimas ne
sukėlė sostinėje Kabule nei 
visoje šalyje kiek didesnių 
neramumų. Tuščiai ragino 
kai kurie dvasininkijos 
sluoksniai priešintis nauja
jam režimui. Didžioji dau
guma gyventojų su džiaugs
mu sutiko žinię apie Afga
nistano paskelbimę Respub
lika, taip pat naujęjų vyriau
sybę su populiariu liaudies 
tarpe Muhamedu Dauduprie
šakyje.

Šalies nuskurdimas

Jau pirmojoje savo kalbo
je per radiję Muhamedas 
Daudas išdėstė tas priežas
tis, kurios privertė tikruo
sius šalies patriotus pakeis
ti buvusį režimų. Svarbiau
sia jų - sunki ekonominė 
liaudies padėtis. Vidutinės 
nacionalinės pajamos vie
nam gyventojui čia siekia tik 
$70 ir yra vienos mažiausių 
pasaulyje.

Nors Afganistano ekono
mikos pagrindų sudaro 
žemės ūkis, tačiau iš 14- 
milijonų hektarų tinkamos 
apsėti žemės įdirbama tik 
8-mln. ha. Afganistanas turi 
daug žemės turtų, energijos 
šaltinių, jų tarpe ir gamtinių 
dujų telkinių, tačiau iki šiol 
jie net mažai žvalgyti. Iš 
17-milijonų gyventojų - apie 
90 procentų beraščiai ir tik 
penktadalis vaikų gali lan
kyti pradžios mokyklų.

Pastaraisiais metais pa
dėtis Afganistane darėsi vis 
sunkesnė. Papirkinėjimai, 
kyšininkavimas skverbėsi į 
visus administracijos apa
rato sluoksnius, politinės 

• partijos buvo uždraustos, ir

žvelgti į pasikeitusias ap
linkybes, į tai, kad Vilnius 
jau Lietuvos sudėtyje. Vil
niaus bažnytinėje diecezijoje 
Jalbžykovskis ir toliau elgė
si taip, tarytum Vilniaus 
kraštas būtų priklausęs ne 
Lietuvai, bet buržuazinei 
dvarininkinei Lenkijai, pri
sidėjo prie antagonizmo 
kurstymo tarp įvairių tau
tybių Vilniaus krašto gy
ventojų.

VATIKANO VILTYS 
SUŽLUNGA

Žinoma, Vatikano politika 
lietuvių tautos atžvilgiu ne
galėjo nesusilaukti atitinka
mo įvertinimo. Po to, kai 
1940 m. birželio mėnesį 
Komunistų partijos vadovau
jami Lietuvos darbo žmo
nės, pasinaudoję palankia 
tarptautine padėtimi, susi- 
darusia Tarybų Sųjungospa
stangomis, nuvertė buržua
zijos diktatūrų ir fašistinį 
režimų ir paėmė visų politi
nę valdžių į savo rankas, 
Lietuvos liaudies vyriausy
bė 1940 m. liepos pradžioje 
anuliavo 1927 m. konkorda
tų su Vatikanu. Taip buvo 
užkirstas kelias Vatikano 
politiniam kišlmuisi į Lie
tuvos vidaus reikalus.

visa valdžia atsidūrė vieno 
karaliaus rankose. Kaip pa
žymėjo savo kreipimesi į 
liaudį ■ Muhamedas Daudas, 
šalis vis labiau artėjo prie 
ekonominės, socialinės ir 
administracinės suirutės.

Štai kodėl Afganistano 
liaudis su tokiu dideliu pri
tarimu sutiko vyriausybės 
vadovo pareiškimų, kad nuo 
šiol šalyje bus stengiamasi 
įvesti tikrų demokratijų, 
kuri tarnautų gyventojų dau
gumai. Užsienio politikos 
srityje Afganistanas pasiry
žęs laikytis tradicinės neu
tralios politikos, nesijungti 
prie karinių blokų, siekti 
taikos ir draugystės su vi
somis šalimis.

GERI SANTYKIAI

Afhanistanas - Tarybų Są
jungos kaimynas. Tačiau 
ne vien valstybinių sienų 
bendrumas sieja šias abi 
šalis. Remdamasi lenini
niais užsienio politikos prin
cipais, Tarybų Sąjungą dau
giau kaip prieš pusę šimt
mečio užmezgė su Afganis
tanu dalykiškus bendradar
biavimo ir draugystės ry
šius, kurių niekad netemdė 
jokie nesutarimai.

Čia verta prisiminti, kad 
Afganistanas buvo pirmąją 
šalimi, 1919 m. pripažinu
sią jaunę Tarybų valstybę, o 
šių metų liepos 20 d. buvo 
paskelbtas pranešimas, kad 
TSRS vyriausybė oficialiai 
pripažįsta Afganistano Res
publikų.

Afganistano Respublikų 
taip pat pripažino Anglija, 
VFR, Indija, Iranas, Bangla
dešas, Čekoslovakija ir dau
gelis kitų valstybių.

V. PETKEVIČIENE

FRUNZE, f Tarybų Kir- 
kizijų atvyko nemaža ame
rikiečių delegacija susipa
žinti su tos respublikos gy
venimu. Delegacija buvo iš
kilmingai priimta.

PR AG A. Čekoslovakijoje 
maisto gamyba per) pasta
ruosius 25 metus 3/kartas 
padidėjo. Apie 5% maisto 
eksportuoja užsienin.

Krislai iš Lietuvos
1. LAISVES vardo 
dergEjai

Teko matyti Čikagoje lei
džiamų dipukinį laikraštį su 
nuolatiniu Lietuvos fašisti
nio diktatoriaus Voldemaro 
posakiu, kuris cituojamas 
kiekviename numeryje ant 
galvio. Tas aiškiai juoda
šimtiškas voldemarininkų 
organas nesidrovi savintis 
"Laisvos Lietuvos** vardų. 
Kaip gali kalbėti apie laisvę 
tie, kurie garbina pikčiau
sio laisvės budelio vardų, 
kurie savo simboliu iškelia 
geležinį vilkų, buvusį tero
ristinės "Geležinio vilko” 
organizacijos ženklu! Ne
jaugi jie mano, kad Lietuvos 
žmonės ir tėvynėje, ir už
sienyje užmiršo, kad ne kas 
kitas, o Voldemaras su Sme
tona bei jų tuometiniais sė
brais Krupavičių, Ambro- 
zaičiu, Bistru ir kitais krik
demais karinio smurto keliu 
pasmaugė buržuazinės de
mokratijos santvarkų ir pa
laidojo paskutinius laisvės 
likučius, kokie galėjo būti 
buržuazinėje santvarkoje. 
Juk tai budelio vardo nusi
pelnęs Voldemaras su savo 
sėbrais pavertė Lietuvų fa
šistinio pobūdžio diktatūros 
šalimi, kurioje siautė poli
cinis teroras, karo lauko 
teismai, žudynės.

O dabar Čikagon nusibastę 
fašistukai vikriai žongliruo
ja "laisvės”, "nepriklauso
mybės**, "išvadavimo” ter
minais. Jie mano, kad už
miršti tų laisvės graborių 
juodi darbai, įžūlūs Lietu
vos liaudies pavergimas 
saujelės kapitalistų ir dvari
ninkų labui, jų tarnavimas 
hitlerinio reicho reikalams, 
už kų jie gaudavo iš Hitlerio 
valdžios po 2000-3000 mar
kių kas tris mėnesius. Apie 
tai aiškiai liudija oficialios 
žinios iš hitlerininkų archy
vų, paskelbtos rinkinyje 
"Documents on German 
Foreign Policy, 1918-1945”, 
Series D, vol. VI, p. 
812-813”.

