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NIXONAS NEPADĖJO

J. GASIŪNAS

Karo krankliai ir visokios 
spalvos "vaduotojai” pergy
veno skaudžias ir nelaimin
gas valandas, kai Į Helsinkį 
susirinko Tarybų Sąjungos 
iniciatyva sušaukta Europos 
saugumo konferencija.

Matydami, kad konferen
cija harmoningai tęsia savo 
numatytą programą, '‘va
duotojai” sugalvojo nors pa
triukšmauti. Suomijos po
licija tuomet pasodino 
karštuolius už grotų, kad 
galėtų ataušti.

Dabar jie bando Įtikinti 
savo nelaimingus sekėjus, 
kad Helsinkyje jie atlikę 
“didvyrišką vadavimo dar
bą” ir dar priedu, užsidėję 
kankinių vainiką, vėl šaukia- 
prašo misijai finansinės ir 
moralinės paramos. Tik 
visa bėda tame, kad visai 
mažai kas jų beklauso.

Senatinio ginkluotųjų jėgų 
komiteto narys Harold E. 
Hughes antai pasakė, kad 
Gynybos departamentas, 
klastuodamas rekordus pa
slėpimui 4,000 bombardavi
mų Kambodijoje, visai pra
rado Kongreso ir žmonių 
pasitikėjimą.

Pentagonas tada norėjo iš
gauti iš minimo komiteto su
tikimą skirti militariniams 
reikalams bilijonus dolerių. 
Bet komitete susitiko pasi
priešinimą.

Senatorius Hughes smar
kiai kovojo prieš eikvojimą 
bilijonų dolerių4nilitarizmui 
ir mažinimą fondų Įvairiems 
visuomeniniams reikalams. 
Nixono administracijos biu
džetas yra geriausias visuo
menės reikalų skurdinimo 
Pavyzdys. •

Federalinės valdžios sta
tistikai apskaičiuoja visai 
neperdedamai, kad šiuo metu 
jau reikia $11,800 pajamų Į 
metus keturių narių šeimai 
normaliai pragyventi. Bet 
norint pragyvenimo lygį kiek 
aukščiau pakelti, tuomet rei
kia jau $17,000.

Na, o kaip tenka verstis 
tokioms didelėms šeimoms, 
kurių metinės pajamos ne
siekia nei pusės tos sumos, 
žemiau $5,000?

Atsiminkime, kad turtin
giausioje pasaulyje šalyje 
skurde gyvena desėtkai mi
lijonų žmonių.

Prancūzijoje daugiau kaip 
100,000 prostitučių turi 
kart u i š laikyti apie 15,000 
agentų, kurie tam bizniui 
darbuojasi. Vidutinės pros
titutės pajamos siekia apie 
$5,000 } mėnesį, kurių 70% 
pasiima kekšnamlų savinin
kai. O pragyvenimas, ypač 
Paryžiuje, nepigus.

Tūkstančiai prostitučių 
gana skurdžiai verčiasi. Kai 
kurios jau išvystė kovą ir

Koalicijos demonstracija už 
darbus ir didesnes algas 

rugsėjo 8 d.

Nixonas atsisakė teisėjo 
Sirica įsakymą pildyti, 

dokumentus jam priduot
Chicago. Plati unijų koali

cija ruošia demonstraciją 
rugsėjo 8 d. Demonstracija 
prasidės eisena 11 vai. ryto 
ant State St. ir Wacher Dr. 
Atžygiavę Į Grand Parką 
sudarys demonstraciją.

Demonstracijos tikslas 
kovoti už darbus ir didesnes 
algas, prieš aukštas kainas, 
kurios daugiausia nu
skriaudžia darbo žmones.

Automobilių darbininkų 
unija mobilizuoja 10,000 
savo narių dalyvauti de
monstracijoje. Tą patį daro 
plieno ir kitos unijos. Kvie
čia visus dalyvauti.

Robert Abrams
Maskvon atvykęs New Yorko 
Bronxo Boro prezidentas
Robert Abrams netikėtai su
sitiko su keletu newyorkie- i 
šių - su teisėju Wm. Kapel- ! naQrngrĮ<į 
manu, transportacijos auto- ! H
ritėto nariu Harold L.! A.D. Saharova 
Fisher, buvusiu Queens Boro i 
prezidentu Sidhey Leviss ir i 
kitais.

Demonstracija prieš

Mokslininkai

aukštas kainas
Washingtonas. Nacionali

nis Vartotojų Kongresas 
ruošia demonstraciją prieš 
aukštas maisto kainas ir 
kviečia vartotojus ją parem
ti.

Demonstracija Įvyks rug
sėjo 12 d. prie Agrikultūros 
departamento pastato. Bus 
reikalauta agrikultūros sek
retoriaus Butzo rezignaci
jos. Į demonstraciją vyks 
grupės iš daugelio miestų.

susikūrė savo organizacijas, 
skelbia streikus.

Prostitucija yra kapitalis
tinio išnaudojimo ir žmogaus 
pavergimo sistemos neat
skiriama dalis.

Watergate komiteto pir
mininkas Sam J. Ervin visai 
nepatenkintas Nixono kalba 
Watergate klausimu ir spau
dos konferencijoje aiškini
mu.

Senatorius Ervin sako, kad 
Nixonas visai nepadėjo tyri
nėjimui ir kad Watergate pa
silieka svarbiausias klausi
mas Amerikos žmonėms.

Po atostogų rugsėjo 19 d. 
vėl bus atnaujintas tyrinėji
mas.

Automobilių unija 
ruošiasi streikui

Milwaukee, Wis. Jungti
nės Automobilių Darbininkų 
unijos pildomoji taryba nu
sitarė pradėti kovą pirmiau
sia su Chrysler korporacija, 
kuri vien tik Detroite turi 
21 firmą.

Jeigu nebus laiku pasira
šytas trijų metų kontraktas, 
tai Chrysler darbininkai 
išeis Į streiką ir kovos, iki 
jų reikalavimai bus paten
kinti. Vėliau bus pradėta 
kova su kitomis automobilių 
kompanijomis.

Komunistai gavo 
27,113 parašų

New Yorko valstijoje ko
munistų kandidatai gavo 27,- 
113 piliečių parašų Įrašy
mui į rinkimų sąrašus.

Valstijos rinkimų įstaty
mas reikalauja kandidatams 
gauti 7,500 parašų. Rinki
mai Įvyks lapkričio pradžio
je. Rinkimų vajus bus tę
siamas iki rinkimų dienos. 
Parašų rinkimo laimėjimas 
bus celebruojamas rugsėjo 
13 d. Hotel Diplomat, New 
Yorke, 108 W. 43 St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Maskva. Tarybų Sąjungos
Mokslų Akademijos 40 
mokslininkų griežtai pa
smerkė mokslininką An-
driejų D. Saharovą už talki
ninkavimą užsienio imperia
listams.

Saharovas prieš keletą 
dienų užsienio spaudos kon
ferencijoje savo namuose 
Maskvoje kritikavo naminę 
ir užsieninę Tarybų Sąjun
gos programą, priešinosi 
Brežnevo ir Nixono susita
rimams tvirtinti pasauline 
taiką. Tuo savo žygiu Saha
rovas padėjo “reakcingiau- 
siems imperialistiniams ra
teliams” kovoti Tarybų Są
jungą.

WASHINGTONAS. Rugsė
jo mėnesį Tarybų Sąjungoje 
lankysis keturių unijų laik
raščių delegacija, vyriausia 
susipažinti su TSRS profsą
jungų veikla.

Apkaltino Agnew 
rėmėjus rinkimuose

Annapolis, Md. Grand 
džiurė apkaltino 7 vicepre
zidento Agnew rėmėjus, 
kurie suruošė banketą fi
nansinei republikonų kandi
datų paramai.

Kaltina juos apgaulingu
mu. Finansiniai raportai 
esą snklastuoti, finansai su
varo kitiems reikalams.

Po žemės drebėjimo viename Meksikos mieste.
i

NA UJIENOS IŠ LIETU EOS
“AUKSINIŲ KOPŲ” 

TARPTAUTINĖJE jaunimo 
turizmo ir poilsio stovyklo
je Nidoje iškilminga rikiuotė 
tą dieną buvo skirta Pasau
linio jaunimo festivalio Ber
lyne rezultatams aptarti. 
Festivalio garbei suorgani
zuotas darbo desantas: ma
šinų kolona su talkininkais 
išvyko Į Neringos miškų ūkį.

C. ARDENIS

PIRMOJI VIETA IR PRE
MIJA vaistinių aplinkos su
tvarkymo respublikinėje ap
žiūroje atiteko Kelmės rajo
no Užvenčio vaistinės dar
buotojų kolektyvui.

L. RUČINSKAS 
•

SU NAUJOMIS PROGRA
MOMIS Plungėje koncertavo 
“Vilniaus aidų” ir Panevė
žio autokompresorių gamy
klos jaunimo estradiniai an
sambliai.

N. SIDORKAITE

TĖVO IR DUKTERS KURI
NIŲ PARODA surengta 
Anykščių “Šilelio” kino 
teatre. Jai Prienų viduri
nės mokyklos mokytojas J. 
Kastys ir jo dukra L. Kas
tytė pateikė apie 50 savo 
dailės darbų. S. VINIKAS

•
PASISEKIMO SUSILAUKĖ 

Zarasų rajono Antalieptės

Karščiai kankino
New Yorką ir rytines val

stijas karščiai smarkiai 
kankino rugpiūčio pabaigoje 
ir rugsėjo pradžioje. Tem
peratūra kasdien siekė apie 
98 laipsnius.

Kai kuriuose New Yorko 
rajonuose buvo po keletą va
landų aptamsinimų, kai elek
tros laidai buvo “perkrauti” 
ir sustojo davę elektrą.

WASHINGTONAS. AFL- 
CIO prezidentas Meany pa
reiškė: “kadangi mes nega
lime iš Nixono gauti teisy
bės”, tai Watergate skanda
lo tyrinėjimas turi būt tę
siamas.

WASHINGTONAS. Admi
nistracijos pareigūnai sako, 
kad maisto kainos ir toliau 
kils ir infliacija padidės.

apylinkės kultūros namuose 
įvykęs Telšių meno savi
veiklininkų koncertas. An
talieptės scenoje yra pasi
rodę taip pat Vilniaus ir 
kitų miestų atstovai.

‘ N. MIKUClONIS•
NAUJOVĖ KLAIPĖDOS 

GELEŽINKELININKŲ DAR
BE - atsisakyta vagonų su- 
kabinėtojųC Taip šiomis die
nomis pradėjo dirbti jau 
antra brigada. Naujovė per 
metus leis sutaupyti 8 tūks
tančius rublių. Traukinių 
derintojų atlyginimas padi
dėjo 30 procentų.

A. KULEVlClUS

AŠTUONIASDEŠIMTME
ČIO i<OGA daug sveikini
mų susilaukė Leonas Dalis. 
Kaune tai seniausias “Žini
jos” draugijos lektorius. 
Per pastaruosius du dešimt
mečius jis perskaitė apie 
2,000 paskaitų.

T. BALKEVIČIUS

TAUPUMAS - GERO ŠEI
MININKO BRUOŽAS. Kė
dainių rajono pramonės 
įmonės ir organizacijos šie
met jau sutaupė 251 toną 
valcuotų juodųjų metalų, 
140,8 tonos cemento, 2,4 mi
lijono kilovatvalandžių elek
tros energijos.

A. RIMAS

Ieško taikos
Damaskas. Jungtinių Tau

tų generalinis sekretorius 
Waldheim as lankosi Sirijoje 
ir kitose arabų valstybėse. 
Vėliau vyks į Izraelį.

Waldheimas ieško taikai 
tarp arabų ir Izraelio pa
grindo, nori išvengti naujo 
militarinio susikirtimo.

PHILADELPHIA, Pa. Cla 
įvyko pirmas Jungt. Valsti
jose streikas, kai spaustu
vių darbininkai sustreikavo 
1786 m., reikalaudami $6 
algos į savaitę.

MASKVA. Tarybų Sąjun
goje paskelbtas Įstatymas, 
reikalaująs automobiliuose 
būtinai vartoti apsaugos dir
žus. Reikalauja ir se
niems automobiliams Įtai
syti saugumo diržus.

Washingtonas. Grand 
džiurės vyriausias teisėjas 
John J. Sirica, peržiūrėjęs 
Watergate specialio prose- 
kiutoriaus reikalavimą, nu
tarė Įsakyti prezidentui 
Nixonui priduoti su Water
gate suokalbiu susijusius do
kumentus teismui peržiūrėti 
ir tuomet nuspręsti, ar juos 
perduoti Watergate tyrinė
jimo komitetui.

Nixonas pareiškė, kad jis 
jokių dokumentų teismui ne
duos. Teismo tarimą jis 
apeliuos į aukštesnį teismą. 
Atrodo, kad šis klausimas 
gali pasiekti ir patį Aukš
čiausiąjį teismą.

Watergate skandalo tyri
nėjimas bus atnaujintas 
rugsėjo 17 d.

Kissingeris tarėsi 
užsienio reikalais

Washingtonas. Naujasis 
valstybės sekretorius Kis
singeris pirmiausia susi
šaukė keletą Amerikos am
basadorių pasitarti užsienio 

I reikalais.
j Jis taipgi tarėsi su demo
kratais senatoriais Mans- 
fieldu ir Fulbrightu dėl Se
nato svarstymo Kissingerio 

: užgyrimui rugsėjo mėn.
i __________ _

j KAIRAS. Dramblys, Įsi
veržęs Į vieną Sudano kaimą, 
{užmušė 11 žmonių ir pavo- 
! jingai sužeidė tris.

Blusų invazija
Roma, Italija. Blusos už

kariavo šį miestą, kuomet 
daugiausia jis turi turistų ir 
kitokių svečių. Pirmu kartu 
tiek daug blusų Romoje atsi
rado.

Žmonės kasosi visur - 
autobusuose, teatruose, baž
nyčiose, muziejuose. Negali 
niekur nuo blusų pasislėpti ir 
apsiginti.

ROMA. Pietinėje Italijoje 
pasirodė cholera. Užregis
truota daug susirgimų ir ke
letas desėtkų mirčių.

Mėsos pelnagrobius 
traukia teisman

New Yorkas. Jungtinė Mo
terų Veiklos organizacija 
patraukė teisman 18 didžiųjų 
mėsos kompanijų už nesvie
tiškai iškeltas kainas.

Moterys reikalauja, kad 
mėsos kainos būtų žymiai 
numuštos.

Žemės drebėjime 
žuvo 5

C entr alinėje Meksikoje 
ištikęs žemės drebėjimas 
užmušė apie 500 sužeidė 1,- 
000 žmonių. Padarė didelius 
nuostolius.

Drebėjimas buvo jaučia
mas Puebla, Veracruz ir C a- 
xaca valstijose.

žmonių

šnipinėjo 
McGoverną

Seymour K. Freidin »
Washingtonas. Ilgametis 

Nixono politinis bičiulis 
Murray Chotiner prisipaži
no, kad jis buvo 1972 m. 
pasamdęs ir apsukrų žurna
listą Freidiną už $1,000 Į 
savaitę nuolat šnipinėti ir 
kompromituoti demokratų 
prezidentinį kandidatą Mc 
Governą.

100,000 advokatų 
dirba taikai

Abidžianas. Ivory Coast 
respublikos sostinėje šimtai 
iš 115 šalių advokatų suvyko 
laikyti dešimtąją metinę Įs
tatymu paremtos Pasaulio 
Taikos organizacijos kon
venciją.

Prie šios taikos organiza
cijos priguli daugiau kaip 
100,000 advokatų, kurie nori 
pakeisti karą tarptautiniu 
taikos Įstatymu, kurio turėtų 
laikytis visos pasaulio val
stybės.

Indija susitarė 
su Pakistanu

New Delhis. Indija susi
tarė ir pasirašė sutartį su 
Pakistanu. Indija sutiko pa
leisti 90,000 pakistaniečių 
karo belaisvių ir taipgi iš
lyginti 1971 m. kare iškilu
sias problemas.

Derybos tęsėsi 19 dienų. 
Pakistanas sutiko pripažinti 
Bangladešo respubliką, kuri 
įsikūrė, kai Pakistanas pra
laimėjo karą 1971 m.

20,000 portugalų 
atsisakė kariauti

Geneva. Pasaulio Bažny
čių Taryba skelbia, kad apie 
20,000 portugalų atsisakė 
kariauti Afrikos kolonijose 
ir pabėgo vieni J Prancūziją, 
kiti } kitas šalis. Jų padėtis 
labai sunki.

