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KRISLAI
Skurdas pas mus didėja 
Žmonės valgo šunų maistą 
73% kaltina Nixoną 
Savižudystės kalėjimuose 
Ragangudiškas b i liūs

J. GASIŪNAS
Nuolatinis pragyvenimo 

kainų kilimas smarkiai skur
dina neturtinguosiu^. 37 mili
jonai yra šiuo metu pedatek- 
liaus, skurdo padėtyje. Mili
jonams jau tenka susidurti ir 
su bado šmėkla. 0 iš to 
sūkurio, kol kas, nesimato 
išeities.

Senate šis klausimas iškel
tas. Vartotojų grupės kaltina 
maisto monopolijas už visuo
menės apiplėšimą, už netur
tingųjų skurdinimą.

Tuo pačiu kaltinama ir 
Nixono administracija, kuri 
ne tik toleruoja kainų kilimą, 
bet dar ir pateisina didįjį 
biznį už tikrai nepateisina
mus didžiulius pelnus, kokius 
šiuo metu jis pasidaro.

Maisto ekspertai paskelbė 
savo raportą, kuriame pasa
kyta, kad visą šunų ir kačių 

^maisto trečdalį dabar suvalgo 
skurde gyveną žmonės. Jie 
tai daro todėl, kad jau 
nebegali brangesnio maisto 
nusipirkti.

Tikf pagalvokime, kas daro
si mūsų šalyje, turtingiausia- 
me krašte pasaulyje. Ar gi 
galima tokia padėtis toleruo
ti?

Prieš skurdą kovotojai Wa
shingtone reikalauja Nixono 
administracijos ir Kongreso 
“baigti badą Amerikoje’’.

Gallup poll piliečių apklau- 
sinėtojai šiuo metu surinko 
duomenis, kurie rodo, kad 
73°/o piliečių tiki Nixono 
dalyvavimu Watergate suo
kalbyje ar bandymu jį kaip 
nors paslėpti nuo visuome
nės.

Dabar klausimas, ar 73°/o 
kongresmenų yra taip pat 
įsitikinę, kad Nixonas yra 
įsivėlęs Watergate skanda- 
lan, kad jis bandė skandalą 
nuslėpti ir suokalbininkams 
padėti.

Gegužės mėn. Gallup poll 
skelbė, kad 48% amerikiečių 
nori Nixoną pašalinti iš prezi
dento vietos, 37% tam prie
šingi, 15% neturi savo nuo
monės.

Floridos universiteto tyri
nėtojai skelbia, kad Jungti
nių Valstijų kalėjimuose nusi
žudo daugiau kaip 17 kalinių 
iš 10,000.

Du profesoriai tyrinėjo 113 
federalinių ir valstijų kalėji
mų, kuriuose surado tokią 
padėtį.

Profesoriai Unkovic ir Aus
tin nurodo, kad kalėjimuose 
savižudystės 59% didesnės, 
negu bendros savižudystės 
Amerikoje.

Tuo metu, kai visai numa
rintas makartinis 1950 mėtų 
ragangaudiškas įstatymas, 
Nixono administracija iškepė 
ir Senatui pasiūlė priimti 
nąųją ragangaudišką bilių.

Jeigu šis bilius būtų pa
verstas įstatymu, tai tikrai 
nukentėtų demokratinės 
žmonių teisės. Tai būtų reak
cijos, kapitalistinės monopo-

Kongreso Juridinis komilelaą j
reikalauja iš Baltųjų rūmų 
daugiau būtinų juostelių

Washingtonas. Kongreso 
Juridinis (teisinis) komitetas 
vėl pareikalavo iš Baltųjų rū
mų daugiau reikalingų juos
telių. Bet Nixonas atsisako su 
reikalavimu skaitytis. Jis sa
ko jau pridavęs visus komite
tui reikalingus dokumentus ir 
daugiau jokių dokumentų ne
begaus.

Komitetas nutarė viešai 
paskelbti 7,200 puslapių kal
tinimus, kuriuose Nixonas 
priskaitytas, kaip neapkaltin
tas Watergate dalyvis. Komi
teto pirmininkas Rodino da- 
leidžia, kad gali būt pagrindo 
Nixoną apkaltinti.

Devynių juodųjų ir trijų 
baltųjų prisiekusių teisėjų 
federaliniame teisme tardomi 
buvęs Nixono patarėjas Ehr- 
lichman ir kiti du, kurie 
“plumberiais” pasivadinę įsi
veržė į dr. Fielding raštinę, 
ieškodami slaptų dokumentų. 
Bet jie ten tokių dokumentų 
nerado ir dabar jie kaltinami, 
kaip kriminalinį nusikaltimą 
papildę.

Advokatai tyrinės 
Mich. kalėjimus

Detroitas. Advokatai Gabe 
Kaimowitz ir Kenneth Cock- 
rel pareiškė spaudos konfe
rencijai, kad jie pasimoję 
tyrinėti Michigano valstiji- 
nius kalėjimus.

Jie tyrinės Marquette kalė
jime mirusio kalinio John 
Herrera mirties priežastį. 
Kadangi jis meksikietis, tai 
daleidžiama, kad jis buvo 
nužudytas, nes kalėjimuose 
tebėra rasinė diskriminacija.

OZONE PARK, N. Y. 11417

United Press International

Prez. Nixonas susitinka su TSRS vadu Brežnevu Maskvos 
Vnukovo aerouoste. Nixonas buvo Maskvoje iškilmingai 
priimtas. Šimtai tūkstančių žmonių susirinko jį pasitikti.

Nixonas ir Brežnevas pasirašė 
keturias sutartis, aptarė 

strateginių ginklų klausimą

Atmetė siūlomą 
imigracijos bilių

New Yorko gubernatorius 
Wilson vetavo (atmetė) reak
cinį bilių, kuriuo pasiremiant 
būtų galima bausti darbda
vius, kurie samdytų nepilie- 
čius imigrantus be oficialio 
Imigracijos departamento 
leidimo.

Biliuje nurodyta bausmė 
pasimokėti nuo $200 iki $500 
už kiekvieną prasižengimą. 
Tai laimėjimas prieš diskri
minacinį imigrantų darbinin
kų varžymą.

Charles W. Colson, buvęs 
Baltųjų rūmų advokatas, ga
vo nuo 1 iki 3 metų kalėjimo 
ir $5,000 pasimokėti. Jis sako 
atlikęs tai, ką jam Nixonas 
įsakęs padaryti. Užtai dabar 
patekęs kalėjiman. Patapęs 
religingu žmogum, pasaky
siąs, kiek Nixonas yra įsivė
lęs į Watergate skandalą.

Katalikų kunigai 
smerkia Thieu

Saigonas. Pietų Vietname 
daugiau kaip 300 Romos 
katalikų kunigų paskelbė sa
vo manifestą, kuriame griež
tai smerkia diktatorių Thieu, 
kurio administracija palaiko 
šalyje priespaudą, korupciją 
ir “socialinę neteisybę”.

300

Hawajiečiai reika
lauja atlyginimo

Washingtonas. 15,000 Ha
waii gyventojų reikalauja 
Kongreso vieno bilijono dole
rių atlyginimo už 19 šimtme
tyje konfiskuotas žemes 
Jungtinių Valstijų reikalams. 
Jie jaučiasi nuskriausti.

Tuo reikalu jau pateiktas 
bilius svarstyti. Hawajieciai 
taipgi reikalauja gražinti 
jiems tas žemes, kurių fede
ralinė valdžia turi perviršių.

Teroristus atidavė 
palestiniečiams

Kairas. Sudano preziden
tas Nimeiry atidavė Palesti
nos Išsilaisvinimo Organiza
cijai 8 nuteistus visam amžiui 
kalėti teroristus, kurie prieš 
15 mėnesių užmušė du ameri
kiečius diplomatus. ,

Kovoja rasizmą 
JAV laivyne

Tokijas. Daugiau kaip
karo laivo “Midway” jūrinin
kų demonstravo Jokosuko 
uoste prieš palaikomą rasinę 
diskriminaciją Amerikos lai
vyne.

Laivyno komanda pripažįs
ta, kad daugiau kaip 50 
jūreivių po demonstracijos 
nebegrįžo į savo laivą. Pana
šių protestų įvyksta ir kituo
se laivuose.