Nelemtos atminties politi
nių lavonų palikuonys dergia 
laisvės vardų. Kalbėdami 
ir rėkaudami apie laisvę jie 
iš tiesų norėtų jų vėl pa
vergti, atimti iš Lietuvos 
liaudies visas laisves ir tei
ses savo biznių interesuose. 
Matyt, ir dabar spekuliacija 
Lietuvos laisvės vardu jiems 
apsimoka, o politiniams spe
kuliantams nesvarbu iš kokių 

Nidoje duris atvėrė naujas knygynas, kuris 
pastatytas pagal architekto A. Zavišos projek
tą. Prie knygyno yra skaitykla, kuri veiks 
vasaros poilsio metu.

Nuotraukoje: Nidos knygyno prekybos sa
lės bendras vaizdas.

B. ALEKNAVIČIAUS.nuotrauka

šaltinių jie turi pelnų. Jų 
laikraštapalaikiui tiktų pa
vadinimas "Lietuvos paver
gėjų balsas”. Gana jiems 
laisvės vardu mulkinti 
žmones!
2. MELUOJA PER AKIS.

Kadaise esu rašęs apie 
tai, kad užsienio lietuviams 
skirtasis laikraštis "Gimta
sis kraštas” eina ne tik į 
užsienį. Jis atvirai visuose 
kioskuose pardavinėjamas ir 
Lietuvoje, jį gali užsiprenu
meruoti kas nori namon. Ta
čiau reakcininkų organe 
"Dirvoje” prieš kurį laikų 
skaičiau kažkokio dipuko ra
šinį ryšium su V. Alseikos 
ruošiama knyga apie dipuki- 
ninkų vadeivų machinacijas. 
Tas dipukas tikina, kad tokia 
knyga vargiai ar pasirody
sianti Lietuvoje. Ta proga 
jis teigia būk "Gimtasis 
kraštas” siuntinėjamas tik į 
užsienį, o Lietuvos žmo
nėms jis visai neparodomas. 
Tokiais akiplėšiškais melais 
maitina "Dirva” savo skai
tytojus!
3. BUVĘ TREMTINIAI 
GAUNA GERAS PENSIJAS.

Vargiai ar kas gali apskai
čiuoti ir aprašyti kaip daug 
reakciniai emigrantai ir 
įvairūs dipukininkai yra pri
rašę Sibiro tremtinių tema, 
kiek ja spekuliavę. Ir šian
dien dar toji politinė speku
liacija naudojama gana pla
čiai. Tuo tarpu tie buvę 
tremtiniai seniai jau gyvena 
Lietuvoje, išskyrus tuos, kas 
savo noru pasiliko, ten ge
riau jsikūrę. Daugelis iš su
grįžusių pasistatė ar įsigijo 
namus, nes gerai uždirbda
vo. O išeinant į pensijų, 
kuri apskaičiuojama pagal 
uždarbį, buvę tremtiniai 
gauna 1 geras pensijas, nes 
dauguma jų turėjo aukštų at
lyginimų savo darbovietėse.

Daugelis tų buvusių per
keltųjų pasikalbėjimuose pa
sisako, kad jų padėtis buvusi 
net geresnė už tų tūkstančių 
Lietuvos piliečių, kuriems 
staigiai teko trauktis dėl 
hitlerininkų užpuolimo. Be 
to, jie išvengė tų sunkumų ir 
pavojų, kuriuos Lietuvos 
žmonėms teko pakelti hitle
rinėje okupacijoje bei poka
rio laikais siaučiant nacio
nalistiniam banditizmui.

4. BANDITŲ LIZDAS 
BAŽNYČIOJE

Žurnale "Komunistas’*

Nr. 7 pagal V. Adomavičiaus 
atsiminimus rašoma apie , 
banditų-nacionalistų lizdų, 
buvusį Skardupių bažnyčioje, 
netoli Kapsuko (Marijampo
lės). Ties klebonija stovėjo 
sandėlis, prikrautas durpių. 
Po sandėliu saugumiečiai 
surado bunkerį su trimis lo
vomis, prikrautų automatų, 
šautuvų, šovinių. Ten buvo 
rašomoji mašinėlė, rankinis 
rotatorius, popieriaus at
sargos. Surastas ir metali
nis antspaudas su penkia
kampe žvaigžde, padaryta iš 
adatų, kuriuo žymėdavo su
gautus tarybinius aktyvistus, 
jei juos nenužudydavo. Baž
nyčioje už altoriaus paslėp
toje angoje atrastas ištisas 
sandėlis kulkosvaidžių, šo
vinių dėžės, granatos, šautu
vai, kelios paltys lašinių. 
Vargonų apačioje buvusiuose 
stalčiuose atrasta daug tur
to, išplėšto iš piliečių ir 
kooperatyvo.

Skardupių klebonas kuni
gas Antanas Ylius ir jo ben
drininkai buvo suimti ir nu
teisti. Atlikęs bausmę, ku
nigas A. Ylius grįžo į Lietu
vų ir klebonauja Palonuose, 
Radviliškio rajone.

Tai ryškus vaizdelis iš 
bažnyčios bendradarbiavimo 
su nacionalistiniais bandi
tais, kurie išžudė tūkstan
čius lietuvių ir daug žalos 
pridarė mūsų tautai. O tokių 
pavyzdžių buvo ne vienas.

J. PALIUKONIS

Jam gaila 
kapitalistų

Menševikiškų "Naujienų” 
redaktorius, kuris bažijasi 
esųs gryno kraujo socialistu 
ir karštu tikro socializmo 
puoselėtoju, Šaukia:

"Būtų grynai naivūs tie 
kapitalistai, jeigu Brežnevui 
ir visai komunistinei gengei 
sutiktų duoti didelius kredi
tus” ("N.”, rugp. 14 d.).

Vargšeliai kapitalistai 
gali būti komunistų nu
skriausti. Kaip baisiai jų 
gaila "socialistui** Gudeliui!

Mūsų reakcininkai 
desperacijoje

Tarptautinių santykių pa
dangei truputį pragiedrėjus 
ir šaltojo nuodams truputį 
prasiblaškius, mūsų lietu
viškieji reakcininkai tiesiog 
iš kailio neriasi. Jau priei
ta prie to, kad jie savo despe
racijos nebeslepia. Antai, 
kaip Brooklyno klerikalų 
"Darbininko” (rugp. 10 d.' 
vedamajame dejuojama:

"Tokia pokarinė Vakarų 
žmogaus raida. Šioje rai
doje nematyti, kad stiprėtų 
Bažnyčios įtaka gyvenimui. 
Nematyti, kad stiprėtų tarp
tautinė opinija J. Tautose. 
Nematyti, kad stiprėtų Ame
rikos įtaka pasaulio raidoje. 
Priešingai, Amerika trau
kiasi ir J. Tautose ima virsti 
net kaltinamuoju ir izoliuotu, 
besiginančiu nariu. Tokioje 
padėty pokario pradžioje 
buvo Sovietai. Dabar jie 
perima buvusia Amerikos 
vietų”.