Taryba nutarė karo prie
šams padėti visais galimais 
būdais. Tarybos nariais yra 
263 bažnyčios 90-tyje šalių.

MADRIDAS, Ispanija. Su
dužo Jungtinių Valstijų mi- 
litarinis lėktuvas. Žuvo 25 
žmones..
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Istorinio sprendinio belaukiant
Federalinio teisėjo John J. Sirica įsakymas prezidentui 

Nixonui suteikti teismui jo pasikalbėjimus su Watergate 
skandalo "didvyriais”, įrašytus juostelėje ir laikomus 
slaptybėje, nėra paskutinis žodis. Prezidentas atsisako 
įsakymą pildyti ir kreipiasi į Apeliacijų teismą teisėjo 
Siricos patvarkymą panaikinti. Kai šie žodžiai pasieks 
skaitytoją, Apeliacijų teismo sprendimas veikiausiai jau 
bus paskelbtas. Nepaisant kuri pusė laimės, kita pusė 
nesutiks ir kreipsis į šalies Aukščiausiąjį teismą, kuris 
vienas galės tarti paskutinį žodį. Jo gi sulauksime tiktai 
vėliau.

Kai prezidentas Nixonas atsisakė patenkinti Senatinio 
Watergate reikalui tirti komiteto bei valstybės prokuroro 
Richardson paskirto specialaus tyrinėtojo Cox reikalavimą 
tas juosteles parodyti, buvo manoma, kad bus galima kaip 
nors iš prezidento Nixono juostelių turinį išgauti be pa
siekimo Aukščiausiojo teismo. Dabar tų vilčių bei iliuzi
jų nebeliko. Teismuose procesas jau pradėtas.

Ir tai bus istorinis sprendimas. Tokia visų stebėtojų 
nuom onė.

Kaip teismas savo sprendimu interpretuos Konstituciją? 
Nejaugi prezidentas yra visagalis, nepaliečiamas ir nepa
judinamas, nepaeina po jokiais įstatymais, gali nesiskai
tyti su Kongresu, su jokiais jo reikalavimais, net ir to
kiais atsitikimais, kai prieš jį yra keliami sunkūs nusikal
timai? Nejaugi, kol jis sėdi prezidento kedėje, jis tik sau 
teatsako už visus savo darbus bei poelgius?

Negalima sakyti, kad prezidentas Nixonas neturi progų 
Aukščiausiame teisme savo pozicijai laimėti. Reikia atsi
minti, kad teismo sąstatas yra žymiai pasikeitęs. Taip 
vadinamas liberalinis elementas yra žymiai susilpnėjęs. 
Per ketverius savo prezidentavimo metus Nixonas yra 
paskyręs net kelis teismo narius. Jie gi prezidento ideo
logijos žmonės. Ar jie dabar išdrįs prieš savo geradarį 
balsuoti? Teismo pirmininkas yra jo žmogus. Kaip jis 
laikysis?

Tai visa sužinosime nelabai tolimoje ateityje.

Laukti pakitimai neįvyko
Šiomis dienomis Pekine pagaliau įvyko seniai atidėlio

jamas Kinijos Komunistų Partijos Dešimtasis suvažiavi
mas. Iš paskelbtų tarimų ir pasisakymų aiškiai matosi, 
kad "viskas pasilieka po senovei”. Buvo manyta, ir pla
čiai pranašaujama, kad Kongresas nors šiek tiek pakeis 
partijos vadovybę. Buvo kalbama, kad partijos ilgametis 
pirmininkas Mao Tse-tungas jau nebe jaunas žmogus, turįs 
problemų su sveikata ir galvojąs apie pasitraukimą iš va
dovybės. Taip pat ir Chou En-lai, jo "dešinioji” ranka, 
pradedąs "pavargti”. Bet pasirodo, kad visos pranašys
tės apie kokius nors pagrindinius vadovybėje pakeitimus 
buvo be pagrindo. Tiesa, į partijos politinį biurą įtraukti 
vienas kitas nauji nariai, bet senoji gvardija pasilieka 
pilnoje kontrolėje.

Žinoma, tai grynai vidinis partijos reikalas. Ji turi 
teisę į tokią vadovybę, kokia jai patinka. Daugiausia dė
mesio ir komentarų užsienyje susilaukia suvažiavimo nu
statytos gairės tarptautiniuose santykiuose. Juk dabar 
visame pasaulyje plačiai reiškiasi sentimentas už tautų 
bei valstybių taikų sugyvenimą, už bendradarbiavimą, už 
sumažinimą ginklavimosi, už ieškojimą būdų visus nesusi
pratimus spręsti pasitarimais ir susitarimais, už bendro
mis jėgomis išnaudojimą apšvietos, mokslo bei technikos 
didžiųjų pasiekimų pakėlimui gerovės visiems žmonėms, 
visame pasaulyje. Juk socialistinis pasaulis yra šių aukš
tų idėjų vyriausias puoselėtojas.

Kaip tik šiandien pačiame šiame socialistiniame pašau-
lyje reikalingas kooperavlmas ir bendradarbiavimas. Bet 
kaip su didžiosios Kinijos Komunistų Partijos šiuo klau
simu linija? Ar jos Dešimtajame suvažiavime buvo pasa
kytas nors vienas žodis už tokį socialistinio pasaulio vie
ningumo reikalą? Nebuvo! Kaip tik priešingai. Chou En- 
lai savo pranešime už Partijos Centro Komitetą dargi sto
riausiai pabrėžė, kad šiandien vyriausias ir pavojingiau
sias Kinijos priešas esanti didžioji Tarybų Sąjunga. Jung
tinės Amerikos Valstijos esančios tik antrasis didžiausias 
ir pavojingiausias Kinijos priešas!

Jis netgi nesidrovėjo kartoti seną savo prasimanymą, 
kad Tarybų Sąjungos komunistinė vadovybė esanti revizio
nistinė, tai yra, pakeitusi arba norinti pakeisti marksiz
mo leninizmo mokymus, kaip laimėti revoliucijas ir pa
statyti socializmą. Tik Mao Tse-tungas, Chou En-lai ir jų 
draugai esą tikrieji marksizmo-leninizmo išpažintojai ir 
vykdytojai praktikoje.

šita prasme Kinijos Komunistų Partijos Dešimtasis su
važiavimas atnešė visuose pasaulio pažangiuosiuose žmo
nėse giliausią juomi nusivylimą. Netenka stebėtis, kad 
kapitalistinio pasaulio spauda gana prielankiai komentuoja 
jo eigą ir tarimus.

W ASHINGTON AS. Bomba 
sprogo Anglijos ambasadoje 
ir sužeidė sekretorę Norą 
Murray. Kaltina airius te-

• roristus.

Kas ką rašo ir sako
> .... -------------- .t--. '
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Komentuodamas prezi
dento Nixono vėliausią pa
sakytą kalbą, "The N. Y. 
Times” pastebi:

"Gal nepaprasčiausia 
prezidento Nixono prakalbo
je buvo ta vieta, kur jis drą
siai pareiškė, kad tai Water
gate sulaikė jį nuo veiksmų 
tautos skubiausiomis prob
lemomis. ‘Antai, pasiūly
mai, labai reikalingi jūsų 
sveikatai ir gerovei, guli ne
paliesti kongresiniame ka
lendoriuje’, jis pareiškė. 
Bet tai yra labai keistas pa
sakymas iš prezidento, kuris 
vetavo tris iš Kongreso 
priimtų keturių įstatymų 
jūsų sveikatos, apšvietos ir 
gerovės reikalais ir sulaikė 
fondus”.

Vadinasi, mūsų preziden
tas veidmainiauja, kai jis 
kaltina kitus už apleidimą 
būtiniausių mūsų visų svei
katos ir gerovės reikalų.

PRAŠO BALFĄ PALIKTI 
NEW YORKE

Brooklyno "Vienybėje” 
(rugp. 10 d.) buvęs BALFo 
veikėjas Jonas Valaitis 
straipsnyje "Būti ar nebūti 
BALFui?!” kalba apie toje 
"veiksnių” įstaigoje suiru
tę, kilusioje dėl sumanymo ją 
iškelti iš New Yorko į Chi- 
cagą. Kaip žinia, taip pada
ryti buvo nutaręs Detroito 
suvažiavimas. šiandien, 
girdi, Balfas "pilniausiai 
100 procentų susabotuotas - 
nieko neveikia!

Jo namas, 105 Grand St., 
Brooklyne geriausioj tvar
koj, New Yorko mieste įre
gistruotas $15,000 vertės, 
įstaigos rašomosios maši
nėlės, adresografas, drabu
žiams suspausti (subėluoti) į 
pundus siuntimui mašinos - 
nenaudojamos. Iki lapkričio 
10 d. paliktas tik vienas rei
kalų vedėjas, teismo pa
tvarkymu, tik turto saugotojo 
pareigoms. O BALFo turto 
visdėlto dar tebėra apie 
$90,000!”

Teismo patvarkymu ar 
įsakymu išsprendimui šio 
kėlimo klausimo šaukiamas 
suvažiavimas lapkričio 10 d. 
Clevelande. Jonas Valaitis 
prašo ir ragina BALFą pa
likti New Yorke. "Kaip būtų 
gera”, jis sako, "kad Cle
veland© suvažiavimas nubal
suotų BALFo neardyti”.

Kaip žinia, BALFas buvo 
suorganizuotas 1944 metais 
su tikslu pakenkti mūsų pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 

| pastangoms padėti Lietuvai 
prisikelti iš karo griuvėsių,

Konferencija ir demonstra
cijos; 27 rugp. Europos 
Laisvės Tarybos (EFC), 28- 
29 Pasaulinė Jaunimo Anti
komunistinės (VYACL) ly
gos penktoji (Europoj pir
moji) rugp. 29 ir rugs. 1 d. 
Pasaulinės Antikomunisti
nės Lygos Konferencija (Tai 
bus 7-ji ir pirmoji Europo
je). Rudenį ruošiama Luza- 
noj speciali ABN ir E. F. C. 
žmogaus teisėms ir tautų 
laisvei apginti konferencija. 
Toms konferencijoms pasi
ruošimas eina visu tempu ir 
yra jau užsiregistravusių iš 
įvairių pasaulio dalių, įvai
rių tautybių atstovų”.

Su komunizmu susidoroti 
iš Kanados vyksią net 14 at
stovų, kurių tarpe busiąs ir 
vienas lietuvis, veikiausia 
pats dr. Kaškelis.

GARBINGA PAŽANGAUS 
LAIKRAŠČIO SUKAKTIS

Pažangiečių laikraštis 
"Daily World” (rugp. 25 d.) 
davė net du puslapius atžy- 
mėjimui suomių (finų) laik
raščio "Tyomies” 70 metų 
gyvavimo sukakties. įdėtos 
ir Amerikos Komunistų Par
tijos generalinio sekreto
riaus Gus Hali pastabos apie 
tą laikraštį ir jo sukaktį. 
Kaip žinia, Gus Hali yra 
suomių ateivių šeimos sū
nus. Jo ryšiai su pažangiųjų 
suomių judėjimu Amerikoje 
yra artimi.

Laikraštis "Tyomies” 
leidžiamas Superior mieste, 
Wisconsin© valstijoje, kur 
suomių kolonija yra bene 
skaitlingiausia visoje šalyje. 
"Tyomies” išeina dukart 
savaitėje.

Gus < Hali pabrėžia, kad 
"Tyomies” yra darbininkų 
laikraštis, per visą savo ilgą 
istoriją puoselėjo darbo 
žmonių idėjas ir ištikimai, 
atsidavusiai gynė jų intere
sus.

Nelengva šiam laikraščiui 
buvo pasilikti ištikimu savo 
idėjoms. Buvo labai smar
kių spaudimų jį išmušti iš to 
kelio. Ypač buvo sunku atsi
laikyti tuoj prieš Antrąjįpa- 
saulinį karą, kai buvo kilęs! 
karas tarp Suomijos ir Ta
rybų Sąjungos, šioje šalyje, 
mūsų. Amerikoje, buvo veda
ma didžiausia propaganda už 
"vargšę” Suomiją, nors ji 
tuo laiku buvo pasidarius 
Hitlerinės Vokietijos įran
kiu prieš Tarybų Sąjungą. 
Daugelis suomių šioje šalyje 
neatsilaikė prieš tą propa
gandą ir stojo Suomiją pa
laikyti prieš Tarybų Sąjungą. 
Garbė, sako Gus Hali, kad 
laikraštis "Tyomies” nepa
sidavė nacionaliniam šovi-

Kaip niekad gražiai šiemet užderėjo javai Kauno rajono 
ūkiuose. Iš 18,800 hektaru pasėlių.tikimasi prikulti po 35 
centnerius grūdu. ?

NUOTRAUKOJE: kertami žieminiai kviečiai "Taikos” 
kolūkyje. Pirmame plane - brigadininke J. Slapšnienė, 
kolūkio pirmininkas Ao Domeika ir agronomas P. Surkys.

•>< fMį QGAJAUS nuotr.

Tai už ką gi juos teisia;
Maskvos miesto teismas vadeivos Fakenetis ir Gane- 

atvirame posėdyje rugpiūčio las per interviu žurnalui 
27 d. pradėję nagrinėti P. "Panęramo” pareiškė, kad 
Jakiro ir Vo Krasino bylą; jie "negailės jėgų kovai 
jie kaltinami nusikaltimu, prieš“ TSRS ir socializmo

BOGOTA. Kolumbijos 
lėktuvas susidaužė kalnuose. 
Žuvo 40 žmonių, tarp kurių ' 
buvo 4 Jungt. Valstiją ^iliė- ( 
Šiai. ' ' ‘.... .  . '

čia renkant ir siunčiant Lie
tuvos žmonėms visokią pa
galbą formoje rūbų, vaistų, 
ligoninėms įrengimų, muilo 
ir t. t. Ir reikia pripažinti, 
kad jiems tai pasiekti pusėti
nai pavyko. Daug, labai d aug 
lietuvių buvo jų propagandos 
sudemoralizuoti ir atsisakė 
aukoti mūsų Lietuvai Pagal
bos Teikimo komitetui.

nizmui ir išsilaikė darbinin
kiškose pozicijose.

Laikraščiui "Tyomies” 
lemta dar ilgai gyvuoti, nors, 
kaip visų tautinių grupių 
spaudai, ir šiam laikraščiui, 
dėl senosios kartos gretų re
tėjimo, vis sunkiau darosi 
išsilaikyti ir tęsti savo mi
sijų.

REAKCININKAI NERIASI Iš 
KAILIO

Kanadiečių laikraštyje 
"Nepriklausoma Lietuva” 
dr. J. Kaškelis labai džiau
giasi, kad reakciniai ele- 
•mentai pasauliniu mastu 
imasi žygių užkirsti komu
nistinių idėjų plitimui kelią. 
Girdi:

"Rugpiūčio mėnesio pa
baigoje' tub tikslu >i įvyksta 
Tiįndbife ’ (ANgli joj) šėk^įioš

25-26 d. Tarptautinio An-

TELEVIZORIUS ĮSPĖJA 
APIE URAGANĄ

JAV pietuose šiaušiantieji 
uraganai-tornado kasmet 
nusineša nemaža gyvybių. 
Atsitiktiniai stebėjimai pa
rodė, kad uragano priartėji
mą galima pastebėti papras
to televizoriaus ekrane. 
Prieš audrą televizoriaus 
ekrane, Jeigu aparatas nėra 
Nustatytas, tam tikros stoties, ■oi i*•»,'f M-' ?-': 'programai priimti,.atsiran-, 
da sįVo^kos juostos. " '

numatytu RTFSR baudžia
mojo kodekso 70 straipsnio 1 
dalyje.

Pirmajame teisme posė
dyje buvo paskelbta kaltina
moji išvada, iš kurios maty- , 
ti, kad Jakirą ir Krasinąpa- i 
naudojo antitarybinė emi
grantų organizacija "Liau
dies darbo sąjunga” (LDS)ir 
kiti ardomieji centrai.