Valgo Šunų maistą
Washingtonas. Senato ko

mitetui maisto reikalais pa
teiktas raportas rodo, kad 
Jungtinėse Valstijose vieną 
trečdalį šunų ir kačių maisto 
suvalgo skurdžiai, kurie ne
turi pakankamai pajamų nu
sipirkti geresnio maisto.

Belfast. Bombų sprogime 
žuvo du žmonės, nešdami tas 
bombas padėti į vieną įstaigą.

Ii jos laimėjimas, liaudies pra
laimėjimas.

Piliečiai turėtų savo sena
torius raginti prieš tą ragan- 
gaudžių bilių S. 1400 balsuo
ti, kad jis būtų palaidotas.

Bendrai tyrinėja
Maskva. Tarybų Sąjungos 

ir Jungtinių Valstijų daktarai 
ir kiti mokslininkai pradėjo 
bendrai tyrinėti vėžio ir 
širdies ligas, taip pat oro ir 
vandens poliuciją, kad būtų 
galima išgelbėti milijonų 
žmonių gyvybę.

Laura Ross, Kompartijos 
kandidatė į Kongresą Bosto
ne, jau turi apie 6,000 piliečių 
parašų.

Sveikatai pavojus
San Francisco.^Federalinės 

valdžios sušauktame įvairių 
mokslininkų susirinkime bu
vo plačiai aiškinta, kad ligoni
nių operacijų kambariai nėra 
saugūs sveikatai, kad juose 
nuo anestezijos chemikalų 
susidaro sveikatai pavojingų 
dujų.

Mokslininkai patyrė, kad 
tos dujos gali padidinti vėžio 
ir kepenų ligų pavojų, taip 
pat motinoms persileidimus 
ir gimdymo defektus.

Pirmą kartą padaryta nuo
dugnūs tyrimai operacijų 
kambariuose.

Egiptas grasina 
Izraeliui

Kairas. Egipto prezidentas 
Sadatas pareiškė, kad jis 
pasiūs militarinių lėktuvų 
Lebanonui gintis nuo Izrae
lio, kuris nuolat kartoja jo 
teritorijos bombardavimą.

Jeigu Izraelis nesustos Le- 
banono teritorijos bombarda
vęs, gali kilti naujas konflik
tas Vidurio Rytuose ir visi 
pasitarimai ir sutarčių pasi
rašymai gali niekais nueiti.
Šeimų išlaidos 
1973 m. pakilo 107.

Washingtonas. Darbo de
partamentas skelbia, kad šei
mų išlaidos, bendrai imant 
pakilo 1973 metais 10%.

Dabar vidutiniam 4 šeimos 
narių pragyvenimui į metus 
reikia $12,600.

Katalikai pasmerkė
Saigom kalėjimus

Paryžius. Vietnamo Romos 
katalikų organizacija griežtai 
pasmerkė Saigono kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklas, 
kaip žiauraus kalinių kankini
mo įstaigas.

Francūzijoje gyvena apie 
45,000 vietnamiečių, kurių 
dauguma yra katalikai ir turi 
artimų ryšių su Vietnamu.

Švininiai puodai 
nuodingi

Washingtonas. Sveikatos 
tyrimo grupės direktorius 
Ralph Nader skelbia, kad 
švininiai puodai nesaugūs 
žmonių sveikatai, ypač elek
triniai arbatiniai katiliukai.

Kanadoje gaminti elektri
niai arbatiniai katiliukai ver
dant sudaro nuodingų švino 
dalių, kurios gali kenkti 
žmonių sveikatai, teigia Na-G 
der.

Pittsburgh, Pa. U. S. Steel 
korporacija pakėlė plieno kai
ną pusšešto proc.

Saanen, Šveicarija. Žy
mieji aktoriai Elizabeth Tay
lor ir Richard Burton teisme į 
15 minučių gavo skyrybas 
(divorsą). Draugiškai pasida
linę $25 milijonų turtą. Tay
lor laimėjusi daugiausia. Ve
dę išgyveno 10 metų.

Infliacijos pavojus
Kings Point, N. Y. Darbo 

sekretorius Brennan, čia kal
bėdamas, pareiškė, kad in
fliacija sudaro pasauliui nu
merio 1 problemą, kurios nei 
viena atskirai negali išrišti.

Brennan rekomenduoja tuo 
klausimu sušaukti viso pa
saulio valstybių vadovus 
bendram pasitarimui, kaip 
sulaikyti infliaciją.

Nixonas skurdina 
neturtinguosius

Washingtonas. Prieš skur
dą kovotojai kaltina Nixoną 
dėl kainų kjlimo ir neturtin
gųjų skurdinimą. Jie reika
lauja “baigti badą Ameriko- • M je .

Dėl aukštų pragyvenimo 
kainų daugiau kaip 37 milijo
nai žmogių gyvena nedatek- 
liuje, milijonai badavimo sta
dijoje.

Konferencijoje 26 maisto 
ekspertai aiškino apie sunkią 
neturtingųjų padėtį.

Maskva. Nixono ir Brežne
vo pirmose pasitarimų dieno
se buvo pasirašyta net ketu
rios sutartys: energijos, na
mų statybos, širdies ligų ir 10 
metų ekonominė bei prekybi
nė sutartis.
\Dabar panašių sutarčių 
^Jungtinės Valstijos ir Tarybų 
Sąjuhga yra pasirašiusios net 
14. Tai skaitoma dideliu 
atsiekimu taikiam sugyveni
mui tarp abiejų šalių. Prez. 
Nixonas sako, kad tai pada
ryta turint artimus “asmeni
nius santykius” tarp abiejų 
didžiųjų šalių vadovų.

Pasitarimų tęsimui Brežne
vas ir Nixonas išvyko į 
Krymo kurortą Jaltą, kur 
1945 m. Stalinas* Roose veltas 
ir Churchillas tarėsi, kaip 
sėkmingiau baigti Hitlerio 
jėgų sudaužymą ir atsteigti 
taiką pasaulyje.

Dabar tariamasi, kaip stra
teginių ginklų gamybą limi
tuoti, pasaulį apsaugoti nuo 
branduolinio karo, kad taika 
ir taikus sugyvenimas vieš
patautų pasaulyje.

Kainos vėl pakilo
Washingtonas. Gegužės 

mėn. maisto kainos pakilo 
1.1%. New Yorko apylinkėje 
vaisių ir daržovių kainos 
pakilo 8.2%.

Tikimasi dar didesnio kainų 
pakilimo ateityje.

Anglijoj neramu
Londonas. Gegužės mėn. 

maisto kainos pakilo 1.4%, 
per 12 mėnesių pragyveni
mas pakilo 16%.

Streikai nuolat kartojasi. 
Darbininkai reikalauja dides
nių algų. Jie jaučiasi nu
skriausti infliacijos didėjimu. 
Ragina nepadėti 
Čilės fašistams

Lima, Peru. Lotynų Ame
rikos konferencija legates gy
nybos ir ekonominės nepri
klausomybės klausimų apta
rimui nutarė atsišaukti į viso 
pasaulio valstybes su ragini
mu nutraukti ryšius su Čilės 
fašistiniu režimu.

Konferencija taipgi nusita
rė visokiais galimais būdais 
padėti Čilės politiniams kali
niams, kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose kanki
namiems'. Kviečia visus geros 
valios žmones prisidėti prie 
jų išlaisvinimo.

Maistas
kaip auksas >

Phnom Penh. Kambodžo
je, ypač sostinėje šiuo metu 
maisto trukumas jaučiamas. 
Spekuliatoriai jį pardavinėja 
kaip auksą ir daro didžiulius 
pelnus.

Didieji spekaliatoriai pada
ro pelno po $10,000 į dieną, 
lėktuvais atveždami maistą.' 
Daugelio produktų kainos 
pakilo iki 50V2. Skurdžiai 
badauja.

Geneva. Mirė 81 metų 
amžiaus Darius Milhaud, gar
sus Prancūzijos muzikos 
kompozitorius.

Associated Press
Rudolf Kirchschlager

Socialistas Rudolf Kirchchla- 
ger laimėjo Austrijos prezi
dento rinkimus. Jis gavo 
51.7% visų balsavusių, kon
servatorius Lugger gavo 
48.3%.