JUNGTINES Tautos ra
portuoja, kad 1971 metais 
automobilius trafiko nelai
mėse žuvo 250,000 ir tuo 
pačiu metu sužeista pusaš- 
tunto milijono žmonių.

A TENAI. Graikijos spe
cialus militarinis teismas 
teisia 56 laivyno oficierius, 
kaip sukilėlius prieš milita- 
rinę valdžių.

PIETŲ Afrikos Veiklos 
koalicija ragina visus boi
kotuoti Portugalijos ir Pietų 
Afrikos vynų.

IVAIMNTOtS
ULTRAVIOLETINIS 
ŽEMES VAIZDAS

Nematomais žmogaus 
akiai infraraudonaisiais 
spinduliais iš kosminio laivo 
"Apolonas-16” padarytomis 
nuotraukomis Žemėje aptik
tos dvi plačios šviečiančios 
juostos. Mokslininkai mano, 
tad šį švytėjimų sukelia 
elektros srovė, cirkuliuo
janti aplink Žemę. Spren
džiant iš nuotraukos, žemu
tinė šviečianti juosta praei
na tiksliai magnetiniu plane
tos ekvatoriumi.

MAGNETOKARDIOGRAFAS

Suomių mokslininkai su
konstravo portatyvinį prie
taisų širdies magnetiniam 
laukui matuoti. Juo gauna
mos magnetokardiogramos. 
Magnetokardiogramose pa
vyksta užfiksuoti daugiau in
formacijos apie širdies bū
klę, negu kardiogramose.

ŽIEMOS MIEGAS IR 
EPILEPSIJA

Mičigano universiteto dr. 
D. Koskis atrado, kad šikš
nosparnių, esančių žiemos 
įmigio būklėje, smegenų 
elektrinės bangos yra ana
logiškos žmonių smegenų 
bangoms epilepsijos prie
puolių metu.

Ruošdamasis žiemos įmi
gini, šikšnosparnis kažkokiu 
būdu sumažina savo orga
nizme bromo druskų koncen
tracijų (bromo druskos pa
prastai duodamos žmonėms 
epileptikams). Kai šikšno
sparnis pats sau sukelia epi- 
leptinio priepuolio būklę, jo 
kūno temperatūra sumažėja 
ir prasideda žiemos miegas. 
Pabaidžius šikšnosparnis 
gali prabusti ir nuskristi. 
Šikšnosparnių epilepsija, 
skirtingai negu žmonių, yra 
normalus reiškinys, nes 
žvėrelis pats reguliuoja 
"priepuolio** pradžių ir pa
baigų.

Geriau ištyrus šįreiškinį, 
galimas dalykas, bus suras
tas naujas būdas šiai sunkiai 
žmonių ligai gydyti.

KURI NEGRAŽESNE!

Prūsijos karaliaus Frid
richo II dvaro damos susi
ginčijo, kuri iš jų turi pir
moji žengti pro duris oficia
liųjų priėmimų metu ir kuri 
pirmoji turi teisę pasirinkti 
vietų prie karaliaus.

- Tegu tų teisę turi toji, 
kuri negražesnė, - išsprendė 
ginčų karalius.

Klaidų atitaisymas
Praėjusiame "Laisvės” 

numeryje įsiskverbė keletas 
klaidų. Antrajame puslapy
je straipsnyje "Margas skil
tis pasklaidžius” paskuti
nėje skiltyje paragrafas, 
kuris prasideda su žodžiu 
"Matyt”, ištisai turi skam
bėti šitaip:

"Matyt, laikraštis labai 
pavydi "atstovui”: abu dir
ba tų patį darbų - kalba ne 
tik Lietuvos vardu, bet ir 
apie Lietuvų, abu vienodai 
tam neturi jokios teisės, tas 
kalbėjimas yra pagrindas 
jiems egzistuoti”.

Trečiajame puslapyje po 
nuotraukos nėra žymėta, 
kad prie Rojaus Mizaros 
kapo stovi Ieva Mizarienė, o 
penktajame puslapyje ant jos 
straipsnio apie velionį Trin
kūnų nėra antraštės - turėjo 
būti "GYTIS TRINKŪNAS**. 
Atsiprašome.
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BUS PIETŪS, TAIPGI IR MENINĖ PROGRAMA. LAUKIAME SVEČIŲ IŠ NEW YORKO IR KITŲ KOLONIJŲ.

“Laisvei” graži parama 
iš Kalifornijos

Oakland, Calif. -LLD 198 
kuopos nariai ir pritarėjai 
rugpiūčio 12 d., sekmadieni, 
susirinko pagerbti ir palin
kėti ilgiausių metų mūsų 
kuopos nariams Kastancijai 
Mugianienei, Al. Mugianiui 
ir Pranui Machiuliui, taipgi 
San Francisco 153 kuopos 
narėms Agotai Norkienei ir 
V. Sutkienei.

Kostancija Mugianienė čia 
pat pobūvyje įteikė $50 
“Laisvės” paramai mūsų 
kuopos vajininkei V. Taraš- 
kienei, o Agota Norkienė 
įteiks “Laisvės” paramai 
$100 savo San Francisco 
kuopos korespondentei Ma
rytei.

Ne kartų jau buvo rašyta 
mūsų laikraščiuose apie 
Kastancijos atvykimą į šią 
šalį iš Lietuvos su tėveliais 
dar prieš mokyklinį amžių. 
Teko jai pradėti lankyti mo
kyklą anglų kalboje, ir 
mokslintis aukščiau. Ta
čiau ji ne tik neužmiršo 
gimtosios kalbos, bet dar 
tobulinos , lietuvių parengi
muose deklamodama eiles, 
dainuodama grupėse ir 
choruose, sceniškuose vei
kaluose veikdama.

Baigusi mokyklą, stojo į 
savo specialybės profsąjun
gą ir pasinėrė, kaip lydeka 
vandenyje, lokalo (skyriaus) 
darbuose, miesto tarybose, 
valstijos konvencijose, kol 
pagaliau, pasiekė naciona- 
Hus suvažiavimus.

Sulaukusi pensionerkos 

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos, 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą? <
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

SVARBU APSIRŪPINTI SVEIKATOS APDRAUDA

LDS suteikia savo nariams ne tik gerų gyvasties 
apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centra sekamu adresu:
ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS 

(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas)
104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417

amžiaus, profsąjungos sky
rius pasirinko ją garbės nare 
visam amžiui. Prie to, ji 
palikta nare skyriaus, aukš
čiausios tarybos.

Prieš keletą metų, atsi
mename, juodveidžiai be
darbiai, alkani, buvo suklai
dinti padeginėti namus ir ta 
proga išvogti sankrovas. 
Reikėjo juos organizuoti ir 
šviesti. Berkeley, Calif., 
buvo įsteigta Jaunųjų Ko
munistų mokyklėlė. Tada 
aš savo prodžektoriumi ro
džiau filmus iš Amerikos 
darbininkų kovų-streikų, 
gautus iš aukštųjų mokyklų 
bibliotekų. Užbaigusfilmus, 
prelegentai aiškino kaip 
Marksas ir Leninas mokė 
darbininkus organizuotis ir 
tik organizuotai kovoti už 
pagerinimą savo būklės.

Prelegentais buvo radika- 
liški darbo unijų (profsąjun
gų) vadai ir du profesoriai, 
Amerikos darbininku kovu < < 
istorijos dėstytojai. Prele
gentų sąraše buvo ir mūsų 
Kastancijos vardas!