LDS - organizacija, kuri 
žinoma, be kita ko, tuo, kad 
antrojo pasaulinio karo me
tais ji glaudžiai bendradar
biavo su fašistais. šios 
organizacijos emisarai at
vykdavo į TSRS kaip turistai 
ir, kaip liudija Krasinas, 
"rekomenduodavosi kaip 
įvairių užsienio : žmogaus 
teisių gynimo komitetų - 
tarptautinio, Italijos, Fla
manduos, Švedijos komiteto 
ir t. t. - atstovai”. Jie 
nelegaliai gabendavo teisia
miesiems antitarybinio pro
pagandinio centro "Posev”, 
esančio ten pat, kur ir LDS 
vyriausioji būstinė - Frank
furte prie maino (VFR), lei
dinius.

Prieš susitikdami su LDS 
emisarais, Jakiras ir Kra
sinas veikė kaip klastočių 
tiekėjai Vakarų buržuazinės 
propagandos centrams, Ja
kiras ir Krasinas savo pa
rodymuose pareiškė, kad 
medžiagą toms klastotėms 
jie ruošdavo, atsižvelgdami 
į Vakarų informacijos orga
nų, tokių, kaip radijo stotys 
"Amerikos balsas”, "Vo
kiška banga” ir kiti, suin
teresuotumą. Kartu jie vei
kė ir kaip apmokami kai ku
rių užsienio korespondentų 
Maskvoje informatoriai, re
guliariai skleisdami viso
kius gandus ir prasimany
mus.

Mėgindami sudaryti klai
dingą nuomonę, kad Tarybų 
Sąjungoje esanti kažkokia 
"politinė opozicija”, teisia
mieji sutelkė vadinamąją 
"iniciatyvinę žmogaus tei
sių gynimo grupę”. Kalbė
dami šios grupės vardu, jie 
davė sutikimą nelegaliems 
ryšiams su kažkokiu A. La- 
garigu, pasivadinusiu 
"Tarptautinio žmogaus tei
sių gynimo komiteto” (Pa- 
,ryžius) atstovu. Jakiras ir 
Krasinas paprašė Lagarigą 
finansinių lėšų, davė adre
sus ir sutarė slaptažodžius 
susitikimams.

Pirmą stambią sumą - 4,- 
000 rublių Jakiras ir Krasi
nas gavo kartų $ų ardomai
siais JLjDSį įęįdiniąfs iš Įįtąlin 
Joą. .neof iąšistinėp; organiza
cijas, /Europa ęįvilta’ Ę <at-i 
stovo. šios organizacijos

šalis”..
Piniginės dovanėlės iš 

šios * organizacijos ir kitų 
užsienio organizacijų tapo 
tokiomis pat reguliariomis, 
kaip ir iš užsienio siuntinėti 
Jakiro ir Krasino adresu 
siuntiniai su vertingais daik
tais. šis "papildomas už
darbis”, pasirodo, buvo toks 
žymus, kad Krasinas net ry
žosi mesti tarnybą ir daug 
mėnešių niekur nedirbo.

LDS emisarai uoliai tiekė 
Jakirui ir Krasinui antita
rybinę literatūrą. Jai laikyti 
miške netoli Krasino namų 
ir kitose vietose buvo įreng
tos specialios slaptavietės. 
Žinodami tarybinių žmonių 
pažiūrą į šią emigrantų or- 
gąnizačiją, teisiamieji, dau
gindami antitarybinę me
džiagą, pašalindavo iš titu
linių lapų žymes, iš kurių 
buvo galima suvokti, kas yra 
leidėjas. Savo ruožtu, ir 
kaltinamieji aprūpindavo 
LDS šmeižiamąją medžiagą, 
kurios didelė dalis buvo 
spausdinama nelegaliai leis
tame rinkinyje "Chronika 
tekuščich sobytij”, ir kurią 
sfstemingai perspausdinda
vo antitarybinis žurnalas 
"Posev”.

Teismo posėdyje Jakiras 
ir Krasinas visiškai pripaži
no savo kaltę.

(Iš Tar. Lietuvos spaudos)

IŠ LAIŠKŲ
Mielas Drauge ANTANAI ir 
visi LAISVIEClAI!

Jau štai ir šioji vasara 
eina 'į galą. Praėjo liepos 
mėnuo, reikšmingas visuo
meninėmis ir asmeniškomis 
sukaktuvėmis. Juk liepos 21 
d. Tarybų Lietuvai sukako 33 
metai, taigi jau "Kristaus 
amžių” ji pergyveno ir tvir
ta, laiminga žygiuoja toliau. 
Gi asmeniškame gyvenime 
liepos 20 d. mudu su GENO
VAITE atžymėjome 49-sias 
savo/ vestuvinio gyvenimo 
metines. Išeina, kad gal 
sulauksime ir "auksinių 
vestuvių”, dar metus išgy
venę.

Pereitą mėnesį su visais 
respublikos deputatais daly
vavau TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje, kurioje 
buvo priimtas dėl švietimo 
pagrindų Tarybų Sąjungoje, 
o taip pat plačiai apsvarsty
ta švietimo reikalų padėtis. 
Negaįime , ątsidžįaugti di-, 
džiąi^i .laįm^irnais,’ £ kurių 
ęvie$rrt6‘ (sityje, i susilaukė 
mūsų Lietuva. Buržuazijos 
viešpatavimo laikais tik s va

joti apie tai tegalėjome, kaip 
tai dažnai pažymiu.

Daugiausiai būnu Vilniuje, 
nuolat turiu darbo namie. 
Tik kelis kartus vienai kitai 
dienai buvau nukakęs į Pa
langą, kur liepos pabaigoje 
įvyko kaip ir visos mūsų 
skaitlingos šeimos suvažia
vimas.

šiomis dienomis palaido
jome mielą Žmogų - BRONI
SLAVA GIRIENĘ, poeto LIU
DO GIROS našlę, rašytojo 
V. SIRIJOS-GIROS motiną. 
Jaunystėje ji buvo viena pir
mųjų saviveiklinių artisčių, 
vaidinusi Vilniaus "Rūtos” 
draugijos vakaruose. Kaipo 
LIUDO GIROS žmona, ji ar
timai bendravo su rašytojų ir 
menininkų visuomene Kaune. 
Karo metu su drauge suvyru 
buvo pasitraukusi į Tarybų 
Sąjungos gilumą, gyveno Ba- 
lachnoje, kur kūrėsi Lietu
vos divizija, paskui Maskvo
je. Po karo sugrįžo į Vil
nių, kur 1940 m. liepos 1 d. 
mirė LIUDAS GIRA. Pergy
venusi savo vyrą 27 metais, 
B. GIRIENE mirė beveik 85 
metų sulaukusi. Ji palaidota 
Antakalnio kapinėse aukšta
me kalnelyje, netoli tos vie
tos, kur Jūsų ilgametės ben
dradarbės S. SASNOS kapas.

Kaip tik tų laidotuvių dieną 
išgirdome kitą liūdną nau
jieną apie tragišką pianisto 
GYČIO TRINKŪNO mirtį. 
Jis drauge su dainininke 
KAUKAITE pernai koncer
tavo Jūsų šalyje, turbūt teko 
susitikti. Nelaimė įvyko be
simaudant Žaliajame ežere, 
ties Vilniumi, kur jis nu- 

Į skendo. Labai gaila tokio 
i gabaus muziko.

Dabar Lietuvoje pati ru- 
giapiūtė. Oras geresnis negu 
pernai. Dabar daugiausiai 
saulėtos dienos, palankios 
derliaus nuėmimui. Bet daž
nai užeina ir lietus. Tiki
mės, kad derlius bus ge
resnis už pernykštį.

Užvakar buvau susitikęs 
su mielu floridiečiu JONU 
SMALENSKU, jau ilgoką lai
ką esančiu Lietuvoje, daug 
apvažinėjusiu. Nežiūrint 
savo 85 metų, jis dar tvirtas 
ir greitas, mėgsta daug 
vaikščioti. įdomu buvo pa
klausyti jo pasakojimų apie 
pažangiečių veiklą Florido
je, kur jų nemaža susispie-

Malonu pasveikinti Jus su 
miela ILZE mūsų šeimos 
vardu ir perduoti linkėjimus 
visiems Laisviečiams, tiek 
Redakcijos - Administraci
jos darbuotojams, tiek skai
tytojams.

Viso geriausio!
JUSTAS PALECKIS

Potvyniuose žuvo 
2,300 žmonių

Karačis. Pakistane pot
vyniai apsėmė kai kuriuos 
tirštai apgyventus rajonus 
palei Indus upę. Žuvo dau
giau kaip 2,300 žmonių.

Daugiau kaip 15 milijonų 
gyventojų paliko be pastogės. 
Nuostoliai siekia šimtus mi
lijonų dolerių.

Balandžių pavojus
Venecija, Italija. Daugiau 

kaip 180,000 miesto centre 
gyvenančių balandžių baisiai 
teršia ir ligas nešioja.

Miesto pareigūnai nusita
rė iškraustyti balandžius į 
priemiestį, kur įtaisė jiems 
penėjimo vietas. Taipgi nu
sitarė daugelį jų sterilizuoti.

NEW DELHIS. Visoje In
dijoje ruošiamos iškilmin
gos pramogos tikslu svei
kinti Indijos ir Tarybų Są
jungos taikos, draugiškumo 
ir kooperacijos sutartį .
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Sugrįžome iŠ tėvynės
Svečiavomės Lietuvoje 

pilnas tris savaites. Apke
liavome kaimus ir miestus. 
Kėlėme tostus ne tik su gi
minėmis, bet ir su visuo
menininkais bei profesiona
lais, linkėjome vieni kitiems 
sveikatos ir laimės, šilti 
rankos paspaudimai, naujos 
pažintys su daugeliu naujo 
'.’yvenim o-socializmo kūrė
jų, sekė diena iš dienos.

Didžiumoje keliavome 
automašina, bet kartų tarp 
Vilniaus ir Lentvario, kuris 
randasi už 18 kilometrų, ke
liavome traukiniu. Tai buvo 
proga susipažinti su šalies 
transportacija, kuri nė tru
putį ne prastesnė už Ame
rikos, ir prieinamesne kai
na.

Ot, ir prisiminiau praei
tus laikus, kada 1933 metais 
aš parvykau į Lietuvų ir va
žinėjau traukiniais. Tada ne 
kartų mačiau vyrus ir mo
teris, įeinančius į traukinį, 
basom is kojomis. Šiuo laiku 
visi keleiviai gražiai pasi
puošę. Jų apranga ne dri- 
žulio (?-Red.) ar storo milo, 
bet geros rūšies medžiaga.

‘LAISVĖS” REIKALAI
Aukos nuo rugpiūčio 14 d. iki rugpiūčio 31 d.:
Iš St. Petersburg, Fla. gavome sekamų laiškų su $45.50 

iš J. P. Stančiko (Stanley):
“Man minint savo gimtadienį, svečiai aukojo į “Vil

nies” ir “Laisvės” fondus sekamai:
John Stančikas................. $20.00

Po $5.00: V. Smalstienė, V. Paulauskas, N. Sereika, 
W. Dubendris, J. ir T. Lukai, D. Mikalajūnas, E. Escenia, 
V. ir E. Valley, J. Greblikas.

Po $2.00: J. P. Stančikai, K. Pakšys, W. M. Žukai,
J. P. Blaškai, W. K. Kelley, M. Purvėnas.

Po $1.00: J. P. Brass, A. Jurevičienė, A. PetkŪnas, 
A. St raukas, N. Lenigan, H. Žilinskienė, B. V. Casper, 
A. Antanavičius, A. Bruwer, J. White, P. Semen, E. M. 
Kruger, J. Pulsis, H. šaliūnienė.

Surinkome $91.00 ir padaliname per pusę, po $45.50, 
“Vilniai” ir “Laisvei”. 

* * *
Per “Laisvės” piknikų, Forest parke, Woodhaven, N. Y., 

aukojo per A, Bimbų:
Pranas Varaška.............$20.00
Petras Bieliauskas .... 10.00
Valys Yonauskas.............10.00
Jonas Mikaila...................... 7.00
A. Bei o......................... 5.00

Ma:ry Adams, Great Neck, N. Y. $ 5.00
J. Beleckas . ................... 2.00

Per Ieva Mizarienę aukojo:
Charles Meškėnas .... $10.00 
Antanas Karch................ 5.00

* * *
Kitos aukos:

Agota Norkienė, San Francisco, California, per
M. Baltulionytę .....................   . $100.00

K. ir V. Milinkevičiai ir duktė Eldana Imilkowski, 
Brooklyn, New York, vietoje gėlių velionio P. Bie

liausko prisiminimui ....♦.$ 76.00 
A. Sapiega, Troy, N. Y., kuris išvyko apsigyventi 
Lietuvoje, aukojo du Namo Bendrovės šėrus po

$25 ir keturis “Laisvės” šėrus po $5., viso . .$ 70.00 
Kostancija Mugianienė, Oakland, California, per

A. Taraškų., gimtadienio proga . $ 50.00 
Mildred Friberg, Miami Beach, Fla., prisiminimui 

mirusių Vinco ir Elenos Savukynų tėvelių ir se
sutės Onos ........................................................... $ 50.00

Mary Zeakus, Silver Spring, Md. ........ 19.00
Anna Quater, New York City......................... 11.00
j. P. ir Margaret Miller, Seminole, Fla.............  10.00
Paul Bukis, Vancouver, B. C., Canada . . . . . 10.00
Julia Anskienė, Brooklyn, N. Y., prisiminimui ve

lionio Petro Bieliausko, vietoje gėlių.............$ 10.00
Wrn. Kulik, Tillson, N. Y. . . . . . . . . . . . . . 6.00
Caroline Ramaitis, Berlin, Conn............................ 4.00
Mrs. P. Mataitis, Hellertown, Pa............................ 3.00
J. P. Koch, N. Miami Beach, Fla............................ 1.00* * *

Su pradžia rugsėjo, iki 5 d. gavome:
Mary ir Mike Bartkus, Benld, HI............................ $ 50.00

Iš Philadelphljos pikniko aukų gavome per A. Bimbų: 
Philadelphijos Lietuvaitė .... . ...... . . $300.00
A. Lipčius .......... . . . . . . . . . ♦ . 10.00
N. Dudoniai . . ........ . . . . . . . . • . . 10.00 
Daratėle Murelienė . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
James Shashkas . . . . . .......... . . . 1.00

Prenumeratomis per A. Bimbų gauta $9.00, o per H. Fei- 
ferlenę $57.00. Taipgi per Feiferienę gauta $19.00 “Liau
dies Balsui”. 

■ * * *
Visiems tariame širdingiausią padėkos žodi.

ADMINISTRACIJA

Atmenu, kaimiečiai, pri- 
skaitant. ir mano tėvelį, 
dėvėjo storo milo namų aus
ta miline. Jie kaip gyvi ne- 
pasirišo kaklaraiščio, ir jie 
būtų sakę, kad tai “nelabo
sios dvasios išmislas”. O 
šiuo laiku kaklaraištis ma
doje. Madoje laikrodėlis ant 
rankos, švarūs bateliai ir 
knyga arba portfelis po pa- 
žasčia. Lietuva išaugo. Ji 
jau ne paprasta, ne kaimie
tiška, o miestietiška, inteli
gentiška. Smetoninė inteli
gentija pabėgo | užrubežį su 
Hitlerio rudmarškiniais, 
manydama, kad be jos Lietu
va pražus. o . Bet ji nepra
žuvo, ir d ar pažengė šuoliais 
pirmyn. Išaugo miestai, 
elektrifikuotas kaimas, iš
vystyta agrikultūra, paliuo- 
savo nuo darbų piemenis, 
pusbernius ir pusmerges, 
leidžia “proletariato” jau
nimui mokslintis. Dabar vi
sur vadovybėje, palygina
mai, jauni žmonės su lanks
čiomis mintimis, beieškų vis 
naujų kelių, naujų pagerini
mų gyvenimui, laimėjimų 
liaudžiai. DZūkELIS

LAISVE___________ __

Lietuvos šiluminėje elektrinėje netrukus bus paleistas aštuntasis energetinis niOKas, 
kurio galingumas 300 tūkstančių kilovatų. Paleidus šį paskutinį energoblokų, elektrinės

A. BRA ZAIČIO nuotrauka
galingumas pakils iki 1,8 milijono kilovatų.

Nuotraukoje: vienas elektrinės valdymo pultų.

i

Skaičiai, tarytum komplimentai
Lietuvos centrinė statisti

kos valdyba pranešė, kaip 
per pirmųjį 1973 metų pus
metį dirbo respublikos pra
monė, kas padaryta žemės 
ūkyje, prekyboje, socialinia
me aprūpinime, kokios per
mainos įvyko kultūriniame 
gyvenime. Visi šie rezul
tatai paskutinėmis liepos 
dienomis paskelbti respu
blikiniuose dienraščiuose. 
Statistikos darbuotojai su 
jiems būdingu kruopštumu 
pateikė 407 skaičius, kurie, 
be jokios abejonės, duoda iš
samų liaudies ūkio ir kultū
ros vaizdų.