Kardinolo mirtis 
sukėlė kivircių

Paryžius. Skelbiama, kad 
kardinolas Danielou miręs 
palaidūnės moters kambary
je nuo širdies smūgio. Kardi
nolas ją lankęs, kai jos vyras 
buvo kalėjime.

Dabar Romos katalikų hie
rarchijoje kilo aštrių kivirčių, 
kaip kardinolą išteisinti vi
suomenės akyse, o gal jį 
pasmerkti.

Suskilo Krikščionių 
Demokratų partija

Roma. Italijos valdančioji 
Krikščionių Demokratų par
tija suskilo. 300 kairiųjų 
delegatų turėjo savo trijų 
dienų kovenciją.

Jie pasmerkė reakcionie
rius ir jų rėmėjus, nusitarė 
kooperuoti su kairiuoju judė
jimu ir darbo unijomis.

Konvencijoje pasisakyta už 
lojalumą Romos katalikų baž
nyčiai, bet daugelis kritikavo 
bažnyčios hierarchiją, kuri 
padeda reakcijai.

Washingtonas. Prez. Nixo
nas išvykdamas į Maskvą 
nusitarė apdovanoti Brežne
vą nauju brangiu automobi
liu. Kai Brežnevas lankėsi 
Washingtone, taipgi gavo 
automobilį.

Nunešė $130 
milijonų

New Yorkas. Apie $130 
milijonų nubankrutavusi Ok- 
lahomos aliejaus firma, į 
kurios biznį įdėjo daugelis 
korporacijų viršininkų, žy
mių aktorių, politikierių. Visi 
jaučiasi esą nuskriausti, no
rėję pasipinigauti.

Mirė Juan Peronas
Argentinos prezidentas Pe

ronas mirė pirmadienio rytą 
po gana sunkios ligos. Perono 
gyvenimas buvo gana įdo
mus. Jis seniau buvo Argen
tinos prezidentu, o vėliau 
reikėjo jam pasitraukti iš 
savo šalies. Jis išbuvo trem
tyje 18 metų. Dabar sugrįžęs 
vėl buvo išrinktas preziden
tu. Jį rėmė organizuoti darbi
ninkai.
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Nixonas Tarybų Sąjungoje
Prezidentas Nixonas vėl Tarybų Sąjungoje, kur jis tariasi 

su tos šalies aukštąją vadovybe. Pažangūs Amerikos 
žmonės, taikos trokštą Amerikos žmonės, aišku, tą kelionę 
sveikina. Kiekvienas žingsnis link pasaulinės taikos 
tvirtinimo yra žingsnis link šviesesnės ateities visai 
žmonijai.

Bet tas nereiškia, kad Amerikos žmonės užmiršta savo 
sąskaitas su Nixonu. Sveikinti jo gerus žingsnius užsienio 
politikoje yra vienas dalykas, kritikuoti jo ir jo 
administracijos veiksnius šalies viduje - kitas. Amerikos 
žmonių didi dauguma nori pasaulinės taikos. Ir kokia 
politinė grupė nestovėtų prie valdžios vairo, Amerikos 
žmonės sveikins ją, kai ji gilina ko-egzistenciją, platina, 
bendradarbiavimą su kitu socialinių santvarkų šalimis. Bet 
kas vyksta čia pat - tai jau kitas dalykas.

Jau nekalbant apie Watergate skandalus, Nixono 
administracija buvo ir lieka administracija, kuri atstovauja 
tą galvoseną Amerikos valdančioje klasėje, kuri stoja prieš 
socialines reformas, prieš platesnę neapmokamą apšvietą, 
prieš socializuotą medicinišką aptarnavimą, prieš mokesčių 
palengvinimą žmonėms. Nixono administracija pačioje 
mūsų šalyje lieka pačių agresingiausių pelnagrobių, sukčių 
ir išnaudotojų atstove. Ji lieka administracija, kuri, 
nepaisant gražių frazių, esmėje rasistinė, anti-liaudiška ir 
anti-intelektualinė. Net milijonai Amerikos žmonių, kurie 
dveji metai atgal balsavo už Nixoną, tą pradeda suprasti.

Aišku, kad pažangiečiai to nepamiršta. Čia nėra kalbos 
apie prieštaravimą. Gerai, kad Nixono administracija paties 
gyvenimo verčiama ir savo taktiniais sumetimais daro gerus 
žingsnius pasaulinėje arenoje. Mūsų prievolė tuos žingsnius 
remti, akstinti, tvirtinti. Bet tuo pačiu laiku reikia gilinti 
Amerikos žmonių supratimą, kaip dabartinė administracija 
stoja skersai kelio į gerbūvi, į sveikesnę, padoresnę ir 
laimingesnę Ameriką.)
Somalijos pamoka

Šiaurrytinės Afrikos kraštas Somalija yra tarp skurdžiau-’ 
šių pasaulyje. Trys milijonai somaliečių gyvena palyginamai 
primityvėse sąlygose ir didžioje daugumoje yra beraščiai.

Iš Somalijos sostinės Mogadišu dabar ateina žinia, kad 
valdžia uždarė visas vidurines mokyklas ištysiems metams. 
Apie 30,000 somaliečių vaikinų ir merginų išvyks į kaimus, 
viensėdžius ir klajokliu stovyklas, kur jie praleis visą laiką 
mokinant suaugusius i^yti ir skaityti.

Mums atrodo, kad tai geras, nors drastiškas žingsnis. 
Šalys, kur neraštingumas dar labai paplitęs, galėtų 
pasimokinti iš Somalijos. Laukti, iki tie jauni mokiniai baigs 
vidurines mokyklas ir paskui universitetus ir gal taps 
mokytojais, reikštų palikti šimtus tūkstančių žmonių 
neraštingus per kitą dešimtmetį. Somalija suprato, kaip tai 
anksčiau suprato socialistinė Kuba, kad jaunus kiek 
išsimokslinusius žmones reikia naudoti tuojau, be atidėlioji
mo.

Ar jauni vidurinės mokyklos mokiniai nukentės, kai tenka 
palikti mokyklos suolą metams? Nemanome. Sėdėti 
mokyklos suole ne vienintelis būdas mokinti. Gyvendami 
kaimuose ir su klajokliais tie somaliečiai jaunuoliai daug ko 
pasimokins, suartės su liaudimi, supras jos reikalus.

Kiti atsilikę kraštai Afrikoje ir Azijoje galėtų pasimokinti 
iš mažiukės Somalijos.

Gydytojai iš užsienio
Amerikos ligoninėse ir klinikose, ypatingai didmiesčiuose, 

pacientas dažnai susitinka su gydytoju-užsieniečiu: dešim
tys tūkstančių jaunų daktarų iš Indijos, Turkijos, Irano, 
Pakistano, Nigerijos, Bolivijos ir kitų Azijos, Afrikos bei 
Lotynų Amerikos kraštų dabar praktikuoja Amerikoje.

Pas mus didelė gydytoju stoka, geriau pasakius, liaudžiai 
prieinamu gydytojų stoka, ypatingai miestų, apskričių ir 
kitose viešose ligoninėse. Todėl Amerikos ligoninės mielai 
priima jaunus, ką tik mokslą baigusius gydytojus iš minimų 
taip vadinamo “Trečiojo pasaulio” kraštų. Bet kaip su ju. 
gimtiniais kraštais?

Paimkime pavyzdžiui Indiją. Jaunas indusas studentas 
studijavo mediciną pačioje Indijoje, o gal dar su valdžios 
stipendija Amerikoje arba Britanijoje. Štai jis baigė 
mokslus, gali pradėti praktikuoti. Atrodo, kad čia neturėtų 
būti klausimo, kur jis praktikuos. Juk pačioje Indijoje 
gydytojų ‘stoka šimtus kartų aršesnė negu Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Juk Indijos kaimuose gydymas 
beveik neprieinamas, juk ten vienam gydytojui tenka ne 
tūkstančiai, bet šimtai tūkstančiu žmonių, juk ten dažnai 
siaučia epidemijos, juk ten žmonėms reikia paprasčiausio 
mediciniško aiškinimo. Taip, atrodo, kad jaunas indusas 
gydytojas turi moralinę prievolę tapti sveikatos saugotoju ir 
skleidėju savo šalyje. Panašiai Pakistane, Irane, Turkijoje

* ir 1.1. Bet matyti, kad stipresnė negu moralinė prievole yra 
ekonomika: tie jauni gydytojai atvyksta pas mus, nes čia. 
geresnis atlyginimas - ir tiek.