A. TARASKA

DETROITAS. Automobilių 
korporacijos, padariusios 
1972 m. daugiau pustrečio 
bilijono d oi. pelno, šiais me
tais pakelia naujiems 1974 
m. modelio automobiliams 
kainas.

LA CORUNA. Ispanijos 
lėktuvas susidaužė. Žuvo 85 
žmonės.

Pranešimas
Po atostogų LLD 6 kp. 

susirinkimas įvyks rugsėjo 
2 d., 2 vai. po pietų, pas 
Ch. Ustupą, 27 Cleveland 
Ave. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti, nes ateina mūsų 
laikraščių vajai, turėsime 
prisirengti, kad užpildytum 
vietas tų skaitytojų, kuriuos 
mirtis ištraukė iš gyvųjų 
tarpo. O dar gal sumanysi
me surengti kokią nors suei
gą pas Ch. Ustupą dėlei 
spaudos.

S. RAINARD 
LLD 6 kp. sekr.

Brockton. Mass.
Rugpiūčio 9 dieną mirė 

Jonas Niuro, sulaukęs 80 
metų. Gyveno 67 Lewis St. 
Buvo pašarvotas Yakuvonio 
koplyčioje. Nors velionis 
buvo progresyvis žmogus, 
bet jo žmona ir giminės yra 
tikintys, tai jį nuvežė į baž
nyčią, kurios jis per daug 
metų nebelankė. Rugp.lld. 
buvo palaidotas St. Michael 
kapinėse, Boston, Mass. Pa
liko liūdinti žmona Mary (po 
tėvais Lepeshka) ir daug gi
minių.

Draugas Niuro buvo gimęs 
Lietuvoje. Čia išgyveno 60 
metų. Skaitė laikraščius 
“Laisvę”. “Vilnį” ir 
“Liaudies Balsą” ir juos 
rėmė, paaukodamas jų pa
laikymui stambias sumas.

Giliausia užuojauta jo 
žmonai, giminėms ir drau
gams, o jam ramybė am
žinai. . .

S. RAINARD

Beacon Falls, Conn.
Rugpiučio 7 dieną po trum

pos ligos Waterburio ligoni
nėje mirė Michael Paugis. 
Gyveno Pent Road Extension.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje, sūnus Igno ir Barbo
ros (Stanislovaitis) Paugis. 
Atvyko į šią šalį jaunas bū
damas ir per daug metų gy
veno Waterbury, Conn., ir 
užlaikė valgyklą. Buvo išė
jęs į pensija prieš 25 metus. 
Per paskutinius 18 metų gy
veno Beacon Falls.

Laidotuvių direktorius 
buvo Anthony Chepulis iš 
Seymour. Laidotuvės buvo 
privatiškos, ir buvo palaido
tas rugpiūčio 9 dieną Lietu
vių Laisvose kapinėse Wa
terbury, Conn.

Liūdesyje paliko jo žmona 
Helen (Straznickas) Paugis, 
sūnus Michael ir duktė Mrs. 
Helen Griška. Abudu gyvena 
Beacon Falls. Taipgi paliko 
vienas brolis Kazys Paugis 
ir keturios seserys, visi 
Lietuvoje. Trys anūkai ir 
du anūkų vaikai.

Michael Paugis buvo lais

RYTAS
Namais ir bokštais debesis parėmęs 
Ir apsisiautęs rytmečio žara, 
Žalių kalnų, srauniosios upės rėmuos 
Dar ilsis Vilnius klony atviram. 
Bet namuose jau langus atidaro, 
Subilda durys, žingsniai kiemuose, —- 
Tai žmonės keliasi su rytmečio šviesa, 
Ir vėjas sveikina žalsvoką N-erj. 
Nušvilpia gatvėmis pirmieji troleibusai, 
įskeldami ugnis j vielas varines, 
Ir sunkvežimiai sunkiai ima dūsaut 
Garažuose prieš ilgas keliones. 
Gatvelėse pasipila būriai praeivių, 
Ir gerves iškelia pažadinti kranai, 
Ryškėja įmonių aukštieji kaminai —• 
Tolumoje matai, kaip durnai raivos 
laip rąžos miestas milžinas nubudęs,

vas ir progresyvus žmogus. 
Prigulėjo prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 49 kp. 
ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kp. Waterbury. 
Per daug laiko skaitė “Lais
vę” ir ją remdavo finansiš
kai. Visuomet lankydavo 
mūsų parengimus ir juos 
remdavo iki jo sveikata 
leido.

Per paskutinius dviejus 
metus velionio sveikata taip 
susilpnėjo, kad jis jau nega
lėjo daugiau skaityti ir nieko 
veikti.

Gili užuojauta jo žmonai 
Helen, - Sunui Michael ir 
dukteriai Mrs. Helen Griška, 
žentui, anūkams, broliui ir 
seserims ir kitiems jo arti
miems giminėms čia šioje 
šalyje ir Lietuvoje.

O jūs, Michael ilsėkis ra
miai Lietuvių kapinėse.

M. SVINKŪNIENĖ

Philadelphia, Pa.
PARENGIMAS
Šuoliais atbėga

Žinau, kad parengimų mė
gėjai nekantriai laukia rug
sėjo antros dienos, sekma
dienio. Nes tą dieną įvyks 
pažangiųjų lietuvių kilmin
gas sambūrys. Tas faktas 
parodo, kad nei mūsų gretų 
retėjimas, nei ligos nebaugi
na pažangaus judėjimo, ne
mažina veikėjų ryžto ir rū
pesčio palaikymui mūsų 
spaudos.

Tad dar karta susibursi- <
me, pasilinksminsime rug
sėjo 2 d. 6024 Wayne Ave. 
salėje. Labai patogi diena, 
nes ant rytojaus šventė - 
“Labor Day”.

KUOPOS SUSIRINKIMAS

O rugsėjo 8 dieną, šešta
dienį, įvyks specialus LLD 
10 kuopos susirinkimas. 
Prasidės 3 valandą po pietų. 
Vieta: 1154 N. 4th St.

Visus narius kviečiame 
būtinai atsilankyti.

Užrašų sekr. J. K.

KAIP PASIEKTI RUGS. 2 D. 
PARENGIMA VIETA 
6024 WAYNE AVE.

Bet iš kur nesunku atva
žiuoti į Broad St. ir Erie 
Ave. Persėskite į gatvėkarį 
53, kuris nuveža į vietą. 
Išlipkite Wayne ir Walnut 
La. Bušai “J” ir “K” at
veža iki Chelton Avė. ir 
Wayne. Parodžius Medicare 
korčiutę, sekmadienį veža 
visai veltui. Važiuojant 
Roosevelt Bulvaru nuo New 
Yorko, prašom laikytis de
šinėje pusėje prie krašto. 
Privažiavę 18 St., sukite po 
dešinei į Clarissa St. Ta 
gatvė su gatvėkario bėgiais 
praeina pro 6024 Wayne Ave.

R. M.

Binghamton, N.Y
L. D. S. 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 6 diena Sokol 
salėje įvyko LDS 6 kuopos 
susirinkimas. Mažas skai
čius narių teatsilankė. Vice
pirmininkė J. Braun susi
rinkime nedalyvavo. Pir
mininkė A. Maldaikienėpra
vedė susirinkimą. 