Žinomas Tarybų Sųjungo- 
je ekonomistas, Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 
Ekonomikos instituto direk
torius profesorius Kazimie
ras Meškauskas, komen
tuodamas pusmečio darbo 
rezultatus, pasakė, kad jie 
galėtų patenkinti ir patį rei
kliausių šeimininkų. Dirbta 
iš tikrųjų gerai.

Pramonės gamyba, lygi
nant su praėjusių metų pir
muoju pusmečiu, padidėjo 
šešiais procentais, vadinasi, 
auga sparčiau, negu buvo 
planuota. Kaip niekada daug 
pagaminome elektros ener
gijos - net 4,7 milijardo ki
lovatvalandžių. Dabar jos 
visiškai užtenka respublikos 
poreikiams, atsirado gali
mybė perteklių parduoti kai
mynams - latviams, estams, 
baltarusiams.

Jeigu elektra - pramonės 
duona, ir jos, kaip matome, 
pakanka, tai žemę maitina 
trąšos. Ir jų užteko: patys 
pasigaminome 918 tūkstan
čių tonų mineralinių trųšų, 
antra tiek buvo sukaupta or
ganinių. Vadinasi, ir iš 
žemės metų pabaigoje gali
me, kaip sakoma, šio to ti
kėtis, juo labiau, kad ir žie
miniai, ir vasarojus užderė
jo labai gerai. Specialistai 
paskaičiavo, kad vidutinis 
grūdinių kultūrų derlingu
mas respublikoje turėtų per
šokti 26 centnerių iš hekta
ro ribų. Bet apie šiuos re
zultatus išgirsime metų pa
baigoje. Palaukime.

O štai statybų duona - ce
mentas. Naujosios Akmenės 
krosnys jo prisako per pus
metį milijonų tonų. Ar ne 
todėl ir pastatyta įspūdingai 
daug: 10 tūkstančių butų
miestuose, beveik 3 tūkstan
čiai namų kaime. Čia jau 
nekalbam a apie parduotuves, 
mokyklas, vaikų darželius, 
ligonines. Per metus jų pa
prastai pastatoma dešimti
mis, o tai statistikų suves
tinei aiškiai per menki skai
čiai. Užtat jie pateikia ab- 
soliučius skaičius: valsty
biniai kapitaliniai įdėjimai 
pirmajame pusmetyje suda
rė 430 milijonų rublių. Daug 
tai, ar mažai? Palyginimui 
galima priminti, kad Kauno 
HES kainavo 42,5 milijono 
rublių. Išeitų, jog per pus

metį pastatyta dešimt tokių 
elektrinių.

Išaugo tų prekių gamyba, 
kurių paklausa vis tebėra 
didelė: buitinių šaldytuvų, 
labai gerų rūšių audinių, 
brangių kailių, kilimų, bal
dų, televizorių. O štai radi
jo imtuvų gamyba sumažėjo. 
Pasirodo, jų jau susidarė 
perteklius. Lietuvos Vals
tybinio televizijos ir radijo 
komiteto pirmininkas J. Ja- 
nuitis prieš kelias dienas 
pokalbyje su ELTOS kores
pondentu kaip tik ir pabrėžė, 
kad radijo imtuvų gyventojai 
pirks ne tiek daug, kiek anks
čiau. Kodėl? Respublikoje 
jau dabar yra milijonas ra
dijo aparatų, neskaitant 
tranzistorinių. Dėl tos pa
čios priežasties sumažinta 
magnetofonų, kai kurių rū
šių avalynės, bei kitų pre
kių gamyba.

Na, o ką padėjome ant savo 
stalo? Duonos mums jau 
užtenka geras dvidešimtme
tis, todėl apie jų ir kalbėti 
nėra ko. Taigi mėsa. Per 
pusmetį vien pramonės įmo
nėse perdirbta 121 tūkstan
tis tonų (arba po 34 kilogra
mus kiekvienam iš 3 milijo
nų 247 tūkstančių Tarybų 
Lietuvos gyventojų). Kiek 
jos išauginta ir sunaudota 
privačiame ūkyje, statistika 
pasakyti, suprantama, bejė
gėm Specialistai galvoja, kad 
antra tiek. Toliau - pienas: 
198 tūkstančiai tonų, irgi be 
privataus ūkio. Ir dar 19 
tūkstančių tonų, irgi be pri
vataus ūkio. Ir dar 19 tūks
tančių tonų sviesto, 6,3 tūks
tančio tonų riebių sūrių.

Ir dar keli skaičiai, taip 
sakant, smalsumo dėlei. Pa
sigaminome kiekvienam gy
ventojui po pusantros ciga
retės, bet šito buvo aiškiai 
per maža ir užtat dar dešimt 
kartų tiek teko atsivežti iš 
svetur. O Štai alų geriame 
tik savų. Ir nemažai geria
me - per pusmetį - net 54 
milijonus litrų.

Respublikos darbo žmonės 
daug pirko. Prekių apyvarta 
valstybinėje sistemoje ir 
kooperatyvuose pasiekė 1,3 
milijardo rublių. O pirko 
todėl, kad ir uždirbo daugiau, 
negu kada nors. Vidutinis 
darbininkų ir tarnautojų 
darbo užmokestis per mėne
sį sudarė 132 rublius, kolū
kiuose jis faktiškai buvo dar 
didesnis.

Pabaigai - keli skaičiai 
apie žmones. Jau sakėme, 
kad liepos 1 d. Lietuvoje buvo 
3 milijonai 247 tūkstančiai 
gyventojų. Milijonas su ket
virčiu dirbo liaudies ūkyje, 
992 tūkstančiai mokėsi, iš jų 
600 tūkstančių bendrojo la
vinimo mokyklose, 125 tūks
tančiai - aukštosiose ir spe
cialiosiose vidurinėse mo
kyklose. Tiek daug besimo
kančių irgi niekada neturė
jome. O juk kur žmonės 
mokosi - to krašto ir ateitis 
šviesi. . . B. BUČELIS

Vidmantė Jasukaitytė

Lopšinė

Grimzta Į vakarą 
Girios žemaičių... 
Aš nemiegosiu, 
Šitiek išlaukus. 
Aukso kantrybę 
Davė man kraičio — 
Tyliai šukuoti 
Svetimus plaukus.

Kad jie užmigtų 
Ir nematytų, 
Kaip mano broliai 
Pameta kelią.
Už melsvo šilo, 
Saulėm aplyto, 
Miki, trečioji 
Laumės akele.

Miki, trečioji, 
Mik, išdavike, 
(Šitokios trumpos 
Vasaros naktys), 
Rodysiu kelią 
Į girią nykią 
Ten, kur paparčių 
Žėrinčios dagtys...

Ten, kur po akmeniu, 
Po pažymėtu, 
Raktai į kalną, 
Kalną užburtą, 
Raktai į kraštą, 
į pažadėtą 
Broliui be vietos, 
Broliui be turto.

Karolis Grižickis iš Va- 
lovicų (Lenkija) turi laimę 
įvairiuose spaudos konkur
suose. Per 14 metų išlošė 4 
radijo imtuvus, 3 laikro
džius, dviratį, žadintuvų, 5 
portfelius, patefonų, 2 odi
nius krepšius, daug plunks
nakočių ir parkerių, beveik 
šimtų knygų, be to, pinigų 
ir vienų kelialapį kelionei 
lėktuvu.

MAŽIESIEMS
ATIDAVUSI 
ŠIRDIES 
ŠILUMĄ

Sonė Pipiraltė 1932 m. baigė Tauragės mokytojų semi
narijų Ir pradėjo sunkų pradžios mokyklos mokytojos 
darbą Žemaitijos kaimuose. Tačiau jai tolesnis likimas 
lėmė ne kilnų Švietėjos darbą gimtosiose apylinkėse, bet 
ilgametę emigraciją: 1939 m. S. Pipiraltė išvyko j JAV 
lankyti giminių ir, Įsiliepsnojus Antrajam pasauliniam 
karui, nebegalėjo grjžti j namus. Taip ji Ir liko Čika
goje, kur Ištekėjo už graikų kilmės amerikiečio Henrio 
Tomam ir kur tęsė švietėjišką veiklą plunksnos baruo
se — pasirinkusi pedagogės pašaukimą ir pasiryžusi ati
duoti Širdies Šilumą mažiesiems lietuviams, ji visus savo 
sugebėjimus paskyrė valkų literatūrai.

S. Tomarienė pati sunkiai tapo mokytoja, tačiau, ir Įsi
gijusi specialybę, ji nenutolo nuo vargo žvilgsnių: kaimo 
pedagogą jie sekiojo klasėje ir mokyklos kieme, kur rin
kosi valstiečių vaikai. Todėl patys įspūdingiausi S. To- 
marienės susitikimai, jai 1970 m. viešint Tarybų Lietu
voje, j vyko kaimo mokyklose. Ją maloniai stebino Žemai
tijos gilumoje Išaugusios šviesios ir erdvios mokyklos, 
gražiai ir tvarkingai pasirėdę kaimo moksleiviai, Ji džiau
gėsi didžiuliais pasikeitimais gimtosiose vietose, j visa tai 
ji žvelgė nuoširdžiomis akimis, atvirai lygindama šviesią 
kaimo valkų nūdieną su realiais savo mokytojavimo me
tų sunkumais. Ji vietos mokytojams aiškino, jog tokių 
šviesių klasių, kaip Upynoje, Šilalėje ir kilų jos kadals 
gerai pažintų vietų mokyklose, nėra Ir daugelyje ameri
kietiško didmiesčio mokyklų.

Tai buvo jaudinantys S. Tomarlenės susitikimai su tė
viškės dabartimi, kuri pasirodė dar šviesesnė, prisiminus 
jos pačios praleistus mokyklinius metus. Juos paryškino 
ir tai, Jog po daugelio metų j ją tą kartą vėl pažvelgė 
sulinkusios senos gimtosios trobos pavargėliški langai 
Pajūrėlyje, kur ji išvydo pasaulj 1913 m. rugpiūčio 19 d.

Tačiau { gimtąsias vietas po 30 metų išsiskyrimo S. To- 
marienė grjžo ne kaip eilinė kaimo mokytoja. Ir Žemai

tijos moksleiviai žinojo jos vardą: tarp Lietuvos skai
tytojų jau buvo pasklidęs visas pluoštas S. Tomarlenės 
knygų. Jose ji valkams atidavė tą pačią Širdies šilumą, 
kuria jiems pašventė jau tada, kai ryžosi rinktis be galo 
sunkų kaimo mokytojos pašaukimą.

S. Tomarienė Lietuvos kultūriniame gyvenime išsiskiria 
ir tuo, kad ji buvo bene pirmoji iš pokarinės emigracijos 
aplinkos autorių, kurie pasiryžo spausdinti savo knygas 
Tarybų Lietuvoje. Jau 1961 m. Vilniuje Išėjo jos kny
gelė valkams — „Trys lepūnai pagyrūnai", o po to sekė 
viena po kitos Vilniuje Išleistos S. Tomarlenės knygos, 
čia, Tarybų Lietuvoje, JI surado dėkingą ir nuoširdų skai
tytoją.

6()-inečio sukakties išvakarėse S. Tomarienė gyveno dar 
vieno susitikimo su gimtuoju kraštu ilgesiu. Giliame dva
siniame ryšyje su nūdieniu Lietuvos skaitytoju S. Toma
rienė rado savo literatūrinlo-pedagoginio darbo prasmę, 
ir belieka jai palinkėti naujų šios šviesios prasmės jsl- 
kunljimu.

VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

Lietuvos premijų laureatai
Pasakoja Respublikinių literatūros ir meno premijų 

komiteto sekretorius, Kultūros ministerijos meno reikalų 
valdybos viršininkas R. JAKUČIONIS;

Laureatų vardai gerai ži
nomi skaitytojams ir meno 
mėgėjams.

Rašytojų atstovas šiemet 
surašo tėra vienas. Tai - 
Paulius Širvys, nuoširdus 
lyrikas, poetas-karys, savo 
eilėse nuolatos grįžtantis į 
rūsčius Didžiojo Tėvynės 
karo metus, Įtaigiai apdai
nuojantis meilę, tėviškės 
gamtų. Toks jis ir apdova
notajame rinkinyje “Ilge
sys - ta giesmė”. Poetas 
šiemet gauna jau antrų labai 
garbingų apdovanojimų - 
anksčiau jis tapo tradicinio 
“Poezijos pavasario” lau
reatu.

Algis Bražinskas, dažnai 
dar vadinamas jaunuoju 
kompozitorium, savo kūryba 
užsirekomendavo kaip su
brendęs, savitų stilių turin
tis menininkas. Premijų jam 
pelnė pamėgtas chorinis 
žanras, nors kompozitorius 
yra sukūręs nemaža ir sim
foninių, kamerinių kūrinių, 
instrumentinių pjesių. Jo 
vokaliniai kūriniai bene daž
niausiai skamba per radijų, 
koncertų estradose, dainų 
šventėse, “Lietuvos” an
samblis apkeliavo su jais 
daug svečių šalių. “Septy
nios baladės mišriam cho
rui” (žodžiai V. Bložės) 
praėjusiais metais pripažin
tos populiariausiu šalyje lie
tuvių kompozitoriaus kūri
niu, o antras premijuotas 
kūrinys - kantata “Brolių 
milžinų šalyje” pirma karta 
nuskambėjo visai neseniai, 
per iškilmingų Tarybų val
stybės 50-mečio minėjimų, 
Vilniaus Sporto rūmuose, ir 
nuskambėjo tikrai įspūdin
gai.

Žodis “vargonai” mums 
jau seniai asocijuojasi su 
LTSR nusipelniusio artisto 
Leopoldo Digriovardu. Pre
mija jam paskirta už 1971- 
1972 metų koncertų progra
mas ir lietuviškos vargonų 
muzikos propagavimų. Vien 
tuo laikotarpiu mūsų vargo
nininkas plačiai koncertavo 
ne tik Tarybų šalies mies
tuose, bet ir Demokratinėje 
Vokietijoje, Danijoje, VFR.

3-ias puslapis

Rūta Staliliūnaitė . . . 
Manau, ne vienas žiūrovas 
abejingas neišeina iš spek
taklio, kuriame pamatė ja - 
Barbora, Kleopatra, Norų, 
Jurgų, Tolgonai. . . šį su
rašą galima būtų tęsti ir 
tęsti. Kiek vaidmenų - tiek 
ryškių gyvenimų. Tikrai 
pelnytai ši talentinga Kauno 
dramos teatro aktorė užėmė 
garbingų vietų greta anks
tesnių laureatų - Monikos 
Mironaitės, Donato Banionio 
ir kitų.

Pernai Kryžkalnyje išaugo 
vienas įspūdingiausių Tary
bų Lietuvoje monumentų Ta
rybinės Armijos kariams- 
išvaduotojams. Kryžkalnis 
netruko tapti iškilmingų 
priesaikų, garbingų susitiki
mų vieta. Trys jo kūrėjai - 
bronzinės moters figūros ir 
bareljefų autorius respubli
kos liaudies dailininkas Bro
nius Vyšniauskas, vitražis- 
tas Kazys Morkūnas ir ar
chitektas Vytautas Gabriū- 
nas - taip pat šių metų lau
reatai.

Silvestro Džiaukšto dro
bės parodų lankytojų akį pa
traukia sodriu ^koloritu, 
meistriška kompozicija, 
drųsiu potėpiu. Tapytojas 
ištikimas teminiam paveiks
lui, kurio herojus dažniau
sia - paprastas, grubokas iŠ 
pirmo žvilgsnio kaimo, 
žmogus. Dailininkas vaiz
duoja jį dirbantį, kuriantį, 
bet dar dažniau - rūsčioje 
pokario klasių kovoje besi
grumiantį už gimtųjų žemę, 
teisę gyventi. Apie tai liu
dija jau patys paveikslų pa
vadinimai; “Aktyvisto žuvi
mas”, “Partizanų naktys”, 
“šūviai iš miško”, “Liau
dies gynėjai” ir kt.