0 visgi mums atrodo, kad čia kas tai netvarkoje. Mums 
. atrodo, kad net tų šalių valdžios turi prievolę paveikti tuos 
jaunus medikus, kad juos reikia įtikinti, gal ir duodant 
stipendijas tik su tam tikromis sąlygomis, kad jie turi 
prievolę savo šalių masėms.

BRAŽINSKŲ BYLA f 
NEBAIGTA

“Veiksnių” spauda džiau
gėsi, kad tarybinio lėktuvo 
grobikai Bražinskai jau Tur
kijos prezidento amnestuoti 
ir galėsią laisvai išvykti į 
Jungtines Valstijas. Jų parsi- 
kvetimui buvo sukelta nema
ža pinigų suma ir pasiųsta 
delegacija.

Dabar gi spaudoje pasirodė 
pranešimas, kad Bražinskų 
byla dar bus apsvarstyta 
liepos 15 d. Vadinasi, jie dar 
nėra laisvi, dar jų bylą 
nebaigta.

Paprastai, amnestija palei
džia iš kalėjimų arba sumaži
na bausmes jau pripažintus 
teismuose kaltais. Vadinasi, 
juos galėjo amnestuoti kaip 
prasikaltusius įstatymams. 
Bražinskai juk kaltinami ne 
vien už lėktuvo pagrobimą, 
bet ir už lėktuvo tarnautojos 
užmušimą.

KOLONIALIZMO 
PALIKIMAS

Vilniaus “Tiesa” paskelbė 
sekamus duomenis apie kolo
nializmo palikimą:

Šiandien kolonijinį jungą 
dar velka 35 mln: žmonių. 

^Buvusiose kolonijose ir pri
klausomose teriterijose gy
vena 97 % neraštingų - 759 
mln. žmonių.

Afrikoje yra valstybių, kur 
tik nuo 2 iki 5°/o gyventojų 
yra raštingi, Saudo Arabijoje 
9 vaikai iš 10 nelanko mokyk
los, Irane — 5 iš 10. 
Amerikos valstybių organiza
cijos oficialiais duomenimis 
mokyklose trūksta 300 tūkst. 
klasių, ir 14 mln. vaikų 
Lotynų Amerikoje neturi ga
limybės įgyti pradinį keturių 
klasių išsilavinimą. Haityje 
90°/o gyventojų neraštingi.

Brazilijoje iš 1,400 
vaikų į pirmą klasę patenka 
1,000, į antrą pereina 396, iš 
jų tik 169 baigia keturias 
klases, 20 - vidurinį išsilavini
mą ir tik 1 - universitetą”.

RELIGIJA NESULAIKO 
SKERDYNIŲ

Kanados “Liaudies Balsas” 
rašo: '

“Šiaurinės Airijos gyvento
jai yra geri krikščionys, bet 
tas nesulaiko jų nuo kruvinų 
tarpusaviu skerdynių. Jie 
niekaip negali surasti bendro 
kelio. Buvo šiaip taip sulipdy
ta bendra protestonų ir kata
likų valdžia, bet jau sugriu
vo. Protestonai nenori ne tik 
dėtis prie Airijos respubli
kos, bet ir prisileisti prie 
valdžios katalikus, gyvenan
čius toje pačioje Šiaurinėje 
Airijoje arba Ulsteryje.

Izraelitai ir arabai taipgi 
yra labai religingi žmonės, 
bet tas nesulaiko jų nuo 
baisių karų ir teroro veiks
mų.

Dvasininkai, kurie pakar
totinai skelbia, kad tik tikėji
mas gali padėti žmonijai 
taikiai sugyventi, turėtų pa- 
sižūrėti įxtuos sektorius. 
Skirtingos religijos dažnai 
būna priežastimi žmonių 
neapykantos vienas kitam”.

SIEKIA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvos “Valstiečių Laik
raštis” rašo:

“Surinamo vyriausybė ofi
cialiai pareiškė pasiryžusi iki 
ateinančių metų iškovoti ne
priklausomybę. Dabar šis 
kraštas prie Atlanto vande
nyno Pietų Afrikoje yra 
Olandijos valda.

Surinamas turi 400 tūk
stančių gyventojų. Daugiau
sia afrikiečių palikuonys ir 
išeiviai iš Indijos, Indonezi
jos. Pagrindinis krašto turtas 
— boksitai; pagal jų atsargas 
Surinamas užima vieną pir
mųjų vietų pasaulyje. Vidaus 
reikaluose Surinamui suteik
tos autonominės teisės, ta-

* M*

čiau užsienio politikos ir 
gynybos reikalus tvarko 
Olandija. Pastarosios pažiūra 
į savo valdą Pietų Amerikoje 
stabdo krašto ekonomikos 
plėtotę. Praktiškai Surina
mas paverstas Olandijos ža
liavų šaltiniu. Vietos gyven
tojai seniai tuo nepatenkinti.

Po gruodžio rinkimų į val
džia atėjo koalicinė vyriausy- 
sybė, kurią sudaro keturių 
partijų atstovai. Nauja vy
riausybė stoja už nepriklau
somybės suteikimą Surina
mu! ir socialines reformas”.

NAUJAS VAIDMUO
Vilniuje išeinąs žurnalas 

“Kultūros Barai” rašo:
“Garsus amerikiečių kino 

aktorius Marlonas Brandas, 
žinomas tarybiniam žiūrovui 
iš filmo “Gaudynės”, filmuo- 
sis naujame filme apie masinį 
indėnų žudymą Amerikos 
Valstijose. Filmo tikslas - 
papasakoti, kaip, užkariau
jant naujas žemes, negailes
tingai buvo naikinamos išti
sos indėnų gentys.

Marlonas Brandas vaidins 
karininką, be tikslo užmuši- 
nėjantį indėnus. Jis pareiškė, 
kad visus gautus už filmą 
pinigus perduos Amerikos 
indėnų šalpos fondui”.
NĖRA APSAUGOS 
JAUNUOLIAMS/

Vakarų Vokietijos laikraš
tis “Velt Der Arbait” rašo:

“Rolfas Kramėmis, firmos 
“Proger unpzoon” raštvedžio 
aštuoniolikmetis mokinys bu
vo išrinktas profsąjungų įga
liotiniu jaunųjų tarnautojų 
reikalams. Kurį laiką firmos 
šefas ir jo pavaduotojai nepa
prastai mėgo “gabų ir simpa
tingą jaunuolį”. Bet vos tik 
Rolfas ėmė protestuoti, kad 
sistemingai žlugdomi užsiė
mimai su firmos mokiniais, 
jis tuoj pateko į nemalonę, o 
netrukus buwatleistas “dėl 
profesinio netinkamumo”. Įs
tatymų numatytas paauglių 
profesinis paruošimas dauge
liu atvejų tiesiog ignoruoja
mas”.

atminimas

Prienai (kablegrama). Bir
želio 22 d. didelės iškilmės 
įvyko pažangaus JAV lietu
vių visuomenės veikėjo, “Vil
nies” laikraščio redaktoriaus 
Vinco Andrulio gimtajame 
Gripiškių kaime. Prie namo, 
kur jis gimė ir užaugo, buvo 
atidengtas paminklinis ak
muo.

Pagerbti tauraus lietuvių 
sunaus susirinko Vyšniūnų, 
Stakliškių ir kitų kolūkių 
žemdirbiai, moksleiviai, į tė
vynę sugrįžę išeiviai ir sve
čiai iš JAV. Čia atvyko 
Lietuvos TSR ministrų tary
bos pirmininko pavaduotoja 
Leokadija Diržinskaitė, rašy
tojas Justas Paleckis, Lietu
vos TSR Žurnalistų Sąjungos 
pirmininkas Jonas Karosas, 
užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas Vytautas Zenke
vičius, Kultūrinių, Ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
pirmininko pavaduotojas Ka
zakevičius, “Gimtojo Krašto” 
redaktorius poetas Vacys 
Reimeris, žurnalistai, visuo
menės veikėjai.

Apie Vinca Andrulį, karštą 
kovotoją už šviesesnį rytojų, 
už geresnį darbo žmonių 
gyvenimą susirinkusiems pa
pasakojo jo ilgametis bendra
žygis, “Laisvės” laikraščio ir 
“Tiesos” žurnalo redaktorius 
Antanas Bimba ir kiti Vincą 
Andrulį pažinoję draugai.