(

Perskaitytas praeito su
sirinkimo protokolas ir iš
duota finansine atskaita, ir 
vienbalsiai priimti.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pateikė raportą, pažy
mėdama, kad gavo iš LDS 
Centro pranešima, jog L. 
Rapšienės ir G. Wellus sir
gimo laikas išsibaigė ir rei
kalinga nusiųsti No. 3 blan
kas. Ir dar pridėjo, jog nuo 
dabar pašalpai užsimaldavu- 
sių narių nebėra, tai geras 
reiškinys, kad nariai yra 
sveiki. Iždininkė Halena Pa- 
giegalienė pranešė, kad kuo
pos finansų stovis yra tvar
koje. Komiteto raportai 
vienbalsiai priimti.

Skaitytas laiškas iš LDS 
Centro naujų narių prirašy
mo klausimu. Laiškas 
priimtas. Kiekvienas turė
tumėm susirūpinti šiuo 
svarbiu klausimu ir pasi
darbuoti pagal išgalę.

šiame susirinkime ir vėl 
buvo iškilęs tas pat klausi
mas apie suruošimą išvykos. 
Yra narių, norinčių, kad 
būtų suruošta, bet kad ap
siimtų į komisija ir pasi
darbuotu, tai nėra kam. 
Reikia visiems draugiškai, 
energingai darbuotis, kad 
pagyvintum mūsų 6 kuopos 
veiklą. Pasirūpinkime visi.

6 KUOPOS NARIU 
SUSIRINKIMAS ĮVYKS 
SAVAITĖ VĖLIAU

Kadangi rugsėjo 3 dieną 
pripuola Labor Day, tai mūsų 
6 kuopos susirinkimas nega
lės įvykti. Tad susirinki
mas nutarė, kad sekantis 6 
kuopos narių susirinkimas 
įvyks rugsėjo 10 dieną Sokol 
salėje, 7 valanda vakare. 
Visi nariai maloniai prašomi 
dalyvauti.
ONA WELLUS, Kuopos sekr.

Baltimore, Md.
štai ankstų saulėtą rugp. 

12 d. rytą drg. J. J. Stanių 
mašina patraukiame į Ed
dystone, Pa., kur gyvena ir 
yra susirgęs mūsų geras 
draugas veikėjas Antanas 
Lipčius. Ligonį randame 
gerame ūpe su dideĮįu pasi
ryžimu ligą nugalėti ir tiek 
sustiprėti, kad galėtų daly
vauti LLD VI apskrities kon
ferencijoje, kurią tą dieną

Vladas MOZŪRIŪNAS

Kai gatvėm — gyslom — kraujas ima 
plūst

Ir kvartalus lyg raumenis išjudina, 
Kad dirbtų jie kaip laikrodis tikslus. 
O tolimųjų traukinių signalai 
Skardena rytmečio gaida vaiskia. 
Atvykę iš Armėnijos ar iš Uralo 
Su medvilne, su geležim puikia, 
Jie atiduoda savo Jurta brangų 
Statyboms Vilniaus, fabrikams naujiems — 
Tai dovanos ir miestui, ir žmonėms, 
Atvėpusiems į rytdieną plačiausius langus. 
Sena Neris bangas pro miestą rita, 
O rasos žaidžia s‘U kalnų žole, 
Vos saulė bokštuose suspindi ugnele. 
Taip Vilnius keliasi kiekviena rytą.

Lietuvos uostamiesčio
(Klaipėdos) naujienos

AUKOS ĮPAREIGOJA

. . . 1941 metų birželio 23 
dieną fašistai sušaudė Ablin- 
gos kaimo vyrus ir moteris 
su vaikais. Išliko tik keli 
sužeistieji bei pasislėpu
sieji. Kritusiems atminti 
1972 metais liaudies meist
rai sukūrė iš Ablingos šim
tamečių ąžuolų įspūdingą 
memorialą, kuris iškilo žu
dynių vietoje. Aukos įparei
gojo mus kovoti už taiką.

- Tokiais žodžiais prasi
deda nauja Klaipėdos miesto 
kraštotyros muziejaus eks
pozicija, skirta Ablingos 
kaimo tragedijai. Joje - žu
vusiųjų nuotraukos, iš kurių 
žvelgia kaimo linksmuolis, 
jaunimo numylėtinis Petras 
šakinis, jaunavedys Juozas 
Martinkus ir jo žmona Ona, 
senukas Juozas Žebrauskas 
ir jo dukrelė Paulina bei 
daugelis kitų, be kaltės nu
žudytų kaimo žmonių. Eks
ponuojamos nuotraukos pa
sakoja apie Ablingos memo
rialą, jį sukūrusius liaudies 
dailininkus.

Medžiagą naujai ekspozi
cijai surinko muziejaus di
rektorė Bronė Elertienė ir 
istorinio skyriaus vedėja 
Rūta Mažeikienė.

LENKTYNIAVIMO 
NUGALĖTOJAS

Geriausiu Tarybų Sąjun
gos jūrų laivyno uostų bri
gadininku pripažintas klai
pėdietis Povilas Globis. Jo 

nutarėme laikyti spalio 14 d. 
pas draugus Stanius, 2813 
New York Avė. 21227. Pra
džia 11 vai. ryto, ne vėliau.

Todėl prašome kuopas lai
kyti susirinkimus, išrinkti 
delegatus ir jų skaičių pra
nešti prieš atvažiuosiant ap
skrities pirmininkei J. Sta
nienei. Svarbu tas žinoti.

Draugui Lipčiui linkime 
dar pasmarkinti jėgų atgavi
mą, kaip užtikrinimą, jog 
tikrai dalyvausite spalio 14 
d. konferencijoje. Lauksi
me.

VINCO DUKTĖ 

MIAMI, FLORIDA

Lietuvių Socialis Klubas
Po ilgų atostogų klubas vėl įeina į senas vėžes. 

Pradedant su sekmadieniu, rugsėjo 2 d., vėl bus 
gaminami pietūs sekmadieniais, kaip ir pirmiau.

Klubo nariai, svečiai ir visi pietų mėgėjai, 
kviečiami sekmadienį, rugsėjo 2 d. į pirmus po 
atostogų pietus.

VALDYBA

BEACON FALLS, CONN.

1973 m. rugpiūčio 7 d.

mirė

Michael Paugis
Mano gyvenimo draugas ir vaikų tėvas paliko 

mus liūdesyje. Mes kiekvieną dieną prisimename 
jį, kalbame apie jį ir niekad nepamiršime jo. Jis 
niekad neišnyks iš mūsų minčių kol mes gyvi 
būsime. Mes dažnai lankysime jo kapą.

HELEN PAUGIS, žmona 
MICHAEL PAUGIS, sūnus 
HELEN GRISK A, duktė 

ir anūkai

vadovaujama kompleksinė 
brigada Lietuvos jūrų preky
bos uoste, kur apie 92 pro
centus darbu visiškai me- 4
chanizuota, sumaniai naudo
dama technika, kasdien 
penktadaliu viršija užduotis. 
Už tai brigados vadovui, 
pusantro dešimtmečio išdir
busiam savo poste, suteiktas 
garbingas vardas. Tuo pa
čiu jis tapo TSRS jūrų preky
bos uostų brigadininkų so
cialistinio lenktyniavimo nu 
galėtoju.

Tai - antras klaipėdietis, 
per pastaruosius dvejus 
metus iškovojęs geriausiojo 
TSRS jūrų prekybos uostų 
brigadininko vardą. Pernai 
šis vardas buvo suteiktas 
Kaziui Križanauskui.