Už “Herkų Mantų” - pir- 
mųjį lietuviškų istorinį 
dviejų serijų filmų - apdo
vanota grupė jo kūrėjų: Ma
rijonas Giedrys - režisie
rius, Jonas Tomaševičius - 
vyriausiasis operatorius, 
Saulius Šaltenis - scenari
jaus autorius, taip pat pa
grindinių vaidmenų atlikėjai 
Eugenija Pleškytė ir Antanas 
Šurna.



4-tas puslapis

Vaizdas iš Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos.

Nepaprastas žmogaus likimas
PROF. J. PETRAITIS

Vieną gegužės šeštadieni 
Lietuvos Žemės ūkio aka
demiją aplankė gana skait
linga lenkiu ekskursija. 
Kalbėdamas su ekskursan
tais, aš atkreipiau dėmėsi j 

. skoningai apsirengusi inte
ligentišką senuką su balta 
kaip sniegas didele pa
triarcho barzda,kurio krū
tinę puošė labai gražūs už
sienietiški ordenai. Mūsą 
žvilgsniai susitiko, ir se
nukas, matyti pažinęs 
mane, nuleido akis. Jo 
veidas, ypač akys man pa
sirodė pažibtam i. Aš s ten - 
glaus! prisiminti tą senu
ką, bet ne prisiminiau. . .

Ryt dieną - sekmadienį 
aš sėdėjau Kaune Laisvės 
alėjoje ant suolo ir skai
čiau knygą. Nepastebėjęs 
manęs, pro mane praėjo 
vakarykščias senukas 
drauge su aukštu turtingai 
apsirengusiu jaunuoliu ir 
jaunute liekna moterimi, 
savo išvaizda primenančia 
1936 metą paryžietę - 
“gražuolę”, pas kurią ne
buvo nieko natūralaus, - 
viskas buvo dirbtina (nu
dažyta, nutepliota, suram
styta), pradedant šviežaus 
kraujo spalvos ryškiai rau
donais garbanuotais galvos 
plaukais ir baigiant ilgais 
smailiais aštriais kaip 
panteros nagais, - viskas 
buvo taip nudažyta, kad pri
minė caro Nikolajaus dvaro 
dailininko išmargintą ve
lykinį kiaušinį. Jie visi 
trys priėjo prie gerai už
silaikiusio trijų aukštą 
prieškarinio namo ir su
stojo. Čia senukas ką tai 
parodė ir papasakojo, o 
jaunieji klausėsi. Paskui 
dama nufotografavo stovin
čius prie namo abu vyriš
kius.

BUVĘS KAUNO 
MILIJONIERIUS

Tuo laiku pro šalį ėjo 
senas kaunietis - mano stu
dentavimo laiką draugas 
Jakučionis.

- Ar Tu pripuolamai ne
žinai, kam priklausė šis 
namas prieš karą, - pa
klausiau aš Jakučionio.

- Kaip nežinosi? Nagi 
šiauliečiui milijonieriui - 
pirkliui, “Sem-llno” sa
vininkui. Tai jo dukters 
pasoginis namas, . .

“Sem-lino” savinin
kas! . . . IS nustebimo 
aš net pašokau. Tai tas 
pats Šiaulių pirklys-mili- 
jonierius teisės mokslą 
daktaras Sifmann, kuris 
1935 metais siūlė man tar
nybą su ministeriš
ka alga. . . Buvo taip.

1930-1939 metais aš va
dovavau Žemaičių veislės 
arklią valstybiniam žirgy
nui Gruzdžiuose (26 klm 
nuo Šiaulių). 1935 metą 

vasarą vidudieny prie žir
gyno kontoros privažiavo 
liuksusinis limozinas. Iš 
limuzino išėjo džentelme
nas su cilinderiu ant gal
vos, monokliu akyse, ka
klaryšis čižiku, apsivilkęs 
fraku (ar smokingu, - tą 
diplomatišką apdarą aš 
neatskiriu), baltomis pirš
tinėmis. Tris kartus pa- 
beldęs Į duris, džentel
menas Įėjo Į mano kam
barį ir, nusiėmęs cilindrą 
bei nuo dešinės rankos 
pirštinę, atsirekomendavo:

- Vytauto Didžiojo uni
versiteto habilitantas, Sor- 
bonos universiteto teisės 
mokslą daktaras Sif
mann. . .

ŽYDAS TURĮS PREKIAUTI

Mano pakviestas, Sif
mann atsisėdo ir tęsė:

Tamsta, pone agronome, 
manęs neprisimeni. Mes 
drauge mokinomės Vytauto 
didžiojo universitete Kau
ne. Baigęs universitetą, 
Tamsta palikai dirbti ga
myboje, o aš nuvažiavau Į 
Sorbonos universitetą, 
Francūzijoje, iš kur po 
triją metą grįžau su teisės 
mokslą daktaro diplomu; 
šįmet pavasarį Vytauto Di
džiojo universitete apgy
niau privat-docento habili
taciją. Maniau dėstyti Vy
tauto Didžiojo universitete 
kriminalinės teisės kate
droje pas profesorią Bie- 
liackiną, bet užprotestavo 
mano tėvas. . . sako: 
“Koks žydas gali būti Lie
tuvoje mokslininku. Pa
dorus žydas Lietuvoje pri
valo prekiauti, o ne profe
soriauti. . .

Aš atsakiau, kad žydas 
Vytauto Didžiojo universi
teto ordinarinis profeso
rius, kriminalinės teisės 
katedros vedėjas. Bet tė
vas atsakė: “Bieliacki- 
nas - žydiško ubago sūnus, 
o tu - žydo-milionieriaus. 
Profesoriaus alga 13,000 
litą metams Bieliackinui - 
dangiškoji mana, o 
tau. . . ? Bieliackinas - 
kairysis social-demokra- 
tas, kuo tik ne bolševikas,* 
O tu? ... Aš senstu, ir 
tu privalai perimti mūsą 
milijoninę Įmonę, kurioje 
tu uždirbsi daugiau už vi
sus Bieliackinus, sudėtus 
krūvon.

Aš nusileidau, bet Įtiki
nau tėvą mūsą Įmonę mo
dernizuoti. Modernizuotos 
įmonės vyr. direktoriaus 
postą mes siūlome Tams
tai. . •

- Pone daktare, Tamsta 
nori parduoti katiną maiše. 
Nejaugi Tamsta manai, kad 
aš sutiksiu vadovauti Įmo
nei, nieko nežinodamas 
apie ją, - atsakiau aš.

DVIGUBAI DIDESNE ALGA

Sifmann pagalvojo ir 
tarė:

- Pagal Lietuvoje vei
kiančius Įstatymus už 10,- 
000 litą gryno pelno koope
ratinė Įmonė moka 1,000 
litą valstybinių mokesčių; 
akcinė bendrovė už tą patį 
pelną moka jau 2,500 litą, 
o privati Įmonė - net 5,000 
liną. . . Paversti savo 
įmonę kooperatine net for
maliai mes nepajėgsime, o 
paversti akcine bendrove •- 
mes galime. Todėl aš pri
kalbėjau tėvą mūsą Įmonę 
iš privačios paversti i ak
cinę bendrovę. Aš būsiu 
valdybos pirmininkas, Ma- 
kunis - tarybos pirminin
kas, Slezinas - revizijos 
komisijos pirmininku; bu
halteriu paliks dabartinis 
buhalteris Moise j Chodoš, 
o vyr. direktoriumi kvie
čiame Tamstą.

Tamstos metinė alga 
26,000 litrą (2,5 karto dau
giau už dabartinę Tamstos 
algą) plius atlyginimas už 
dalyvavimą tarybos, val
dybos bei revizijos komi
sijos posėdžiuose, kuris 
sudarys dar apie 2,000 litu 
metuose. Ogi dar procen
tas nuo gryno pelno. . □ 
Mūsą akcininkais bus ne tik 
žydai, bet ir lietuviai, kaip 
Mataitis, Samaška. o .

- Iš tiesą akcinė bendro
vė: tėvas, sūnus, ir keturi 
žentai, - tariau aš', - aš 
maniau, kad piniguočiai vė
jais pinigą nemėto, dabar 
matau, kad klydau ir tą 
mano nuomonę priseis pa
keisti: aš esu agrono
mas - zootechnikas, o ne 
komersantas, ne inžinie
rius technologas ir net ne 
agronomas-linininkas. Su 
linais bei ją perdirbimu 
aš neturiu nieko bendro, ir 
iš manęs jums nebus jo
kios naudos.

AUKŠTOS
REKOMENDACIJOS

- Kodėl kviečiame 
Tamstą? Ministeris pir
mininkas agronomas Tū
belis ir Žemės ūkio mi
nisteris agronomas Aleksa 
Pieno centro susivažiavi
me pareiškė, kad Tamsta - 
vienas iš triją gabiausią 
Lietuvos agronomu, ir ap- 
gaulestavo, kad Tamstos 
socialistinės pažiūros 
trukdo Tamstai iškilti i 
viršūnes. Tamstos socia
lizmas mus nebaugina. 
Priešingai, su laiku jis gali 
būti naudingas mums. Ūki
ninkams Tamsta didelis 
autoritetas. Tamstai pe
rėjus dirbti pas mus, mūsą 
įmonė galės supirkti žy
miai daugiau liną bei sė
menų, o tas padidins Įmo
nės apyvartą ir1 pelną. 
Mūsą viskas apskaičiuo
ta. . . Žinokit, kad vel
tui prekybininkas nieko 
nedaro. . .

- Ar ponas daktaras ne 
perdaug atviras? Ar 
Tamsta nepagalvojai, kad 
su Tamstos pasiūlymu aš 
galiu nesutikti. . .

- Ką Tamsta, pone ag
ronome? Jog 26,000 litą - 
tai 2,600 auksiniu dole- 
rią. . . Auksas ant že
mės nesimėto. . . Jog 
tai ministeriška alga. Mes 
pasirašysime su Tamsta 
sutartį, kur Įsipareigosi
me atleisdami iš tarnybos 
sumokėti Tamstai pirmyn 
pusmetinį atlyginimą (13,- 
000 litą). Girdėjau, kad 
profesorius A. Rimka kvie
čia Tamstą Į Vytauto Di
džiojo universitetą dėstyti 
žemės ūkio ekonomiją ir 
ruošti privat-docento habi-

LAISVĖ

litaciją. Tam mes neprieš
tarausime, nes pas mus 
Tamsta turėsi nedaug 
darbo.

Man nesutikus, “Sėm- 
llno” direktoriaus postą 
užėmė atsargos generolas 
Čaplikas, prieš tai kai
riuosius vadinęs žydber- 
niais. Tai buvo paskutinis 
prieškarinis mano susiti
kimas su daktaru Sifmann.

NET PO 30 METŲ!

Praslinko virš 30 metą, 
ir daktarą Sifmann, atvy
kusį iš Lenkijos i Kauną, 
vėl sutikau. Pirmadieny 
daktaras Sifmann sėdėjo 
mano kabinete ir pasakojo 
savo liūdną praeitį. Štai ji. 
— Mano tėvą, motiną, se
seris ir žmonos gimines su 
visomis šeimomis, kaip ir 
visus Lietuvos žydus, su
šaudė hitlerininkai 1942- 
1943 metais. Mane su šei
ma antrasis pasaulinis ka
ras užklupo Londone. Per 
vokiečiu pirmąjį Londono 
bombardavimą žuvo mano 
visa šeima. Aš likau vie
nas. Žuvus šeimai, aš pa
siryžau keršyti hitlerinin
kams ir išvažiavau iFran- 
cūziją.

- Kodėl Į Fracūziją, o 
ne Į Palestiną, kur Tams
ta Įdėjai nemažą kapitalą,- 
paklausiau aš, - jog nuo 
kiekvienos tonos ekspor
tuotą iš Lietuvos Į Angliją 
liną Tamsta siuntei Pa
lestinos atkūrimo fondui po 
10 svarą anglišloj sterlin
gą. . •

- 1932 metais Lietuvoje 
buvo suvaržytas valiutos 
išvežimas. Mes turėjome 
teikti Lietuvos flnansą mi
nisterijai žinias apie savo 
operacijas užsienyje ir 
visą gautą už linus valiutą 
pervesti Į Lietuvos banką. 
Vienok, linus mes parduo- 
davome Anglijos kapitalis
tams žydams - tokiems, 
kaip buvome mes, žydą 
sionistams, kurie labiau už 
mus buvo suinteresuoti 
sionizmo klestėjimu. To
dėl formaliose sutartyse 
su jais liną kainą rašyda
vome dešimčia Anglijos 
svarą sterlingą mažesnę 
už faktinąją. Tie dešimts 
Anglijos svaru sterlingą 
ėjo J “Palestinos atstaty
mo fondą”.

Tokią pat pinigu sumą 
įnešdavo Į “Palestinos at
statymo fondą” ir liną pir
kėjas. Tai buvo mūsą do
vana pasauliniam sionisti
niam judėjimui, o dovanos 
niekas negražina. Oficia
liai dovanojome mes, ofak- 
tinai - Lietuvos ūkininkai, 
kuriems už kiekvieną toną 
galutinai apdirbtu liną ne- 
damokėta po 20 Anglą sva
rą sterlingu.

Bet ne tame reikalas, 
Londono sionistai palaikė 
mane savo žmogumi. Ačiū 
tam, iš ją aš sužinojau tą, 
ko pirmiau nežinojau. Kai 
aš sužinojau tą visą, iš 
sionisto aš tapau didžiausiu 
priešu sionizmo ir sionis
tą. Jog Hitleris Įkopė Į 
valdžią ačiū Vokietijos ka
pitalistams, tame tarpe ir 
kapitalistams - sionis
tams. Todėl sionistai, kaip 
ir hitlerininkai, yra žydą 
masės priešai. Gi aš no
rėjau negailestingai ker
šyti hitlerininkams. Todėl 
aš atvažiavau Į Francūziją 
ir prisidėjau prie pasi
priešinimo vokiečiams ju
dėjimo.

TAPĘS TIKRU KOVOTOJU

Iš išvaizdos aš nepana
šus Į žydą; laisvai taisyk
lingai be jokio akcento aš 

kalbu francūziškai ir vo
kiškai. Todėl man lengva 
buvo veikti francūzą pasi
priešinimo eilėse. Nevie
ną kartą man grėsė mir
tis. 1943 metais aš Įsto
jau Į Francūzą komunistą 
partiją. Už narsumą, drą
są ir visą, ką atlikau ko
voje su hitlerizmu, mane 
apdovanojo Garbės legiono 
ordenu.

Po karo aš vedžiau jauną 
žydaitę iš Lenkijos ir iš
važiavau Į jos tėviškę, kur 
vadovauju valstybinei įmo
nei. Darbas vyksta gerai: 
čia aš apdovanotas 2 Len
kijos atgimimo ordenais.

Bet žiaurus likimas 
mane persekioja ir čia: 
Varšuvos ligoninėje gim
dydama mirė mano antroji 
žmona, palikus man auginti 
sūną, kurį aš išauklėjau 
griežtu antifašistu ir anti
sionistu.

Su praeitimi baigta vi
siems laikams. Kovai su 
fašizmu aš pašvenčiau vi
sas savo jėgas, sveikatą, - 
visą save. Toks pat ir 
mano sūnus. Sūnų ašišau- c
klėjau taip, kad reikalui 
esant, nesvyruodamas jis 
stos į mirtiną kovą su visą 
rūšią fašistais, - tame 
tarpe ir sionistais. . .

- O ta jaunutė dama, su 
kuria vakar vaikščiojote, 
Tamstos marti?

- Ką Tamsta, pone pro
fesoriau! Mano sūnus ap
sives tik rimtą, protingą 
merginą. . 0 O ta vėja- 
dukrė - tai sūnaus virši
ninko Įdukrė - lenkė. Jos 
motina visai protinga, rim
ta, visai padori moteriškė, 
o duktė - Tamsta pats ma
tei kokia. . . Žmoną gali 
išsirinkti, o dukters - neiš
sirinksi. . .

EDWARD M. GRAUDET JR.

Jis buvo suareštuotas. 
Jam buvo primetamas pasi
kėsinimas nužudyti prezi
dentą Nixoną, kai preziden
tas aną dieną lankėsi New 
Orleans mieste. Bet pasiro
dė, kad Graudet tą dieną buvo 
už šimtą mylią nuo New Or
leans. Kaltinimai prieš jį 
ištraukti.

Vis aiškiau darosi, kad 
visa istorija apie kėsinima- 
sį prezidentą nužudyti buvo 
išgalvota.