Iškilmių dalyviai taip pat 
aplankė Vinco Andrulio kapą 
Stakliškėse, prie paminklinio 
akmens padėjo gėlių puokš^ 
tęs. V. Petkevičienė

Rozenbergus išteisinti

21 metai sukako nuo Ethel 
ir Julius Rosenbergų sudegi
nimo elektros kėdėje. Jie 
buvo nuteisti nužudyti, kaip 
Tarybų Sąjungos šnipai, nors 
jie tokiais visai nebuvo. Jie 
tik buvo ištikimi liaudies 
kovotojai prieš išnaudojimą, 
rasizmą, fašizmą, prieš karą. 
Makartinė reakcija su jais 
susidorojo.

Paliko jie dar nepilname
čius du sūnus Michael ir 
Robert. Abu dabar jau suau
gę vyrai. Jie reikalauja, kad 
tėvai būtų išteisinti, nes abu 
sūnūs įsitikinę tėvų nekaltu
mu. Jie reikalauja visą Ro-

šenbergų bylą atidengti ir iš 
naujo ją persvarstyti.

Tuo reikalu New Yorke 
buvo suruoštas masinis mi
tingas. Garsioji Carnegie salė 
buvo užpildyta. Visi pasisakė 
už Rosenbergų išteisinimą.

Rosenbergų nužudymas 
prilygsta prie Haymarketo 
aukų, Sacco ir Vanzetti ir 
daugelio kitų nužudytų kovo
tojų už liaudies reikalus.

Abu Rosenbergų sūnūs pa
reiškė, kad jų tėvų vardas 
istorijoje pasiliks šviesus, 
kaip kovotojų už laimingesnį 
žmonijos gyvenimą. J. G.

MARGAS SKILTIS PASKLAIDŽIŲS

“Veiksniai” nieko nelaimėjo
Kaip žinia, prasidėjus ki

tiems metams yra priimta 
žvilgtelti atgal, pasižiūrėti, 
kas nuveikta.

Matyt, “veiksniškosios” or
ganizacijos nebus išimtimi, 
nes, pavyzdžiui, “Naujienos” 
jau senokai įvertino fronti
ninkų šių metų veiklą:

“Vėjavaikiškai atmetate 
koordinacijos reikalą.. .land- 
koordinacijos reikalą. . . lan
džiojate Washingtone pro 
užpakalines duris.

Tik prisiminkime savo gar
sų žygį į Washingtoną, kai 
jūs, pasičiupę vokišką baum- 
kucheną, nuskubėjote į Bal
tuosius rūmus lietuvių repre
zentuoti, Lietuvos laisvinti. 
Tariatės besą išmintingiausi 
iš išmintingiausių, tad kodėl 
nesuvokiate, kad tokiu netin
kamu elgesiu. . . grūdą lai
mėję, galite pralaimėti veži
mą”.

Čia kalba tradicinis “Nau
jienų” ir Alt’os pavydas: mat, 
jos jau nebeturi nei vokiško 
baumkucheno, nei lietuviškos 
baronkos, ir jų niekas net pro 
užpakalines duris neįsilei
džia.
Neskanus kvapas

“Veiksnių” spaudoje - pa
čioje įvairiausioje - apie “Ne
priklausomą Lietuvą” rašoma 
tiek, kad vien iš šių rašinių 
būtų galima laikraštį leisti.

Vienas iš daugelio, pamėgi
nusių patupėti “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktoriaus 
kėdėje - J. Petrėnas - pajuto, 
kokia ji dygi ir paspruko 
atgal į Niujorką, iš kurio 
buvo importuotas Monrealiu.

J. Petrėnas davė interviu, 
kuriame iš dalies atskleidžia 
“N. L.” reikalų užkulisius. 
Jis, tarp kitko, pasakė:

“Nesuprantama, kodėl atsi
rado šmeižtai, niekinimai, 
pikti išvedžiojimai. Buvo su
šaukti didžiuliai susirinki
mai. . .išrinktos kažkokios 
neaiškios paskirties komite
tas. . . prasidėjo sąskaitų su
vedinėjimas. Kitų žmonių 
niekinimu tikrai liūdnos pa
dėties nepataisysi. Čia liguis
tu įžūlumu ypatingesniu bū
du pasižymėjo (jau ne pirmą 
kartą) Henrikas Magys”. ;

J. Petrėnas iš Monrealio 
kardininkų aplinkos išsivežęs 
tokį blogą įspūdį, kad net 
primena Jono Meko pažadą 
“Nagį pamokyti diržu per 
užpakalį”, apgailestauja, kad 
filmininkas iki šiol pažado 
neįvykdęs.

Ką gi, istorija labai dėsnin
ga (ir būdinga ne vien 
Monrealio “patriotams“) - 
susikibę savo interesiulų var
dan, jie pasirengę ne tik 
apsispiaudyti, bet ir purve 
išvolioti vienas kitą.

J. Petrėnas, matyt, buvo 
primiršęs labai tikslų posakį - 
“tarp vilkų patekęs pats vilku 
stauk”.

Apie didelius negalavimus 
“veiksnių“ stovykloje dėl 
tarpusavio rietenų, nepasiti
kėjimo vieni kitais labai 
susikrimtusi rašo ir tolimo
sios Australijos “Mūsų pasto

gė”. “Sumalsiu aš jį, gyvatę, į 
pelenus yra mūsų charakte
rio bruožas ir neretas gyveni
mo įvykis”.

ką gi, jau bent šitas 
atvirumas, šita saviplieka 
“veiksnių” laikraščiui tikrai 
retas dalykas. Tuo labiau, 
kad kalbama ne apie kokį 
vieną asmenį, o apibendrin
tai. Ir dar:

“Nuo tų šmeižtų, apkalbų, 
įtarinėjimų esame patys jau 
smarkiai nukentėję, nuo to 
kenčia ir visa mūsų bendruo
menė. Net su redaktoriais, 
abiejų laikraščių (rašoma 
apie Australijos laikraščius - 
“Mūsų pastogė” ir “Tėviškės 
aidai“; kokia analogija su 
Monrealio “N. L.”! — V. M.), 
po tokių įtarinėjimų ir šmeiž
tų turėjo pasitraukti, o kiek 
kitų mūsų veiklių žmonių yra 
pasitraukusių? Tas viskas ir 
dabar dar atsirūgsta neska
niu kvapu”.

Kvapas tikrai neskanus. 
Kaip, apskaitai, ir visos tos 
“veiklos”. . .
Tvarkingai, iš apačios

Kanados “Tėviškės žibu
riai” vis dažniau savo malo
ningą dėmesį atkreipia į 
emigracinį jaunimą. ’ Reikia 
pripažinti - jie tai daro žymiai 
lanksčiau ir gudriau, negu, 
pavyzdžiui, naujienietiško ti
po kolegos Jungtinėse Valsti
jose. Įdomus šia prasme “Tė
viškės žiburių“ vedamasis 
“Buvome kartu”. Čia, labai 
glaustai, peržvelgta šių metų 
“veiksniško” jaunimo ir/seni- 
mo santykiai. Peržvelgta jė
zuitiškai gudriai, nesibarant: 
jaunimą, lyg kačiuką nosimi 
baksnoja į jo padarytą balutę 
ir kartoja: “0 be senių nieke 
nepadarysit, ten, kur jų klau
soma, viskas gražiai vyks
ta. . .”

Bet iš pat straipsniuko, la
bai jau akivaizdu, kad ne vis
kas ir ne visur gražu, kaip to 
norėtų “T. Ž.” - kad ir Vene
sueloje, Vakarų Vokitijoje, 
tose pat Valstijose.

Šiame straipsnelyje jauni
mui ir pyragas siūlomas:

“Vyresnysis jaunimas jau 
yra pajėgus pradėti Bendruo
menei vadovauti, pradėti 
tvarkingai, iš apačios. . .”.

Taigi, kai jaunimas suvy- 
resnės - pasieks maždaug 
penkiasdešimties metelių 
amžių, jei jis elgsis “tvarkin
gai” (tai yra, “darys, kaip tė
veliai darė”) ir jis bus priim
tas tarp išrinktųjų.