DIDŽIAUSIA TSRS 
VAKARUOSE

Pastatytos dvi pirmosios 
Klaipėdos vakarų laivų re
monto įmonės eiles. Pir
mieji įmonės galingumai 
stojo rikiuotės 1971 metais. 
Dabar čia įrengti trys di
džiuliai dokai, trys pirsai ir 
modernus cechų blokas su 
patogiais buities kambariais 
ir valgyklomis darbinin
kams. Įmonė jau dabar tapo 
didžiausia tokio profilio ga
mykla TSRS Vakaruose'.

Įmonės kūrėjai ir staty
tojai pasiūlyti kandidatais 
TSRS Ministrų Tarybos pre
mijai gauti. Iki 1975 metų 
numatoma visiškai užbaigti 
įmonės statybą.

NAUJAS JŪRŲ MUZIEJUS

Kuršių Neringos šiauri
nėje dalyje, Kopgalyje, pra
dėtas statyti naujas Klaipė
dos jūrų muziejus. Jis įren
giamas buvusioje gyvybinėje 
tvirtovėje pagal inžinieriaus 
architekto Petro Lapės pro
jektą.

Naująjį muziejų numatyta 
atidaryti 1975 metais. Kas
met jis galės priimti iki pu
sės milijono lankytojų.

KOSTAS LIANDZBERGAS
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AGOTA NORKIENĖ

Iš PRAMOGOS
SU GIM IA DIENIAIS

Rugpiūčio 12 dieną mūsų 
padangėje įvyko šaunus po
būvis su puikiomis vaišėmis 
ir gimtadienių selebrantais. 
Pramoga suruošė Oakland© 
LI ,D 198 kuopa.

Šis malonus pobūvis įvyko 
mūsų gerųjų bičiulių Antano 
ir Neles Valaičių puikioje 
sodyboje bei sode.

Šios dienos pramogoje da
lyvavo mieli svečiai iš Los 
Angeles miesto. Tai Jurgis 
ir Onutė Bernotai ir Charles 
Dim ša. Viešnia O. Berno
tienė neseniai grįžusi iš 
viešnagės Lietuvoje ir kitur, 
l odei ji turėjo ką papasakoti 
apie savo nemažą ir įdomią 
kelionę sueigos dalyviams.

Prasidėjus užkandžiams 
ant stalo atsirado puošnus 
tortas su ant jo pažymėjimu 
“90 METŲ AMŽIAUS SU
KAKTIMIS”. Tortas buvo 
taikomas mūsų Agotai Nor
kienei nuo jos mylimo sū
naus Arthur. įdomu, kad 
gana judriai ir darbščiai 
mūsų mielai A. Norkienei 
rugpiūčio 15 diena sukako 
garbingas amžius - 90 išgy
ventų metų.

Apie A. Norkienę norisi 
tarti porą žodžių.

Nepaisant to, kad ji šven
čia nemaža našta išgyventų 
metelių, bet pažvelgus į jos 
išvaizdą, judrumą, puikią 
atminti, tai jos amžių gali
ma skaičiuoti 60 metų, o ne 
90 metų.

Taipgi, mūsų drg.Norkie
ne yra ilgametė narė dviejų 
pažangių organizacijų - LLD 
ii UOS. Be to, ši šauni 
moteris yra laikraščio 
“l aisvės” patriotė, rėmė
ja ir skaitytoja be pertrau
kos nuo JOSIOS PIRMO IŠĖ
JUSIO NUMERIO!

Petras ir Agota Norkai 
ilgus metus gyveno Pitts
burgh, Pa. Ten abu, buvo 
veiklūs pažangiose organi
zacijose. Prieš 25 metus 
atvyko į San Francisco ir 
čia jie įsijungė į vietines 
virš minimas organizacijas. 
Apgailėtina, kad Petras 
Norkus prieš kelioliką metų 
įsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

šioje pramogoje Agota 
Norkienė gavo daugelį šiltų 
sveikinimų ir nuoširdžių lin
kėjimų. O va mūsų jubi
liatė savo 90 metų sukakties 
proga paaukojo savo myli- 
mui laikraščiui “Laisvė” 
vieną šimtą dolerių!

šios gražios nuotaikos 
sueigoje rado - ir daugiau 
gimtadieninių selebrantų, 
kaip tai: Kastancija Mugia- 
nienė, Alekės Muglanis, Valė 
Sutkienė. Gal ir daugiau 
radosi, kurių neprisimenu. 

Visi suminėti selebrantai 
buvo sueigos dalyvių, links
mai pasveikinti, ir, buvo 
jiems sudainuota “Ilgiausių 
metų”.

Rūpestingai darbavosi 
prie patiekalų Dorothy Ma- 
chulis, Violet Taraškienė, 
Ksavera Karosienė, šeimi
ninkė Neli Valaitienė ir Roy 
Machulis.
,Vardu sueigos ruošėjų ir 

svečių nuoširdi padėka šei
mininkams Antanui ir Nelei 
už puikią rezidenciją, ku
rioje visada yra malonu pa
buvoti. Dirbusiems už triūsą 
ir Jubiliatei Norkienei už 
stambią paramą “Laisvei”.

SUSIRINKIMAS

Rugpiučio pradžioje įvyko 
San Francisko LLD 153kuo
pos posėdis pas Joną ir Ma
rytę Ginaičius. Tarp posė
džio eigos, tarimų ir duos- 
nių dovanų kuopos iždas iš
tuštėjo. Padovanota: “Vil
nies” $20,000 fondui vienas 
šimtas dolerių, American- 
Russian Institutui $50, 
“Darbui” $25, “Liaudies 
balsui” $25. O laikraščiui 
“Laisvė” liko pažadas iki 
atidėtam sekančiam susirin
kimui.

L-ma

New Haven, Conn.
Amilia Miller aplankė 

savo brolį Joseph Makull ir 
šeimą. Praleido virš sąvai- 
tės laiko Miami, Fla. Buvo 
proga su ja pasikalbėti. Pri
davė daug linkėjimų nuo 
Miami progresyvių. Jiems 
už tai ačiū.

Amilia pranešė, kad mirė 
A. Bagdonienė-Muchonienė. 
Gaila geros draugės. Taipgi 
sakė, kad Biruta Waite- 
W aitkevičienė nesveikauja. 
Linkime jai pasveikti.

Amilia sakė, kad Miami, 
Fla., pažangiųjų lietuvių vei
kim as labai gražus.

New Flavene yra keletas 
lietuvių, kurie skaito 
“Laisvę”, “Vilnį” ir kitus 
laikraščius. Bet prie kokios 
nors veiklos tai jau nebėra 
kam.

Turime nemaža bedarbių, 
o vagių ir mušeikų yra ne
mažiau kaip didžiuosiuose 
miestuose. Žmonės bijo ir 
duris pradaryti. Nežinia, 
kas bus toliau.

J. KUNCA

Harrison, NJ.
West Hudson Labor Ly

ceum Association Klubo 
narių susirinkimas įvyks 
rugsėjo 2 dieną 2 vai. po 
pietų. 15-17 Ann St. Nariai 
raginami dalyvauti.

GEO. KAIRIS, SEKR..