BUDAPEST AS. Vengrijos 
prekyba su užsienio šalimis 
per šią metą pirmąjį pus
metį davė pelno $125 mili
jonus ir sutvirtino ekonomi
nį gyvenimą.

MONTREALIS, Kanada. 
Tarptautinės Civilinės Avia
cijos organizacijos genera
linė taryba pasmerkė Izrae
lį už piratišką grobimą ara
bą lėktuvą.

KOPENHAGENAS. Gais
ras sunaikino 74 metą vieš
butį. Žuvo 35 žmonės, dau
giausia turistai, tarp kurią 
buvo 20 amerikiečią turistą.
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Lietuvos laimėjimai 
ir pasididžiavimas

B. BUCELIS

visoje Salyje 
Šauniausia
Retas Tarybą Lietuvos 

svečias nėra keliavęs Vil- 
niaus-Kauno autostrada. 
Dar retesnis, kuris būtą pa- 
šykštėjęs gero žodžio auto
strados statytojams. Ji iš 
tikrąją puiki: lygi, kaip 
stiklas, švari, tarytum kas
dien būtą prausiama, aprū
pinta viskuo, kas reikalinga 
keleiviui tokiame greitkely
je - patogiomis stovėjimo 
aikštelėmis, išsamia ir sko
ningai pateikta informacija, 
daugybe techninią tarnybą. 
Ir saugumas, nors paukšte 
skrisk, garantuotas: auto
strados nekerta joks kitas 
kelias, - pervažiuojama arba 
viršum jos, arba po ja. O 
abipus autostrados išsaugo
ta, kaip sakoma, visa tai, ko 
gamta nepašykštėjo: girai
tės, ežerėliai, upeliai, kal
vos. Maloni kelionė tokiu 
keliu!

visoje Salyje
Šauniausia
Autostradą suprojektavo 

ir pastatė Tarybą Lietuvos 
inžinieriai ir darbininkai. 
Greitai pastatė - vos per 
šešetą metą. Pigiai pasta
tė - ji atsiėjo tik 250 milijo
ną rublių, o tai, ekonomistą 
nuomone, tokiam keliui tik
rai nedaug. Gerai pastatė - 
už ją paskirta TSRS Ministrą 
Tarybos premija. Dar joks 
kelias Tarybą Sąjungoje nėra 
gavęs tokios aukštos premi
jos!

TSRS Ministrą Taryba 
kasmet, pradedant 1966 me
tais, skiria po 30-40 vadina
mąją statybinią premiją už 
geriausiai suprojektuotas ir 
pastatytas šachtas ir moky
klas, naftotiekius ir kultū
ros rūmus, metalurgijos 
kombinatus ir laivą staty
klas, už naujus miestus ir 
kolūkią gyvenvietes. Žinant, 
kad kiekvienais metais Ta
rybą Sąjungoje pastatoma po 
keliolika tūkstančią tokią ob
jektą, tuos 30-40 apdovano
tąją reikėtų laikyti statybos 
etalonais ne tiktai šalies, 
bet, ko gero, ir pasaulinės 
statybinės praktikos mastu.

Taigi, autostrada Vilnius- 
Kaunas nuo šiol bus pavyz
dys, kaip reikia statyti greit
kelius.

KITI MŪSŲ
STATYBININKŲ 
PASIŽYMĖJIMAI
Bet ne vien ji. TSRS Mi

nistrą Tarybos premijos pa
skirtos dar keturiems mūsą 
respublikos objektams - 
Klaipėdos laivų remonto 
įmonei, Akmenės cemento 
ir Kauno dirbtinio pluošto 
gamykloms bei visuomeni
niam prekybiniam centrui 
Klaipėdoje.

Apie Akmenės cemento 
gamyklą rašyta daug. Pir
mosios jos krosnys pradėjo 
suktis prieš gerą dvidešimt
metį ir nuo to laiko maitina 
cementu beveik visas di
džiausias mūsą statybas. 
Pernai paleista paskutinė, 
šeštoji; Akmenėje dabar 
kasmet bus gaminama dau
giau kaip po du milijonus 
toną cemento. Jo visiškai 
užteks visoms respublikos 
statyboms.

Vargu, ar tokį gigantą bū
tume patys pasistatę. Juk 
neturėjome specialistą, net 
ir nūs įžiūrėti nebuvo Į ką. 
Pagelbėjo broliškos respub
likos. Maskviečiai supro
jektavo gamyklą, Uralo, Si
biro, Leningrado, Kazachi

jos gamyklos parūpino jai 
unikalius Įrengimus, Ukrai
nos cementininkai išmokė 
nelengvo amato buvusius Že
maitijos valstiečius. Dabar 
Akmenės cemento gamykloje 
dirbs tik 2,700 Žmonių, - 
nedaug, labai nedaug tokiai 
milžiniškai įmonei. Kalbant 
techniškais terminais, ga
mykla yra viena labiausiai 
mechanizuotų tokios rūšies 
įmonių Europoje.

DIDŽIAUSIA VISOJE 
EUROPOJE!
Maždaug tokie pat epite

tai - moderniausia, didžiau
sia Europoje - tinka ir Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklai. 
O ir atsirado ji panašiai, 
kaip ir akmeniškė: projek
tavo maskviečiai, statėsi pa
tys kauniečiai, vėl gi dauge
lio respublikų padedami. 
Dirbtinio pluošto gamybos 
paslapčių šimtai Kauno poli
technikos instituto auklėtinių 
mokėsi Pamaskvėje. Balta
rusijoje, Azerbaidžane. Ne
blogai juos ten išmokė: per 
kelis metus kauniečiai pa
siekė projektinį gamyklos 
pajėgumą, kas retai pavyks
ta net didelį patyrimą turin
tiems kolektyvams. Dirbti
nio pluošto gamykla veikia 
jau septinti metai, speclą-. . 
listai paskaičiavo, kad pe^JJ 
tą laiką ji jau aprengė ke|j 
šimtus milijonų žmį 
Beje, kaip ir Akmenės! 
mento gamykla, kauniške 
viena turtingiausių imi 
Tarybų Lietuvoje: savor 
bininkams kasmet pasta 
kelis poilsio namus, per 
natus Baltijos pajūryj 
prie Kauno marių, sp 
sales, kultūros rūmus 
venamuosius namus,

IR KLAIPĖDIŠKIAI TU
KUO DIDŽIUOTIS
Dėmesį patraukia ir Klai 

pėdos laivų remonto Įmonė. 
Apskritai, iš visų Tarybų 
Lietuvos miestų pramoniniu 
atžvilgiu bene sparčiausiai 
auga Klaipėda. Laivų re
monto Įmonė - nors ji dar 
tik statoma, pastatyta tik 
pirmoji jos eilė - jau yra 
viena didžiausių ne tik Klai
pėdoje, bet ir visoje šiaur
rytinėje Baltijos dalyje, Įs
kaitant tarybinius bei Skan
dinavijos uostus. Klaipėdoje 
remontuojami patys didžiau
si okeaniniai žvejybiniai lai
vai. Ir gerai remontuojami, 
nes kaip sakoma, kokia Įmo
nė, toks ir darbas.

Klaipėdiečiai nemažiau 
didžiuojasi ir naujuoju pre
kybiniu visuomeniniu centru. 
Stovi jis naujame mikrora
jone, visai netoli Žemaičių 
plento. Gražiai, moderniai 
atrodo tas centras, kurį su
daro universali parduotuvė 
“Aitvaras”, restoranas 
“ Bildukas”, kinoteatras 
“Vaidila”, knygynas. Kaip 
matote, net ir vardai pa
rinkti gražus, skambūs. 
Kiekvienas, kuris čia apsi
lanko, giria projektuotojus - 
o jie visi iki vieno klaipė
diečiai - už tai, kad patogiai 
išdėstė prekybos salas, sko
ningai apipavidalino ir pa
statą vidų, ir ją išorę.

Šios penkios premijos 
rodo, kokio aukšto profesini o 
lygio pasiekė Tarybą Lietu
vos statybą inžinieriai ir 
darbininkai. Jos rodo, be to, 
ir viso krašto kūrybinį bei 

'techninį lygį. O svarbiau
sia - jos rodo, kiek daug 
gali padaryti nedidelis kraš
tas broliškoje tarybinių tautų 
šeimoje.

J
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PETRAS ADLYS

Lietuvos miestai šiandien
Gausėjant miestuose gyventojų, iš

kyla didelės miestų tvarkymo sociali
nės-ekonominės problemos. Tarybų 
Lietuva viena pirmųjų Tarybų Sąjun
goje pradėjo moksliniu pagrindu pla
nuoti atskirų miestų augimą ir tuos 
planus nuosekliai įgyvendina.

1972 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 
114 miestų. Paskaičiuota, kad juose 
gyvena milijonas 744 tūkst. žmonių 
arba 54 proc. visų gyventojų. Per de
šimtmetį (1963—1972 m.) miesto gy
ventojų pagausėjo beveik 500 tūkst. 
•žmonių, tai yra daugiau kaip trečda
liu. Šio pagausėjimo didesnę dalį su
darė mechaninis prieaugis (gyventi į 
miestą atvyksta daugiau, negu išvyks
ta). Urbanizacijos keliu Lietuva spar
čiausiai pažengė praėjusiame dešimt
metyje. Antai 1939 m. miesto gyvento
jai sudarė tik 23, 1950 m. — 28, o 
1972 m. jau 54 proc. respublikos gy
ventojų. Miesto gyventojų skaičius 
viršijo kaimo gyventojų skaičių 1969 
m. pabaigoje.

Pagal urbanizacijos laipsnį Lietuvai 
tenka 6 vieta tarp sąjunginių respubli
kų. Kartu reikia pastebėti, kad miesto 
gyventojų dalis pas mus dar mažesnė, 
negu Tarybų Sąjungoje vidutiniškai, o 
taip pat Estijoje (66 proc.) ir Latvijoje 
(64 proc.).

Kokie mūsų miestai sparčiausiai di
dėja?

Didžiausia trauka pasižymi stam
biausi Lietuvos miestai (Vilnius, Kau
nas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys) ir 
regionų centrai, kuriuose buvo stato
mos naujos arba plečiamos anksčiau 
pastatytos pramonės įmonės, vysto
mos kitos industrinės gamybos šakos. 
Štai mūsų didžiausių miestų dešimtu
kas.
Gyventojų slkaičius metų pabaigoje (tūkst.)
Miestai 1939 m. 1963 m. 1972 m.

. Vilnius 215,2 283,7 409,3
Kaunas 152,4 258,8 332,4
Klaipėda 47,2 111,3 155,0
Šiauliai 31,3 72,8 103,2

26,5
9,2

53,2
15,8

84,0
36,9

Kapsukas 15,8 22,9 31,7
♦ Ukmergė 12,4 17,0 23,7

Kėdainiai 8.7 14.5 23,6
Telšiai 5,9 16,5 22,0

Penkiuose didžiausiuose miestuose
gyvena 62 proc. miesto arba beveik
trečdalis visų respublikos gyventojų. 
Praėjusiame dešimtmetyje gyventojų 
skaičius sparčiausiai didėjo Panevėžy
je (1,6 karto), o lyginant su 1939 m.— 
daugiau kaip tris kartus. Po 4—5 me
tų, matyt, šis miestas peržengs 100 
tūkst. ribą. Sparčiai augo Vilnius (gy
ventojų pagausėjo 1,4 karto), kuriame 

/ Jau gyvena kas aštuntas Lietuvos gy
ventojas. Lyginant su 1939 m., Vilnius 
išaugo beveik du kartus ir pagal didu
mą yra 50-tas Tarybų Sąjungos mies
tas. Klaipėdoje ir Šiauliuose gyvento
jų pagausėjo, lyginant su 1939 m., 
daugiau kaip 3 kartus. Spartūs didėji
mo tempai (1,4 karto) buvo ir praėju
siame dešimtmetyje.į Antras pagal di
dumą miestas — Kaunas 1963—1972 
m. didėjo lėčiau (1,3 karto).

Gyventojų koncentracija šiuose 
miestuose, nors, siekiant respublikoje 
turėti tolygiai išdėstytų stambių mies
tų tinklą, jų augimas planingai stab
domas, matyt, išliks ir artimesnėje at
eityje. Pramonės projektavimo institu
to prognozėmis 1980 m. turėtų gyven
ti (tūkstančiais): Vilniuje — 600, Kau
ne — 400, Klaipėdoje — 200, Šiauliuo
se — 130, Panevėžyje — 127 tūkst.

Iš regionų centrų sparčiausiai augo 
Alytus. Per dešimtmetį gyventojų ja
me pagausėjo 2,3 karto, o lyginant su 
1939 m.
pramonės įmonių statyba bei anksčiau 
veikusių išplėtimas. Greitai augo Kė
dainiai, Ukmergė, Kapsukas, Jonava, 
Telšiai, Tauragė.

Sparčiai vystėsi Ir mažesni miestai. 
Imkime miestus, kuriuose gyvena nuo 
10 iki 20 tūkst. žmonių. Tokių miestų 
yra 13. Praėjusiame dešimtmetyje spar
čiausiai augo Utena, kur gyventojų 
pagausėjo 2 kartus ir dabar gyvena 
16,5 tūkst. žmonių. Sis naujas pramo
nės centras sparčiai augs ateityje ir 
grėitai “peržengs '20-ties tūkst. gyven
tojų ribą. Gerokai '(1,7 karto)’paaugo 
Mažeikiai ’ (gyvena 17 tūkst. žmonių). 
Naujos naftos perdirbimo įmonės sta
tyba, o vėliau ir eksploatavimas reika-

4 kartus. Tai lėmė naujų

lauš naujų darbo rankų. Dėl 
ventojų skaičiaus didėjimo 
šiame mieste nelėtės. Gerokai 
Naujoji Akmenė (12), Plungė (16). Bir
žai (13), Kretinga (14), Šilutė (13), Rad
viliškis (18) ir Kuršėnai (12 tūkst. 
žmonių). Praėjusiais metais 10-ties 
tūkst. gyventojų ribą peržengė Jurbar
kas ir Rokiškis.

Šiai miestų grupei priklauso ir svar
biausieji mūsų kurortai. Druskininkuo
se gyvena 13, Palangoje — 11 tūkst. 
žmonių. Kurortų augimo tempai bus 
akivaizdesni, prisiminus, kad 1939 m. 
Palangoje gyveno 2,5, o Druskininkuo- 

‘ se — mažiau kaip 2 tūkst. žmonių. Šie 
kurortai tampa vis populiaresni, su
traukia daugiau besigydančių ir poil
siautojų.

Išskiriama miestų grupė, kuriuose 
gyvena nuo 5 iki 10 tūkst. žmonių. To
kių yra 23. 1963 m. jų buvo 21. 
Suprantama, šią grupę papildė nau
ji miestai, o kai kurie peržengė į aukš
tesnę grupę. Šiai grupei priklauso 
daug rajonų administracinių centrų ar
ba jais anksčiau buvusių miestų, nema
žai miesto tipo gyvenviečių (prie 
stambesnių pramonės įmonių). Šie 
miestai irgi didėja. 1963 m. kiekvie
name vidutiniškai gyveno po 6,7 
tūkst. žmonių, 1972 m. — po 7,6.

i

Paminėtini Vilkaviškis, Gargždai, 
Raseiniai. Juose yra pramonės įmonių 
ir statybos organizacijų, susikaupę 
kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos, 
buitinio aptarnavimo ir administraci
nės įstaigos. Gyventojų skaičius juo
se netolimoje ateityje viršys 10 tūkst. 
Sparčiai auga Lentvaris, Prienai, Kal
varija, Kybartai, Kelmė, o taip pat 
miesto tipo gyvenvietės — Elektrėnai 
(gyvena beveik 8 tūkst. žmonių), Gar
liava ir Grigiškės.

Šiai grupei priklauso ir populiarūs 
turistinės-kurortinės krypties miestai 
Anykščiai, Trakai ir Zarasai.

Turime 18 miestų, kuriuose gyvena 
nuo 3 iki 5 tūkst. žmonių. Tai rajonų 
administraciniai centrai Lazdijai, Pa
kruojis, Molėtai, Šakiai, Širvintos, bu
vę jais — Ariogala, Tytuvėnai, Rieta
vas, Vievis, Šeduva. Šiai grupei pri
klauso turistų ir poilsiautojų pamėgta 
Ignalina. Miestai — rajonų centrai —> 
auga sparčiau.