. . . Tik kur tada tos lietu
viškos bendruomenės reikės 
ieškoti? To “Tėviškės žibu
riai” nemini.

Vladas MIKŠYS

PINIGŲ PADIRBĖJŲ 
GAUJA

BONA. Frankfurte prie 
Maino policija išaiškino tarp
tautinę pinigų padirbėjų gau
ją. Jie turėjo slaptą spaustu
vę vieno namo rūsyje. Nusi
kaltėliai spausdino netikrus 
Amerikos dolerius ir vairuo
tojų teisių blankus, taip pat 
įvairius pažymėjimus.

Nuoširdžius sveikinimai iš
tojo krašto

Per labai įdomią ir malonią viešnagę Tarybų Lietuvoje 
sutikome šimtus žmonių, kurie prašė parvežti ir perduoti 
laisviečiams nuoširdžiausius sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus. Ypatingai daug Lietuvoje “Laisvės” skaitytojų 
prašė nuo jų padėkoti tiems Amerikos lietuviams, kurie 
jiems yra užrašę “Laisvę”. Jie su susidomėjimu mūsų 
laikraštį skaito ir iš jo daug sužino apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir veiklą.

Tuos sveikinimus ir linkėjimus perduoti kiekvienam 
asmeniškai neįmanoma. Todėl prašau visus kartu juos 
priimti per manę.

Ta pačia proga noriu viešai nuo savęs nuoširdžiausiai 
padėkoti visiems draugams ir draugėms kurie padėjote 
daugiau kaip mėnesį laiko man išvykus į Lietuvą be 
mažiausio susitrukdymo “Laisvę” išleisti. Ypač dėkoju 
tiems, kurie savo raštais padėjote laikrašį užpildyti.

A. Bimba
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SVARBIAIS KLAUSIMAIS Mikro ir Kipro motinėlė FELIKSAS BIELIAUSKAS
Žmonių žudytojai

Trejetą dienų Izraelio lėk
tuvai bombardavo Lebanono 
kaimus ir palestiniečių sto
vyklas. Nuo bombų ir auto
matinių šautuvų užmušė 
daug nieko nekaltų žmonių - 
senelių, motinų, vaikų. 45 
arabus sunkiai sužeidė. Išde
gino kaimus ir stovyklas.

Izraelio valdžia teisinasi, 
kad ji “atsimokėjo” už pales
tiniečių teroristų nužudytas 
tris Izraelio moteris. Koks 
atsimokėjimas, kai dėl to turi 
nukentėti nekalti žmonės, o 
teroristai buvo vietoje už
mušti.

Tai jau nebe pirmas kartas 
tokį žmogžudišką aktą atlieka 
izraeliečiai Lebanono terito
rijoje. Jie žada ir toliau tęsti 
arabų skerdynes, jei teroris
tai nesiliaus puldinėti izrae
liečius.

Bet Lebanonas ir palesti
niečiai juk neveikia kartu su 
teroristais ir jų teroristinio 
darbo neužgiria. Tai kam 
tada bausti nekaltus žmones, 
deginti jų gyvenvietes?

Tiek palestiniečiai teroris
tai, tiek Izraelio dešinieji 
zionistai nenori taikingo susi
tarimo Vidurio Rytuose. 
Jiems baisiai nepatinka Egip
to ir Sirijos susitarimas su 
Izraeliu nutraukti karo veiks
mus ir taikingai tartis.

Aišku, Izraelio valdžia, tęs
dama skerdynes Lebanone, 
padeda teroristams ir zionis- 
tams suardyti taikingus pasi
tarimus. Egipto prezidentas 
Sadatas tai pastebėjo, kad 
toks Izraelio aktas gali suar
dyti visus pasitarimus ir 
kartu gali naują karą išprovo
kuoti.

Jungtinės Tautos vienbal
siai pasmerkė tokius Izraelio 
žygius, kurie gali tikrai su
kurti baisų karą Vidurio 
Rytuose.

Po trejeto metų
Nixono administracija pa

laikė trejetą metų užšaldytas 
algas, bet kainas ir infliaciją 
paliko be kontrolės. Pasėkoje 
to viso dabar turime ekono
mijos atslūgimą, energijos 
krizę, nedarbo padidėjimą ir 
nebepasiekiamai pragyveni
mo kainų pakilimą.

Didysis biznis džiūgauja 
kasdieniniais laimėjimais. 
Pelningiausia gadynė jam 
atėjo. Kad visuomenę apgau
ti, didysis biznis praktikuoja 
hitlerinę taktiką: juo didesnis 
melas, tuo daugiau žmonių 
galima apgauti ir iš to turėti 
pelno.

Su Nixono administracijos 
pritarimu ir palaiminimu, di
dysis biznis skelbia, kad iš 
darbininkų ir vartotojų api
plėšimo gauti pelnai būsią 
neva visuomenės reikalams 
panaudoti. Tai jau didesnio 
melo nebegali būti. Tiek 
tereiškia, kiek ginkluotas 
plėšikas, apiplėšęs praeivį, 
jam primena, kad iš to bus 
daug nukentėjusiam naudos.

Darbo žmonėms jau nebėra 
jokios kitos išeities, kaip tik 
tuos išnaudotojus suvaldyti 
kova už žymiai didesnes 
algas, prieš aukštas kainas, 
prieš infliaciją.

Taikus tautų sugyvenimas
Jau prabėgo 33 metai nuo 

Hitlerio militrinių jėgų įsi
veržimo į Tarybų Sąjungą. 
Toji baisioji diena buvo 1941 
m. birželio 22. Tada Hitleris 
paskelbė, kad Tarybų Sąjun
ga bus greitai sukriušinta, 
“komunizmo pavojus” nuga
lėtas ir Vokietijoje bei užka
riautuose kraštuose bus su
kurtas tūkstančiai metų rei
chas, kurio jokio jėga negalės 
sunaikinti.

Bet Hitleris ir visa jo galia 
už metų kitų atsimušė į 
nenugalimą tarybinių armijų 
sieną. Tarybų militarinė jėga 
iš rytų ir amerikiečių, anglų 
;bei nrancūzų jėgos iš vakarų 

hitlerizmui galą padarė. Tuo
met gimė susitarimo ir bend
ro taikaus sugyvenimo tarp 
prieš fašizmą kariaujančių 
jėgų idėja.

1950 metais prez. Truma- 
nas su Anglijos premjeru 
Churchillu paskelbė taikiam 
sugyvenimui su Tarybų Są
jungą pabaigą ir išvystė 
šaltąjį karą. Tai buvo karo 
kranklių laimėjimas kapita
listiniame pasaulyje.

Šaltojo karo metu įvyko 
Korėjos ir Vietnamo karai, 
taipgi karai Vidurio Rytuose. 
Šaltasis karas atnešė pasau
liui daug kančių, nelaimių. 
Bet jis dabar laipsniškai 
likviduojamas ir jo vietą 
užima taikus tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
sugyvenimas. Jis plečiasi vi
same pasaulyje. Jis gali 
apsaugoti pasaulį nuo naujų 
karų, ypač nuo branduolinio 
karo, kuris galėtų pasaulio 
civilizaciją sunaikinti.

Tikimės, kad Brežnevo ir 
Nixono pasitarimai Maskvoje 
dar labiau sutvirtins taikų 
sugyvenimą. To pasaulis 
trokštą, to pasaulis laukia.

Rosenbergus išteisinti
21 metai sukako nuo Ethel 

ir Julius Rosenbergų sudegi
nimo elektros kėdėje. Jie 
buvo nuteisti nužudyti, kaip 
Tarybų Sąjungos šnipai, nors 
jie tokiais visai nebuvo. Jie 
tik buvo ištikimi liaudies 
kovotojai prieš išnaudojimą, 
rasizmą, fašizmą, prieš karą. 
Makartinė reakcija su jais 
susidorojo.

Paliko jie dar nepilname
čius du sūnus Michael if 
Robert. Abu dabar jau suau
gę vyrai. Jie reikalauja, kad 
tėvai būtų išteisinti, nes abu 
sūnūs įsitikinę tėvų nekaltu
mu. Jie reikalauja visą Ro
senbergų bylą atidengti ir iš 
naujo ją persvarstyti.