Vyks i Philadelphia 
parengimą

Jei tik oras leis, filadel- 
fiečiai draugai savo paren
gime rugsėjo 2 d. turės gra
žią grupę svečių ir iš New 
Yorko. Kiek jų bus, tikrai 
dabar negalima pasakyti. 
Bet sužinota, kad apart kitų, 
jau yra apsisprendę į pa
rengimą vykti Nelė ir Povi
las Ventai. Jonas Grybas, 
Ilzė ir Antanas Bimbai. Ma
noma, kad susidarys pora 
ar trejetas mašinų. Kurie 
norėtumėte būti filadelfiečių 
spaudos naudai parengime 
svečiais, susisiekite su čia 
paminėtais draugais. Gal 
pas juos vietos dar atsiras.

RE P.

Norwood, Mass.
Kaip kitur, taip ir mūsų 

kolonijoje mirtis retina se
nos kartos eiles be jokio 
pasigailėjimo. Seneliai bėga 
iš gyvųjų tarpo vienas po 
kitam, kurių jau visai mažai 
yra palikę.

Liepos 15 d., Norwoodo 
ligoninėje išgulėjęs kelias 
savaites, mirė Jonas Valma, 
sulaukęs seno amžiaus. Pa
liko liūdesyje savo žmoną 
Mary, sūnų John Newporte, 
N. Y., dukrelę Eleną Nor- 
woode, penkis anūkus, vieną 
proanūkį, sesutę N. Grybie
nę Norwoode, taipgi daugiau 
artimų giminių Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas 
Paul Krow šermeninėje ir 
palaidotas liepos 18 d. su 
bažnytinėm apeigom Nor
woodo Highland kapinėse.

Jonas buvo gimęs Kupiškio 
rajono Vilkiškių kaime. I 
Ameriką atvyko 1912 m. ir 
apsigyveno Norwoode, kur 
jis ir išgyveno visą laiką.

Pribuvęs į šią šalį be 
mokslo, nemokėdamas anglų 
kalbos, turėjo dirbti papras
tą ir sunkų darbą, kaip ir 
visi kiti paprasti ateiviai. 
Paskutinius keletą metų jis 
dirbo pas Bird & Son Inc. 
Roofing Mill, iki išėjo, į 
pensiją.

Velionis buvo LDS 3 kp. 
narys, taipgi per daug metų 
ir LLD 9 kp., skaitė “Lais
vę” nuo pirmo jos numerio. 
Tik paskutiniais keliais me
tais nustojo skaitęs, kada jo 
sveikata buvo rimtai pašli
jusi ir jau silpnai bematė.

Nuo kapų visi palydovai 
buvo užkviesti užeiti į ve
lionio dukrelės namus, kur 
visi buvo skaniai pavaišinti 
užkandžiais ir kavute.

Velioniui amžina ramybė, 
o šeimai ir giminėms gili 
užuojauta liūdesio valandoje.

M. UŽDAVINIS

Mirė 40 metų amžiaus Lil
lian Roxon, rock muzikos en
ciklopedijos autorė ir tos 
muzikos svarbi autoritetė.

WASHINGTONAS. Rug
piūčio 25 d. prasidės ame
rikiečių biznierių grupės pa
sitarimai Maskvoje su tary
biniais pareigūnais. Vėliau 
tokie pat pasitarimai įvyks 
Leningrade.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Brooklyne jaunuolių gengė 

apiplėšimo metu nušovė du 
žmones ir taipgi pašovė savo 
gengės narį, kuris pasipikti
nęs bandė iš jų grupės pasi
traukti. Policija keletą jų 
areštavo.

•
Policijos komisionierius 

Cawley sako, kad 96% pa
šaukimų telefonu 911 polici
ja atsako į 30 sekundų. Tie 
pašaukimai esti dėl greito
sios pagalbos.

Brooklyne mokytojas 
Reynolds kaltinamas narko
tikų agento užmušimu ir 
taipgi narkotikų pardavinėji
mu.

Manhattane ir Brooklyne 
policija rado dvi padėtas 
bombas pirma, negu jos 
sprogo. Nuo sausio 1 d. 
rasta net 9 tokios bombos.

•
Mieste kasdien tenka su- 

kolektuoti apie 30,000 tonų 
visokių išmatų.

•
Mirė 70 metų amžiaus pa

žangus rašytojas Richard 
Boyer, Kompartijos veikė
jas, žymus kovotojas prieš 
makartinę reakciją.

•
Rugsėjo 9 d. rengiamas 

tarptautinis piknikas rusų 
Arrow farmoje. Rengėjai 

•kviečia jame dalyvauti. Ne
maža autobusų išeis išMan- 
hattano, Brooklyno ir Ja
maikos.

Mieste rodomas pagarsė
jęs filmas “Jesus Christ 
Superstar” esąs antisemiti
nis. REP.

TARP LIETUVIŲ
Richmondhillietis Juozas 

Babarskas grįžo iš atostogų 
namo labai pasitenkinęs ir 
gerokai atjaunėjęs. Viešna
gėje praleido ketvirtį sa
vaičių.

Juozas lankėsi pas savo 
dukrą ir šeimą Michigano 
valstijoje, taipgi Floridoje - 
Miami apylinkėje pas buvu
sius newyorkiečlus Nevins- 
kus, St. Petersburge pas 
V. V. Bunkus. Susitiko su 
daugeliu pažangiųjų lietuvių 
ir atvežė laisviečiams šiltų 
sveikinimų. J. G.

MIRĖ
Mikolas Pilkauskas (M. 

Peikus) gyvenęs Brooklyne, 
ilgametis “Laisvės” skaity
tojas, mirė antradienį, rug
piūčio 21 d. Mirė po ilgos 
ligos. Paskutiniu laiku jis 
buvo gydomas “nursing 
home”.

Pilkauskas pašarvotas ša- 
linskienės koplyčioje. Bus 
palaidotas šeštadienį, rug
piūčio 25 d., Cypress Hill 
kapinėse.

Šią žinią pranešė Pil
kauskų kaimynė Frances 
Mažilienė.

IŠ LAIŠKE
J. J. Lazauskams,

Sveikiname iš Lenkijos. 
Sis atvirukas iš Szczecinek 
primena senų laikų kovas, ir 
mes buvome įlipę į pačią 
šio paminklinio bokšto vir
šūnę.

Čia šilta, gražu ir mais
tas labai geras. Greit pasi
matysime.

V. IR F. BUDRONIAI

NEW YORKAS. Elektros 
darbininkų unijos preziden
tas DeMaio, lankydamasis 
Tarybų Sąjungoje, niekur ten 
nematė fabrikuose skubumo 
sistemos.

Išvyko į Lietuva Pramogų Kalendorius

Iš Bertos Vaitonienes išleistuvių pas Keršulius - iš k. į 
d.: Ventų sūnus, Berta Vaitonienė ir jos brolis Povilas 
Venta su žmona Nele.

Po trejeto mėnesių vieš
nagės Amerikoje, Berta Vai
tonienė, pažangaus veikėjo 
Povilo Ventos sesutė, šio 
mėnesio 15 diena išplaukė iš 
New Yorko uosto laivu m/s 
“Mikhail Lermontov” at
gal į Tarybų Lietuvą.

.Viešėdama pas draugus 
Ventus, pas savo artimas 
gimines, Berta turėjo progos 
plačiai susipažinti su new- 
yorkiečiais lietuviais ir pa
matyti miesto įdomesnes 
vietoves.

Bertai teko pakeliauti ir 
toliau. Pavažinėjo po Long 
Island ir po New Jersey. 
Buvo Hartford, Conn., ir 
“Laisvės” piknike - Wor
cester, Mass. Taip pat buvo 
nuvykus ir į Crown Point, 
N. Y., prie Champlain ežero, 
kur gyvena geri laisviečiai 
D. ir J. Mankauskai. Turėjo 
progos pasigrožėti ten esan
čia ypatinga gamta.