Mažiausių miestų grupei (gyvena ne 
daugiau kaip 3 tūkst. žmonių) pri
klauso 48 (1963 m. bu v. 61). Per dešimt
metį tokių miestų skaičius gerokai su
mažėjo. Kiekviename šių miestų gy
vena vidutiniškai po 1,6 tūkst. žmo
nių. Dalis šių miestų vystosi ir toliau 
vystysis kaip nedideli pramonės, 
transporto ir prekybos, poilsio ir turiz
mo centrai. Tai buvę rajonų centrai 
Kavarskas, Troškūnai, Salantai, Seda, 
Ramygala, Jieznas ir kiti.

Mažiausi mūsų miestai — tai 2 res
publikinės priklausomybės miestai: 
Birštonas ir Neringa. Pastaraisiais me
tais jie smarkiai plečiasi, juose stato
mos naujos gydymo ir poilsio įstaigos, 
gausiai juos lanko poilsiautojai ir turis
tai. Galima išskirti gražius gamtos at
žvilgiu šios grupės miestus Daugus ir 
Veisiejus.

Kaip matome, Lietuvos miestai spar
čiai auga, ypač pastarajame dešimt
metyje. Tai įneš tam tikrų pataisų į 
dabar įgyvendinamą svarbiausių mies
tų vystymą. Tačiau nepakitę pasiliks 
pagrindinės kryptys: miestų didėjimas 
bus skatinamas iki ekonomiškai nau
dingų dydžių, sparčiau bus vystomi 
tokie miestai, kurie gali tapti regionų 
centrais, sudarydami gyventojams kuo * 
geresnes buities, darbo ir poilsio sąly-

to gy- 
tempai 
paaugo

Manoma, kad miestų augimo tempai 
nesulėtės, ir po 15—20 melų miestuose 

• gyvens apie du trečdalius Lietuvos 
gyventojų.

Mes Keisti
Kiek kainuoja kopūstai, mama? 
Žiūri akys nuo metų matėmės. 
Mato ji tik mane ir žemę, 
Jai abu mes keisti lyg akmenys.

Kiek čia prakaito tavo, mama? ' 
Ridikėliai visi žyduoliai.
Mato ji tik mane ir žemę,
Na, ir tuos ridikėlius ... iš tolo.

Rimgaudas GRAIBUS

Atidengiamas paminklinis akmuo Vilniaus 650-osioms 
metinėms pažymėti.

Fort Lauderdale, Fla
Rugpiūčio 28 dieną paly- jančias lygumas, kur švelnus 

dėjome į amžiną atilsį Mar- vėjelis liūliuoja žydinčiu 
garita Walilioniene, “Lais-(pievą ir pašlaisčių gėleles, 
vės” vajininkę, visą ilgą gy-i kurios slėpiningai - tyliai 
venimą pažangiosios spau-I šlamėdamos kalbasi tarp 
dos rėmėją ir stambia vei- I savęs, ir tenai rasti sau 

poilsį ir amžiną ramybę”.
Po apeigos koplyčioje, 

įsakymu Margaritos, dar jai 
gyvai esant, visi palydovai 
likosi užkviesti i Lietuviu < * 
Sociali Klubą^užkandžiams 
ir užbaigimui kitų reikalu.

L. Socialiame Klube laike 
užkandžių liko iškviestas pa
kalbėti V. Bovinas ir vėliau 
J. Mejerofski. Kadangi V. 
Bovinas visad buvo Margari
tos dvasinis patarėjas, ir ka
dangi jis turi visas biogra
fines žinias iš jos gyvenimo, 
tai jis parašys išsamiau apie 
jos veiklą ir atsiekimus.

S. ZAVIS

Yra sakoma, kad kiekvie
nas žmogus pergyvena savo 
gyvenime daug liūdesių. 
Nėra žmogaus, liuoso nuo 
širdies skausmų, ir tas, ku
ris trokšta idiliškos ramy
bės, jis jos trokšta visą gy
venimą veltui. Tad, broliai, 
kada jūsų jautriausias sty
gas užgauna skausmingos 
melodijos, ir kada jūs suži
note, kad vienas iš mūsų 
artimų draugų amžinai ap
leido mus, žinokite, kad 
gamta ir duoda ir atima, ir 
ką pasėja, tą ir piauna.

Į laidojimo koplyčią susi
rinko skaitlingas būrys liū
dinčių palydovų, ir jiems 
buvo pateikta daina “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka”. Po 
to S. Zavis jausmingai pa
reiškė, kad prieš penkius 
mėnesius joje pat šerme
ninėje mes klausėmės šios 
dainos - dainuotos velionės 
Margaritos mylimajam 
vyrui Aleksui Walilioniui. 
Jis, pasitraukdamas i am
žinąjį atilsį, kaip širdingai 
mylėjęs savo Margaritą, pa
liko jai dvasinį palikimą - 
ilgai nelaukti, ateiti pas jį ir 
būti amžinai kartu su juo. 
Margarita jo pageidavima 
išpildė, ji nuėjo pas jį. Mar
garita gyveno su mumis 
ilgai, garbingai ir pagirtinai. 
Mes čia susirinkę, nors 
mūsų širdys pilnos liūdėsio 
ir akys pilnos ašarų, bet mes 
ne verksim ir ne dejuosime, 
nes mūsų Margarita neno
rėtų matyti mumis tą darant. 
Ji užmigo amžinuoju miegu, 
apsupo ją nakties tamsa ir 
paliuosavo ją no visų žemiš
kų skausmų, laimių ir nelai
mių. Mes visi iš gelmių 
savo širdžių velijam jai ra
miai ilsėtis pelnytu amžinu 
poilsiu. Kaip kad Lietuvoje 
mirusiam skambino didieji 
varpai, tad mes pateikiame 
jai jausmingą daina “Sute
mų Varpas” -

Mūsų Margarita, gulėda
ma ligoninėje, mirties pata
le ir mums lankant ją, lyg 
sapnuodama, vos girdimai, 
kalbėjo sau, “Ah! Aš labai - 
pavargusi, man reikia poil
sio. Aš mylėjau gyvenimą, 
bet bekovojant grumtynių 
arenoje už gyvybę ir žmo
niškąsias teises visiems, iš
sisėmė mano jėgos ir mano 
kova jau baigta. Ne teikia 
man džiaugsmo matomi šių 
dienų vaizdai kovos už būvį, 
prieš išnaudojimą žmogaus 
žmogumi, niekinimai, pajuo
kimai ir apgavystės vieni 
kitų. Dirbau, kiek galėjau 
ir kaip mokėjau. Tik vienas 
troškimas beliko: bėgti iš 
žmonėmis Sukurtų 1 triukš
mingų - duslių miestų, grįž
ti į savo numylėtą Lietuvą, į 
Suvalkijos ramias vilniuo-

DALLAS. Texas Medici- j 
nine Sąjunga pagerbė dakta
rę Mary Owen,kuris 1966 m. 
įsteigė fondą finansiniai 57 
neturtingiems studentams 
paremti. Fondas ir dabar 
tęsia tokiems studentams 
paramą.

DENVER, Colo. Demo
kratų ir republikonų negrų 
vadai čia turėjo pasitarimų 
naujai bendrai politinei stra
tegijai.

WINNER, S. D. Kas tai 
šūviu sunkiai sužeidė Ame
rikos Indėnų Judėjimo vadų 
Clyde Bellcourtą.

Juk durys neuždarytos
Kanadiečių klerikalų or

ganas (“Tėviškės žiburiai”, 
rugp. 23 d.) savo vedamąjį 
pradeda:

“Su nesulaikoma laiko 
slinktimi slenkame ir mes 
vis tolyn, tolyn nuo Lietu
vos. Tie, kurie palikome jų 
prieš trejetų dešimtmečių, 
nemanėme, kad išėjimas iš 
savosios tėvynės taps iš- 
bloškimu, kurio bangos vis 
didės, stiprės ir neš tolyn. 
Žvelgdami atgal, matome, 
kad daugelio puoselėta greito 
sugrįžimo viltis neišsipildė. 
Galimas dalykas, ji dar ilgai 
neišsipildys. Politinė situa
cija yra tokia, kuri ir di
džiausių optimistų verčia 
žvelgti j dalykus realiai. 
Pradinis mūsų išėjimas 
tampa visų mūsų gyvenimų 
apimančiu tolimu nuo Lietu
vos. Kas dingsta iš akių, 
nyksta ir iš širdies. Dėlto 
daugelio išeivių sieloje Lie
tuva nebėra tokia gyva, to
kia deginanti, kamuojanti ir 
viliojanti. Nėra ko stebėtis 
tais tautiečiais, kurie, būda
mi intensyviai pasinėrę vie
tinio krašto gyvenime, daug 
mažiau dėmesiobeskiria sa
vajai tėvynei Lietuvai. Ry
šiai su savaisiais kažkaip 
ima atsipalaiduoti, atvėsti/

ž.”,
Darbininko”, 

‘Naujienų“ bei 
leidėjai ir re-

Įdomus prisipažinimas. 
Pasakysime, kad kas liečia 
“T. ž.” redaktorius ir leidė
jus, kaip ir mūsų Jungtinių 
Valstijų “vaduotojus”, 
jiems Lietuva iš jų širdies 
yra jau labai, labai seniai 
pilniausiai išgaravusi. Juk 
tik visiškai iš savo širdžių 
išbraukę Lietuva gali taip 
šmeižti ir niekinti Lietuvą, 
kaip šiandien 
“Draugo”, 
“Dirvos”/ 
“Keleivio”
daktoriai ją šmeižia ir nieki
na.

Bet kas liečia šiaip pabė
gėlius iš Lietuvos po Antro
jo karo, realiai žiūrint, vil
tis sugrįžti nėra amžinai 
dingusi. Vilties nebėra tik 
tiems, kurie norėtų sugrįžti 
ir ten atgal laimėti prarastą 
smetoninį rojų, kuriame ga
lėtų vėl darbo liaudį skriaus
ti ir išnaudoti. Bet tiems, 
kurie tikrai myli savo kraš
tą ir norėtų savo likusias 
jėgas paaukoti darbo liau
dies gerovės kėlimui, juk su
grįžimui durys nėra užda
rytos. Gerą pavyzdį duoda 
žurnalisto Vytauto Alseikos 
sugrįžimas. Žmogus džiau
giasi suradęs kelią atgal į 
tėvynę. ' PILIETIS

APIE MINKŠTO 
VANDENS ŽALĄ

D. Britanijos medicininių 
tyrimų taryba pažymi, kad 
minkštas vanduo padidina 
kraujo spaudimą ir padažni- 
na širdies plakimus. Tyri
mai parodė, kad širdies ligos 
dažnesnės tose vietovėse, 
kur minkštas vanduo, negu 
vietovėse su kietu vandeniu. 
Iš 245 vyrų 40-65 metų am
žiaus, kurie buvo tiriami 
miestuose, aprūpinamuose 
minkštu vandeniu, 11% ken
tėjo nuo širdies ligų, kurias, 
matyt, paskatina kalcio trū
kumas vandenyje. Iš 244 
vyrų, kurie buvo tiriami 
miestuose, aprūpinamuose 
kietu vandeniu, širdies ligos 
buvo nustatytos tiktai 6%.

JUDĖJIMAS - SVEIKATA

Su tuo sutinka visi. Ta
čiau kiek, kaip, kokiu tempu 
judėti, - vieningo atsakymo 
kol kas nėra.

Įdomūs bandymai buvo at
likti Anglijoje. Stebėta 16,- 
882 tarnautojai, t. y. žmo
nės, kurie darbe neeikvoja 
fizinių jėgų. Trejus metus 
(tiek truko bandymai) jie 
tiksliai informuodavo tyri
nėtojus apie savo gyvenimo 
būdų - pasivaikščiojimus, 
sportų, darbus sode, namuo
se ir pan. 
stebimoji 
skirstyta i
ir “saikingai judrius”.

Per tų laikų 214 žmonių 
gavo infarktu, iš jų 79 mirė. 
Paaiškėjo, kad “labai 
judrūs” turi 3 kartus ma
žiau galimybių susirgti in
farktu, negu “saikingai jud- 

*• 9 9rus .
Anglų gydytojų nuomone, 

“labai judrūs” - tie, kurie 
kas minutę išeikvoja 7,5 ki- 
lokalorijų ir suvartoja per tų 
laikų 1,5 I deguonies. Toks 
darbas 
mažiau

Tuo remiantis, 
grupė buvo su- 
“labai judrius”

Now is the time to send your

GIFTS for RELATIVES IN USSR
for the Holidays Season

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 
MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, 

FURNITURE, SEWING MACHINES 
Also clothing, fabrics, furs, watches 

and food products
New Models of Automobiles

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

PODAROGIFTS, INC.
the ONLY firm in the USA which sends GIFTis

CERTIFICATES throughVNESHPOSYLTORGwithout 
any Intermediates, banks, etc.
PODAROGIFTS, INC. is the only firm in the USA 
that produces evidence of delivery in accordance with 
its agreement with VNESHPOSYLTORG
For our customers convenience orders can be placed 

with any of our affiliates:
Globe Parcel Service, Inc., 
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Package Express & Travel Agency, 1 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Cosmos Parcel Express Corp., 
488 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022 
or directly with our Main Office:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue New York, N. Y. 10001.

> If ■:iI1 (Between 27 and 28 Sts.) 
n! A Telephone; 212-685-4537

Open Saturdays until 5:00

turėtų užtrukti ne 
kaip pusvalandį kas 

Tai reiškia, kad 
jūs neskubėdamasjeigu

einate i darbų nors ir 5 km, 
kasdien dulkinate kilimų ir 
kopiate laiptais j antra aukš
tų, vis tiek nesate “labai 
judrus”. Visa tai daryda
mas, žmogus išeikvoja tik 4 
kilokatorijas per minutę.
SPALVOTIEJI
MINERALINIAI ŠALTINIAI

Tolimųjų Rytų geologai at
rado labai keistų gydomųjų 
mineralinių šaltinių. Neto
li Sučano yra versmė, kurios 
vanduo raudonas. Specialis
tus sudomino ir upelis Rūgš- 
tusis Šaltinis. Sieros 
dujos, kylančios iš dugno 
plyšių, paviršiuje oksiduoja
si, todėl upės vanduo rūgš
tus ir koloidinės sieros nu
dažytas pieno spalva.

W A SHING TON AS. Moks - 
lininkai pranašauja, kad su 
1980 metais bus galima Sau
lės energiją panaudoti namų 
šviesai, šildymui ir apšal- 
dymui.
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New Jersey Naujienos
Dažnai skaitydavome laik

raščiuose apie didelius van
dens užplūdimus tai vienur 
bei kitur. Bet N. J. valstija 
nuo tų nelaimių buvo liuosa. 
Tiesa, užplūdimų buvo Pa
salk o ir Pater šono apylin
kėse. Bet jų nebuvo tokių 
nuostolingų ir jie nebuvo pa
skelbti pragaištingais. Kuo
met tie užplovimai buvo tan
kus ir tos apylinkės gyvento
jai protestavo, tai federalinė 
valdžia paskyrė keliolikų 
milijonų dolerių ir dabar jau 
darbas pradėtas tų nelaimų 
prašalinti. Armijos inži
nieriai išdirbo planus tuos 
užplūdimus prašalinti, van
deni nuvedant kitur arba iš
sklaidant.

Kuomet dabar dirbama 
apie kalbamų apylinkę, tai 
vėliausias didelis lietus už- 
plūdino net šešias apylinkes, 
kurių keturias valdžia pripa
žino nukentėjusioms, nes pa
darė nuostolių gyventojams 
apie $60 milijonų. Ypač la
bai nukentėjo Plainfield 
miestelis. Apdraudos nuo 
tos rykštės mažai kas turi. 
Valdžia nutarė nukentėjusius 
paremti. Parama svarbiau
sia bus ta, kad gaus paskolų 
už mažesnįnuošimtLPasaiko 
Ir Patersono apylinkė ši kar- 
:ų nebuvo paliesta.•

Katalikų bažnyčia užpuolė 
N. J. valstijų. Juo tolyn, 
tuo labyn katalikų parapijos 
mokyklos eina prie bankru- 
to, jau nebegali pasilaikyti. 
Jau kelinti metai jie lenda 
prie legislatures gauti toms 
mokykloms paramos. Tačiau 
visuomet buvo atmesta. Kaip 
dabar dalykai stovi, tai vir
šūnėse sėdintieji gali tuos 
dalykus pakreipti, nežiūrint 
kad ir prieš šalies konstitu
cijų. .