Tuo reikalu New Yorke 
buvo suruoštas masinis mi
tingas. Garsioji Carnegie salė 
buvo užpildyta. Visi pasisakė 
už Rosenbergų išteisinimą.

Rosenbergų nužudymas 
prilygsta prie Haymarketo 
aukų, Sacco ir Vanzetti ir 
daugelio kitų nužudytų kovo
tojų už liaudies reikalus.

Abu Rosenbergų sūnūs pa
reiškė, kad jų tėvų vardas 
istorijoje pasiliks šviesus, 
kaip kovotojų už laimingesnį 
žmonijos gyvenimą. J. G.

Dainavo Vilniuje

Negrų liaudies dainų vakarus 
Vilniaus filharmonijoje su
rengė populiari JAV daini
ninkė Odeta, garsėjanti pla
čiu Amerikos tautų dainų 
repertuaru. Vilniaus publika 
šiltai sutiko viešnią, nuošir
džiai plojo už jos dainas, 
kurių nemaža dalis mūsų 
respublikos scenoje atliktos 
pirmą kartą. Nuotraukoje - 
dainuoja viešnia iš JAV.

V. Kapočiaus nuotr.
s

[Miko Petrausko gimimo 100-osios metinėms]

“Amžiną atilsį Tau, mano 
motinėle, kad iščiuliojai Tu 
mus, varge būdama ir sten
geisi duot pasauliui tikrus 
žmones. Ar mes tą patys 
pajiegsime laikyt ir laikyties 
gražaus žmonijos kelio, sun- 
kulart, bet stengsimės Tavo, 
motulė, gerus jausmus, 
mums paliktus, augint”.

Tokį priesaką savo dieno- 
raštin 1924 m. įsirašė, gy
vendamas Amerikoje, kom
pozitorius Mikas Petrauskas, 
gavęs iš Lietuvos, iš brolio 
Kipro Petrausko, žymiausio 
Lietuvos dainininko, telegra
mą apie motinos mirtį.

Giliai sukrėstas, kompozi
torius kuriam laikui nutraukė 
savo koncertinę veiklą. Ne
kėlė dabar džiaugsmo prieš 
tai net raudonu rašalu dieno
raščio įrašas: “Žalčių karalie
nė”, viskas priduota White- 
Smith spaustuvei. Už dviejų 
savaičių bus opera atspaus
dinta”.

TOLESNIS ĮRAŠAS: 
“Brolis Antanas prisiuntė 
motinos, rakštyje gulinčios, 
paveikslą. Visai ramiai užmi
gusi. . .”

Petrausko motina - tai 
Juozapota Rastenytė, kilusi 
iš Vilniaus gubernijos, Šven
čionių apskričio, Palūšės pa
rapijos, Untagavės sodžiaus. 
Ji buvo ne tik graži ir 
protinga mergaitė, bet ir 
pirmoji Palūšės parapijos 
“kantorka”, paveldėjusi iš 
tėvo, tikro lietuviškojo kaimo 
milžino, nugyvenusio šimtą 
šešerius metus, charakterį.

Juozapota Petrauskienė - 
kontrastas savo vyrui Jonui 
Petrauskui, karšto, gyvo 
temperamento, judriam, am
žinai pasinėrusiam choruose, 
orkestruose, muzikos instru
mentų gamyboje.

Motina rami, tvarkinga, 
teisinga, kieto būdo. Kadangi 
ji sugebėjo kiekvieną supras
ti ir užjausti, tapo namų 
autoritetu. Drauge ji traukė 
ir jautria siela. Motinos tak
tiškumo dėka, šeimoje buvo 
gražus tarpusavio sugyveni
mas. Tai ypatingai daug 
įtakos turėjo vaikų charakte
rių išsivystymui.

Ne tik savo šeimoje, bet ir 
kaimynijoje Petrauskienė 
garsėjo gražiais audimų raš
tais. Buvo moterų gerbiama 
priėmėja. Kur tik naujagi
mis, ten ir Juozapota kviečia
ma.

Petrauskai turėjo iš viso 
aštuonis vaikus. Gyvų belikę 
sesuo Veronika ir trys broliai 
— Mikas, Kipras ir Antanas. 
Gabus kaip dailininkas ir 
vargonų meistras, brolis Jo
nas miręs eidamas dvidešimt 
trečius metus.

Gražiais balsais pasižymėjo 
visi. Tai Petrauskų šeimyni
nė privilegija. Kompozitorius 
Mikas Petrauskas ne kartą 
dainų rinkinyje dėjo priera
šą: “Nuo Palūšės, Vilniaus 
rėd. dainavo M. P-ko moti- o na .

Šiemet sukako 100 metų 
nuo kompozitoriaus Miko Pe
trausko gimimo. Lietuvos 
muzikos istorijoje šio kompo
zitoriaus vardas užima vieną 
svarbiųjų vietų, nes su juo 
siejasi lietuvių originaliosios 
muzikos kūrybos pradžia.

Didelę savo gyvenimo dalį 
kompozitorius paskyrė Ame
rikos lietuvių meninės veik
los plėtimui, muzikinės kultū
ros ugdymui. Nors Ameriko
je, kaip muzikui, dirva ne
buvo palanki, bet jis to 
nepaisė, važinėjo iš miesto į 
miestą, koncertuodamas, kel
damas muzikos meną. Miko 
Petrausko veikla labiausiai 
pasireiškė kaip kompozito
riaus. Jis ne tik pirmosios 
lietuviškos operos “Birutė” 
autorius, bet ir visos eilės 
operų ir operečių bei dainų 
solo ir chorams kūrėjas.

Liaudies dainų rinkimo orga
nizatorius. “Mažo muzikos 
žodynėlio” autorius. Iš viso jo 
parašytos muzikos susidary
tų per 2,000 didelio formato 
spausdintų puslapių.

Išbuvęs apie tuziną metų 
Amerikoje, po pirmo pasauli
nio karo parvyko Lietuvon. 
Bet nusivylė tuometine sant
varka, kelis kartus vienam 
prieteliui pareiškęs: “Gyven
damas Amerikoje, maniau, 
kad jūs gal kiek perdedate 
apie blogybes Lietuvoje. Pa
buvojęs tėvynėje, persitikri
nau, kad jūs nedadedate. 
Smetonos valdžia blogesnė, 
negu jūs rašote”.

Grįžo Amerikon, tačiau 
neilgai ir čia pabuvojo. Vėl 
persikėlė į gimtąjį kraštą. 
Sveikata menkėjo, ir 1937 m. 
kovo 23 dieną mirė Kaune.

Palaidotas, pagal velionio 
pageidavimą, Dusmenyse, 
šventoriuje, šalia tėvų, šalia 
Savo motinėlės.

Kompozitoriaus 5\liko Pe
trausko palaikai perkelti Vil
niun, į Rasų kapus, šalia jo 
brolio Kipro Petrausko kapo.

Šiuo metu ruošiamas šių 
dviejų žymių brolių kapo 
paminklinio antkapio projek
tas.

Algirdas Šimulynas

’’MIRTIES MAŠINOS”
ROMA (TASS-ELTA). 

Daugiau kaip 16 tūkstančių 
žmonių vargsta Haičio kalėji
muose. Apie tai praneša Itali
jos komunistų laikraštis 
“Unitą”, remdamasis Prancū
zijos “Pagalbos politiniams 
Haičio kaliniams komiteto” 
duomenimis.

Būti suimtam šioje mažoje 
Karibų jūros šalyje, pažymi 
“Unitą”, pakanka mažiausio 
įtarimo “nelojalumu” arba 
tiesiog giminingais ryšiais su 
politiniais kaliniais. Į kalėji
mą patekusį žmogų gali išgel
bėti tik stebuklas, nes kiek
vienas kalinys, ypač suimtas 
“politiniais motyvais”, iš 
anksto pasmerktas mirti.

Laikraštis vadina kalėji
mus, kurių kaliniai neturi ele
mentarių žmogaus teisių, tik
romis “mirties mašinomis”. 
Nuosprendžius paprastai 
skelbia pats kruvinojo “tėve
lio Doko” atžala, dabartinis 
šalies diktatorius Žanas Klo
das Diuvaljė arba jo arti
miausi padėjėjai.