šio mėnesio 11 dieną 
draugai Nellie ir Povilas

Gražiai pavykęs piknikas
Reikia pasidžiaugti, kad 

praėjusį sekmadienį Forest 
Parke įvykęs laisviečių pik
nikas buvo visapusiškai sėk
mingas. Ir oras pasitaikė 
gražus, ir laisviečių bei jų 
simpatikų susirinko nema
žas būrys, ir visų nuotaika 
buvo kuo puikiausia. Skaniai 
pavalgėme ir gerai pasivai
šinome.

Maistą piknikui paruošė 
Adelė Rainienė, Marcelė 
šukaitienė ir Nelė Ventienė. 
Maisto piknikui apščiai 
paaukojo D. Gailinauskienė, 
Adelė Rainienė, J. Lazaus
kienė ir Keršuliai. Didelis 
visiems ačiū.

šiame piknike turėjome 
didelį surpryzą. Turėjome 
nepaprastą viešnią, iš labai 
toli - net iš Chicagos. I 
mūsų parengimą atsilankė 
ilgametė veikėja ir “Vil
nies” redakcijos buvusi narė 
draugė Alice Jonikienė, kuri 
dabar tūlam laikui yra apsi
gyvenusi pas savo sūnų 
Kingston, N. Y. Viešnia žada 
keletą dienų paviešėti ir New 
Yorko apylinkėje. Džiugu 
buvo matyti šią seną kovo
toją. Tik gaila, kad jos svei
kata šiuo tarpu yra pusėtinai 
palaužta, paeiti gali tiktai 
ramščiais pasiremdama. Ži
noma, viešnia buvo iškviesta 
pikniko dalyvius pasveikinti. 
Ji savo žodyje prisiminė ir 
“Vilnies” finansinį vajų. 
Mačiau, net keletas dalyvių 
atėjo pas viešnią ir įteikė 
“Vilniai” dovanų.

Ventai surengė Bronės ir 
Walterio Keršulių sode pui
kias jai išleistuves, kur su
sirinkę svečiai palinkėjo 
mielajai Bertai laimingos 
kelionės su viltimi vėl pasi
matyti Lietuvoje.

Palydėjus į uostą, apie 
vidudienį, suūžė laivo sig
nalas, sugrojo įgulos orkes
tras, ir laivas m/s “Mikhail 
Lermontov” pamažu pradėjo 
slinkti iš New Yorko prie
plaukos. Tie garsai kažkaip 
liūdnai nuteikia žmogų. . . 
O laivas vis tolėjo nuo kran
to. . .

šio mėnesio 29 dieną lai
vas m/s “Mikhail Lermon
tov” pasieks Leningrado 
uostą, kur Bertos Vaitonie
nes jau lauks jos vyras Me
čislovas, ir abudu keliaus 
Kauno link.

Linkime mielajai Bertai 
laimingos kelionės ir kad 
jūros bangos nebūtų rūsčios.

H. F.

Piknike kiek plačiau pa
kalbėjo “Laisvės” adminis
tratorė Ieva Mizarienė. Ji 
savo žodyje priminė, kad 
laisviečiams jau reikia pra
dėti ruoštis “Laisvės”' 
vajui, kuris, kaip žinia, pra
sidės su spalio 1 diena. Be 
to, ji suteikė mums truputį 
žinių ir iš savo kelionės į 
Lietuvą. Žadėjo progai pa
sitaikius plačiau šios apylin
kės lietuviams papasakoti 
apie savo įdomią viešnagę 
Tarybų Lietuvoje.

Šiame piknike mes labai 
pasigedome svečių iš Great 
Necko. Jie mus visada ap
lankydavo. Taipgi iš New 
Jersey temačiau vieną drau
gą Jurgį Stasiukaitį.

Piknike keletas laisviečių 
įteikė “Laisvei” finansinės 
paramos. Didelis jiems 
dėkui. Jų vardus matysime 
Administracijos praneši
muose. REPr

ŽEMES PLUTOS LŪŽIS

S. V. Rivsas (Botsvana) 
nustatė, kad Kalahario 
žemės drebėjimų epicentrai 
yra dviejuose rajonuose: 
šiaurės vakarinėje Kalaha
rio dykumos dalyje ir pla
čioje juostoje, einančioje 
maždaug nuo šiaurės rytinio 
Karahario dykumos pakraš
čio per jos centrą, Rivsas 
mano, kad ši juosta rodo po 
dykuma esant stambų žemės 
plutos lūžį, kuris susijęs su 
Rytų Afrikos riftu.

RUGSĖJO 2 D.

Philadelphijos LLD 10 
kuopa rengia spaudos naudai 
pikniką. Vieta: 6024 Wayne 
Ave., Philadelphia, Pa. 
Pietūs bus duodami 12:30 
vai. diena. Bus ir meninė 
programa.

RUGSĖJO 16 D.

Waterbury, Conn., LLD 28 
kuopa rengia spaudos naudai 
pikniką 103 Green Street sa
lėje. Bus pietūs, meninė 
programa.

RUGSĖJO 30 D.

Laisviečių atidarymas 
“Laisvės” vajaus ir pager
bimas mūsų iždininko 
WALTERIO KERŠULIO jo 
85-mečio sukakties proga. 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avenue, Ozone Park, 
New York.

SPALIO 28 D.

“Laisvės” fondui pietūs 
įvyks spalio 28 d., 1 vai. po 
pietų, Hartford, Conn. Ruo
šia: L. M. Klubas ir Lais
vės choras. Bus graži me
ninė programa ir geri pietūs 
už prieinamą kainą.

LAPKRIČIO 11 D.

“Laisvės” metinis kon
certas. Prašome apylinkės 
kolonijų tą dieną laikyti 
laisvą.

Iš Lietuvos

TRECIA DIENA VILNIUJE

Į Vilnių pribuvome 
73-VIII-4, vėlai vakare. 
Radome daug laukiančių 
aerouoste. Pirmiau, negu 
spėjome tinkamai su lau
kiančiais susipažinti, atūžė 
vėjas su lietumi. Visi bė- 
gome į pastogę, kiti į be
laukiančius autobusus.

Atvykome į viešbutį Gin
taras ir radome jį be šviesų. 
Perkūnija užgavo vielas. 
Bet žmonės visgi susirado 
duris ir kimšte kimšosi į 
vidų. Greitai pasirodė ir 
šviesos. Pasikartojo susi
pažinimai ir pasibučiavimai. 
Visur maloni, šilta nuotaika 
ir džiaugsmo ašaros.

Jau gėrimės Vilniumi, 
gražiu oru ir senmiesčio 
vaizdais. Už dienos kitos 
pradėsime keliauti po Dzūki
ją

JONAS P. MILIUS

’’Laisvės” 
direktoriams

Mūsų posėdis įvyks pir
madienį, rugpiūčio 27 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės name.

SEKRETORE

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

įvyks rugsėjo 4 dieną, 2 
valandą po pietų, “Laisvės” 
salėj, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

SEKR. A. GILMAN
(33-34)

Pas i randavo j a
kambariai (apartmentas) 
dviem arba trim ypatom.

KREIPKITĖS:
354 14th Street
Brooklyn, N.Y.

Telefonas: 768-8606