Šių metų pradžioje N. J. 
legislatūra padarė tarimų, 
kad katalikų parapijoms ir 
privatinėms mokykloms, ku
rių yra N. J. valstijoje apie 
700, duoti visokių paramų, 
kokia tik yra reikalinga mo
kykloms, tik išskiriant ne
mokėti algų tų mokyklų mo
kytojams. Tam tikslui pa
skirta $19.5 milijono.

ACLU perspėjo legislatū- 
rų, kad jos padarytas tari
mas yra šios šalies konsti
tucijai priešingas ir apskun
dė valstijų teismui. Pirmu
tinis teismas palaikė legis- 
latūrų, pasiremdamas tuo, 
kad nemokės algų mokyto
jams, ir tokiu būdu nelaužo
ma šalies konstitucija.

Tačiau valstijos apeliacijų 
teismas atmetė legislatures 
ir pirmojo teismo tarimų ir 
įsakė tokioms mokykloms 
paramų sulaikyti. Pralai
mėtojai bandė kreiptis į 
JAV Aukščiausiųjį teismų. 
Jau matėsi su teisėju Warren 
Burger, kuris įsakė atmesti 
apeliacijų teismo nutarimų 
ir vaduotis žemesnio teismo 
tarimu, iki šį klausimų iš
spręs Aukščiausiasis teis
mas.

Kai tas klausimas tebėra 
teismuose, tai parapinės 
mokyklos stojo darban ir iš 
paskirtos $19.5 milijono su
mos $9-milijonus jau išeik
vojo ir dar už $1.8-milijono 
ateina užsakymas įvairių 
daiktų mokykloms.

Kaip dabar dalykai atro
do, didelis susirūpinimas 
jaučiamas, kųpasakys Aukš
čiausiasis teismas. Žinoma, 
jis konstitucijos nepakeis. 
Jau svarstoma, kų daryti su 
tais baldais, kurie sudėti 
mokyklose. Spaudoje rašo
ma, kad tuos supirktus da-> 
lykus vartoti mokyidose. 
‘Kiti daro planus atiduoti 

Į baldus valstijos mokykloms, 
ligoninėms, kalėjimams ar 
kitoms valstijos įstaigoms, 
kur tik jų reikalinga. Kiti 
rekomenduoja leisti išpar
davimui ir t. t. Gub. Cahill 
linkęs palikti supirktus da
lykus mokyklose, iki teismai 
tų klausimų išspręs. Bet 
Newarko archdiocezijos ka
talikų mokyklų superinten
dentas Daley tam nepritaria, 
kad tuos dalykus atiduoti. 
Atidavimas dar gali sutruk
dyti mokyklose mokslų.•

Šiuo tarpu legislatūra su
sidaro taip: žemesnis butas 
keliais balsais kontroliuoja
mas republikonų, o aukštes
nis turi vienu balsu daugiau 
demokratų ir vienas nepri- 
gulmingas. Gubernatorius - 
republikonas ir antrai tar
nybai nominacijos negavo. 
Nežinia, ar jam pakenkė 
vetavimas ir praleidimas le
gislatures tarimo duoti pa
ramų parapijų mokykloms, o 
gal yra ir kitos priežastys.

Šiemet bus gubernatoriaus 
rinkimai. Demokratų kan
didatas yra buvęs apskrities 
teisėjas Brendan T. Byrne. 
Jo rinkimų vajaus atidaryme 
svarbiausiu kalbėtoju bus 
senatorius Ed. Kennedy. De
mokratai išleidžia rinkimų 
propagandai 270 puslapių 
brošiūrų.

Republikonų kandidatas

yra Charles W. Sandmar. Jo 
rinkimų atidarymo metu, kur 
įžanga bus $100 kiekvienam, 
kalbės N. Y. gub. Rockefel
lers ir kiti republikonų ly
deriai.

Šiemet bus renkami New 
Jersey ir Virginijos valstijų 
gubernatoriai. Jaučiamas 
didelis judėjimas, kiekviena 
pusė nori žinoti, kokį afektų 
padarė Watergate tyrinėji
mas.

Paskiausi pranešimai 
rodo, kad Caldwille miestu
ke įvykusi tragedija, kur 
žuvo 7 žmonės, prasidėjo iš 
televizoriaus. Laboratori
jos tyrinėjimai parodė, kad 
kai kurios televizoriaus da
lys buvo ištirpusios ir suda
rė tirštus dūmus, kuriuos 
oro šaldytuvas nutraukė į 
miegamuosius kambarius.

Panašių atsitikimų buvo ir 
pirmiau, tik su mažiau aukų. 
Dabar eina tyrinėjimas.

IGNAS

WASHINGTONAS. Water
gate tyrinėjimo komitetas 
pradėjo tyrinėti, kaipNixono 
rinkimų komitetas f'nelega
liai” gavo $2 milijonus pa
ramos per Bahamas bankus.

HOUSTON, Texas. Šio 
miesto mokytojai buvo pa
skelbę protesto streikų prieš 
nešvarų mokyklose, disci
plinos štokų ir prastas mo
kymo sųlygas.

Parėmė “Laisvė” c

Si šeima yra velionio Petro Bieliausko artimi giminės. 
Draugė Milenkevičienė yra Petro sesutė. Vietoje išleisti 
ant gėlių, jie nutarė paremti "Laisvę”. Draugai Milenke- 
vičiai paaukojo $50, o jų dukra Eldana $25. Didelis jiems 
ačiū.

Atsiprašome

Praeitų savaitę pranešėme, kad labai pasitenkinę savo 
viešnage iš Lietuvos sugrįžo laisviečiai Milleriai. Su pra
nešimu turėjo tilpti ir ši graži jų dviejų nuotrauka.' Per 
tam tikrų nesusipratimų ji nepasirodė. Čia jų įdedame su 
linkėjimu, kad, kiek pailsėjęs, Jonas “Laisvės” skiltyse 
pasirodys su savo įspūdžiais.

MARGARETA ir JONAS MILLERIAI
J. Siurbos nuotr.

Kazimieras Milenkevičius, jo žmona Veronika ir jų dukra 
Eldana (Imilkowski).

St. Petersburg, Fla.
Aplankiau savo senų tėvy

nę Worcester, Mass. Aš 
mat išgyvenau Worcesteryje 
45 metus. Ten apsivedžiau, 
ten mano duktė gimė, ten 
mano žmona mirė, ten buvau 
sekretorium Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinės Drau
gijos. Turėjome gražų namų 
mieste ir gražų Olympijos 
parkų. Dabar jau nieko ne
bėra. Parkas gražiai prižiū
rėtas, namo vidus pagražin
tas. Bet jau kiti savininkai.

Mano žmona Stasė lėktuvu 
atvyko ir išbuvo 5 sųvaites. 
Mat ten turi 3 brolius, 2 se
seris, dukterį ir anūkų. Aš 
važiavau automobilium ir 
atgal vienas, nes žmona no
rėjo grįžti taipgi lėktuvu. 
Buvome nuvažiavę į Law
rence, kur turim giminių. 
Ten turėjau brolį, kuris pri
gėrė 1918 m., turėdamas 32 
metus amžiaus. Paliko žmo
nų ir dukrų, kuri vedusi su 
airių kilmės vyru.

Jie važiavo į Florida ma
nęs aplankyti ir turėjo ne
laimę. Susidūrė dvi maši
nos. Vyras buvo sužeistas, 
o žmona užmušta ant vietos. 
Tai mano brolio duktė.

Worcesteryje išbuvau 4 
dienas. Aplankiau Sukac
kienę. Ji nesijaučia gerai. 
Tai vis senatvė.

J. J. BAKŠYS

Huntington, N.Y.
Skaudus įvykis palietė 

d-gus Klastauskus. Jau keli 
metai kaipd-gė Klastauskie- 
nė tik lazdele pasiremdama 
stuboje gali kiek pasitriūsti. 
Visa namų ir sodelyje triūso 
našta sugriuvo ant mūsų 
mielo visuomenininko ir' 
"Laisvės” vajininko pečių. 
Pasikėlus eiti į virtuvę, d-gė 
Klastauskienė puolė, užsiga
vo veidų ir šonų. Vylėsi, 
kad viskas praeis, bet. . . 
ryte reikėjo vežti į ligoninę, 
kur surado įlūžusius keturis 
šonkaulius. Už devynių dienų 
sugrįžo į namus ir dabar 
rūpestingoje vyro priežiūro
je ligonė ilsisi.

Klastauskų sodyba dauge
liui bruklyniečių žinoma kai
po retas pasigrožėjimui pa
virtęs gojalis. Draugas 
Klastauskas beveik visų savo 
darbingų amžių praleido 
daržininkystės šakoje, puo
selėjo turčių sodybas. Nu
sipirkę nedidelį apleistos 
žemės sklypelį, pavertė jį 
pasigrožėjimo kampeliu, ku
riame nuo ankstybo pavasa
rio iki rudens šalna viskų 
nubaltina, vešliai bujoja vi
sokiomis spalvomis išmar- 
gytomis gėlių lysvės. Vais
medžių ir uogų šakos links
ta nuo derliaus, o daržovių 
formose visokie vitaminai 
širdį stiprina ne vien tiktai 
vasaros metu, bet rūpestin
gai apdorotų užtenka per visų 
žiemų.

Linkiu draugei Klastaus- 
kienei nugalėti pasipynusių 
nelaimę, o draugui Klas- 
tauskui ir toliau tokios pat 
neišsemamos energijos.

K. P.

NEW YORKO
NAUJIENOS

Mirė 77 metų amžiaus bu
vusi garsi aktorė Louise 
Huff Stilman, daugiausia pa
sižymėjusi "Mary the 
Third” vaidinime.

•
Nuo narkotikų mirė buvusi 

Hunter kolegijos laikraščio 
redaktorė Roberta Kantor ir 
jos draugas Gerald DeSantis. 
Abudu rasti apartmente ne
gyvi.

270 federalinio kalėjimo 
kalinių buvo paskelbę bado 
streikų. Skundėsi dėl prasto 
maisto. Pastreikavę keletu 
dienų vėl pradėjo valgyti.

•
Manhattanas, suleisdamas 

kasdien po 220 milijonų ga
lionų srutų i Hudsono upę, 
daugiausia jos vandenis už
teršia. Svarstoma, kas rei
kia daryti vandens poliucijai 
sulaikyti.

Aukštesniosios mokyklos 
biologijos mokytojas E ari 
Harrell kriminaliniame 
teisme apkaltintas už narko
tikų pardavinėjimų moki
niams. •

Manhattano distrikto pro
kuroras paskelbė, kad areš
tuota 5 moterys ir 2 vyrai, 
pas kuriuos rado narkotikų 
16 milijonų dolerių vertės.

•
Areštuotas V. C. Papa ir 

kaltinamas išvogimu iš poli
cijos departamento $70 mi
lijonų vertės narkotikų.

Apskaičiuojama, kad 
miestas išmokėjo 1972 m. 
daugiau kaip $21-milijonų 
Medicaid pagalbos tiems, 
kurie tos teisės neturėjo.

Bronxe ant Harlemo upės 
kranto įsteigė naujų gražų 
parkų, kuris turi maudymosi 
baseinų, sporto stadijonų ir 
kitus įrengimus $10 milijo
nų vertės.

RE P.

ALEKSYS CHURGINAS 
virsi kalnia:

Kai nuo jaunystės
kupliojo ąžuolo,

šakas praskėtęs, 
tolln pažvelgdavau, — 

tamsos artėjančios 
šešėlis 

nedrumstė man
horizonto giedro.

Nuo debesuotos
metų viršukalnės 

atgal žiūriu —
ir kvapą man užima!’ į ' ■ ; .»

Naktis- ateina.' ' ■ į J ;
Gal dar žingsnis — 

ir pragarmėj < L H 1 » 1 ; '■
amžinai pradingsiu. . .

Pradėsime vajų, 
pagerbsime sena t* 
kovotoją

Man atrodo, kad Spaudos 
Bendrovės direktoriai pada
rė labai gerai, nutardami 
"Laisvės” rudeninį vajų 
šiemet pradėti su parengi
mu, kuriame bus pagerbtas 
Bendrovės iždininkas ir se
nas mūsų veikėjas Valteris 
Keršulis jo 85-ojo gimtadie
nio proga. Kiek suprantu, 
parengimas bus formoje 
gerų pietų su menine progra
ma, kurių mums duos mūsų 
šaunieji aidiečiai. Reikia ži
noti, kad drg. Keršulis yra 
ne tik Aido Choro narys, bet 
taip pat ir jo iždininkas.

Parengimas įvyks šio mė
nesio 30 dienų, žinoma, 
Laisvės salėje. Tikimasi 
nepaprastai skaitlingos pu
blikos, nes parengimo tiks
las yra labai svarbus ir gar
bingas. re P.

Moterų klubo 
mitingas

Po trijų mėnesių atostogų 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas turės pirmų sezono 
susirinkimų rugsėjo 19d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje. 
Valdybos narės turi padaru- 
sios planų šiam sezonui ir 
nori, kad daugiausia susi
rinktu narių aptarti šių veik- 
lą.

Bus kavutės, pyrago ir kitu 
vaišių. PIRMININKĖ

(36-37)

LLD185kp.
nariams

Mūsų susirinkimas įvyks 
antradienį, rugsėjo 11 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje. 
Visi nariai ir narės ragina
mi dalyvauti. Turime pasi
tarti apie kuopos veiklų ir 
ateities plahus. VALDYBA

Tarptautinis liau
dies piknikas

Sekmadienį, rugsėjo 9, 
rusų Arrow Farmoje, Mon
roe, N. Y., įvyksta visų 
tautų liaudies piknikas 
marksistinio "Daily World” 
naudai.

Piknike bus graži meninė 
programa. Taipgi norintieji 
galės kristaliniame ežere 
pasimaudyti, valtimis pa
plaukioti.

Norintieji vykti piknikan. 
autobusais ar automobiliais 
kreipkitės pas Jonų Grybų, 
Vi. 6-4774 arba į "Laisvę” 
641-6887. J. G.

WASHINGTONAS. Gandai 
eina, kad Nixonas nelinkęs 
ginti viceprezidentų Agnew,
kaltinamų kyšių ėmimu.

Mirus

Margaritai Valilionienei
Miami, Fla.

Reiškiame giliausių užuojautų jos giminėms, 
artimiesiams bei draugams. Su jos mirtimi nete
kom žymios veikėjos.

M. ir A. PETRIKAI 
BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Petrui Bieliauskui
Reiškiame giliausių užuojautų dukrai ir žentui 

Albinai ir Charles Whelan, seserims P. Collins 
ir V. Milinkevičienei ir visiems kitiems artimie
siems bei draugams.

E. N. JESKEVICIŪTĖ AMELIA YOUNG
J. SIURBA OLGA MARGOS

ANNE Y AKSTIS

Pramogų Kalendorius

RUGSĖJO 16 D.

Waterbury, Conn., LLD 28 
kuopa rengia spaudos naud ai 
piknikų 103 Green Street sa
lėje. Bus pietūs, meninė 
programa.

RUGSĖJO 30 D.

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

SPALIO 21 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės 650 metų Vil
niaus miesto sukaktuves, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

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 prieinamų kaina.

LAPKRIČIO 11 D.

"Laisvės” metinis kon
certas. Prašome apylinkės 
kolonijų tų diena laikyti 
laisvų.

TARP LIETUVIŲ
Nelės ir Povilo Ventų abu 

sūnūs nusitarė pamatyti pa
saulį. Povilas jaunasis da
bar randasi Aliaskoje, o 
Konradas Floridoje.

Linkime jiems laimingai 
"pavandravoti”. 

* * *
Praėjusį penktadienį gra

žiai buvo paminėta Stasio ir 
Teresės Simų iš Jamaica,
L. I., 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktis. Tai įvyko 
V. Belecko (Winter Garden) 
salėje. Žmonių buvo daug 
ir ypatingai gražu buvo ma
tyti tiek daug jaunimo. Bet 
apie visų pobūvį pranešime 
kitame numeryje.

* * *
Telefonu pranešė Mildred 

Stensler, kad ilgametė New 
Jersey gyventoja Elzbieta 
Skučienė, kuri paskutiniu 
laiku gyveno Burlington,
N. J., mirė ir bus palaidota 
penktadienį, rugsėjo 7 d. 
Užuojauta Skučienės šeimai 
ir artimiesiems.

IEVA