Š. KORĖJOS 
MILIJONAI

Pernai Šiaurės Korėjos 
žemdirbiai išaugino gerą der
lių: daugelis kooperatyvų pri
kūlė iš hektaro po 6—7 tonas 
ryžių. Šiais metais koopera- 
toriai pasiryžę išauginti grū
dų tiek, kiek užplanuota 1976 
metams - 6.5—7 milijonus 
tonų.

Vykdant įsipareigojimus, 
didelį vaidmenį turės suvai
dinti darbų mechanizavimas, 
žemės drėkinimas ir chemi
kalai. Kooperatyvai įsirengia 
mechanizuotus grendymus, 
stato grūdų sandėlius, kom
binuotųjų pašarų ^gamyklas. 
Piętų Pchenano provincijoje 
baigamds statyti/kukurūzų 
perdirbimo įmonės, kurios 
gamins kukurūzų krakmolą, 
aliejų.

APTIKTI MIESTAI
TEHERANAS. Tiesiant 

kelią netoli Douletabado gy
venvietės Irano pietryčiuose, 
aptikti penkių viduramžių 
miestų griuvėsiai. Pirmieji 
kasinėjimų rezultatai rodo, 
kad viduramžiais čia buvo 
didelė ir tankiai gyvenama 
oazė - prekybos kelių cent
ras.

Miestus sunaikino, kaip 
mano archeologai, dykumos 
puolimas* Daugiau kaip prieš 
200 metų juos visiškai palai
dojo barchanai.

Beeidamas savo amžiaus aštuonioliktuosius metus, mažažemio valstie

Mirė įžymus Lietuvos dailininkas Stasys Užinskas

Revoliucinio judėjimo Lietuvo
je dalyviai, Didžiojo Tėvynės ka
ro veteranai, visuomeninių orga
nizacijų, jaunimo atstovai nuošir
džiai pažymėjo Felikso Bieliausko 
60-ųjų gimimo metinių jubiliejų.

Felikso Bieliausko biografija 
būdinga daugeliui jo kartos žmo
nių, kuriuos, nuo žagrės ar iš 
priemiesčių bakūžių pakilusius, 
šaukė istoriniai gyvenimo posū
kiai, septynioliktųjų-aštuoniolik- 
tųjų revoliucinių metų aidais te- 
begaudžianti žemė, kurioje 
1940-ųjų metų vasarą darbo žmo
nių minios, Komunistų partijai va
dovaujant, vėl iškėlė Tarybų val
džios vėliavą Lietuvoje.

Kaip respublikinio masto parti
nis ir valstybinis veikėjas F. Bie
liauskas subrendo dar revoliuci
nio pogrindžio metais, kovoje 
prieš fašistinę diktatūrą.

čio sūnus, darbininkas-stalius įsijungia į revoliucinę veiklą Kaune, o 
19 metų amžiaus Feliksas jau Lietuvos Komunistų partijos gretose. Jis ne 
tik atidžiai studijuoja marksizmo-leninizmo teoriją, ją propaguoja, bet 
ir aktyviai dalyvauja praktinėje revoliucinėje veikloje. Nei IX forto 
grotos, nei Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimas, kuriuose jam teko jaunam 
kalėti, nepalaužė F. Bieliausko valios. Dirbdamas atsakingą darbą pogrin
diniame LKP rajono komitete, 1935 metais organizuoja valstiečių streikus 
Kauno apskrityje, nukreipiant streikininkų veiksmus antifašistinės kovos 
keliu; kartu aktyviai dirba pogrindinėje komunistinėje spaudoje, kom
jaunimo Centro Komiteto nariu. Šį F. Bieliausko darbą 1935 m. gruodžio 
mėn. 5 d. nutraukia areštas, o 1936 m. rugsėjo mėn. buržuazinis teismas 
(Apeliaųįniai rūmai) nuteisia aštuoneriems metams kalėti.

1940 metais Feliksas Bieliauskas 4— Lietuvos LKJS CK pirmasis sekreto
rius. Komjaunuoliška ugnelė kartino širdį, mylinčią tiesą, trokštančią 
laimės darbo žmonėms, kupiną užgimstančių darbų. Ir čia pat, kaip ir 
tūkstančių komunistų ir komjaunuolių, laukė nepaprastas sąžinės ir va
lios išbandymas — Didysis Tėvynės karas. Būdamas 1942—1943 m. 
Lietuviškosios divizijos politinio skyriaus viršininku, F. Bieliauskas atliko 
žymų darbą divizijos politinių darbuotojų kadrų formavimui, partinių ir x 
komjaunimo organizacijų stiprinimui, kareivių ir karininkų kariniam-po- 
litiniam brandinimui. Sunkiose kautynėse prie Oriolo ir Kursko ne kartą 
parodė drąsos, ištvermės, valios stiprumo pavyzdį.

Pokario metais partija nukreipia F. Bieliauską dirbti partinį darbą 
Kaune ir Vilniuje. Būdamas šių LKP miestų komitetų sekretoriumi, o 
1951—1952 metais LKP CK sekretoriumi, visas jėgas skiria fespublikos 
liaudies ūkio atstatymui ir vystymui, socialistinės kultūros suklestėjimui.

Penkerius metus dirbdamas LKP Vilniaus miesto komiteto pirmuoju 
sekretoriumi, jis daug nuveikė mūsų respublikos sostinės suklestėjimui.

Nuo 1964 m. devynerius metus F. Bieliauskas vadovavo LTSR Valsty
biniam Spaudos komitetui. Dabar — Archyvų valdybos prie LTSR Minist
rų Tarybos viršininkas.

Kaip ir daugeliui pogrindininkų, Feliksui nebuvo galimybės jaunystės 
metais baigti aukštąjį mokslą. Diplomas jam buvo įteiktas, kuomet jau 
buvo peržengęs savo 40-metį. Tačiau pradėjęs partinės žurnalistikos dar
bą pogrindyje, jis jo neapleido: parašė knygą ,,Karolis Petriką", 
kartu su S. Filipavičium —. ,,Nakties žiburiai", paskelbė eilę straipsnių 
revoliucinio judėjimo, partinio darbo ir kultūrinės statybos klausimais. 
F. Bieliauskui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo Gar
bės vardas.

Ilgus metus bendradarbiaudami, ir žinant kiek teko patirti gyvenime, 
malonu šiandien matyti šviesų ir nuotaikingą Felikso veidą, komjaunuo
liškai jauną, žvalų, kupiną žaismingo žodžio, geraširdiškumo ir kūrybinių 
minčių. A. Randakevičius
------------------------------------------------- ------------——\----------------------------------—

. Birželio 12 d. po sunkios 
ligos Kaune mirė įžymus 
lietuvių dailininkas? ir peda
gogas, Lietuvos TSR nusipel
nęs meno veikėjas, respubli
kinės premijos laureatas, 
profesorius Stasys Ušinskas.

S. Ušinskas gimė 1905 m. 
liepos 20 d. Pakruojyje, 
darbininkų šeimoje. Baigęs 
Šiaulių gimnazija, 1925 — 
1929 m. studijavo tapyba 
Kauno Meno mokykloje pas 
J. Vienožinskį, o po to išvyko 
į Paryžių, kur mokėsi Taiko
mosios dailės mokykloje, taip 
pat įžymiosios rusų tapytojos 
A. Ekster studijose. 1933 m. 
S. Ušinskas sugrįžo į Kauna 

ir tapo monumentaliosios ta
pybos pradininku Lietuvoje. 
Jis suvaidino nemaža vaid
menį, ugdant šios srities 
lietuvių dailininkų pamaina.

1940 m. S. Ušįnskas dar 
aktyviau įsijungė į respubli
kos kultūrinį gyvenimą. Nuo 
pirmųjų pokario metų Kauno 
Taikomosios ir dekoratyvinės 
dailės institute jis ėjo dekano 
pareigas, vadovavo monu
mentaliosios tapybos ir vitra
žo studijai. 1951 m. S. 
Ušinskas kurį laika dirbo 
Vilniuje, o po to dėstė 
piešima Kauno Politechnikos 
instituto architektūros fakul
tete. Nuo, 1970 metų - jis vėl 
Dailės instituto profesorius.

Itin svarus S. Ušinsko 
kūrybinis indėlis į lietuvių ir 
visos tarybinės dailės lobyną. 
Jo ir jo išugdytų mokinių 
dėka lietuviškas vitražas nū
nai garsėja ne tik mūsų 
šalyje, bet ir toli už jos ribų. 
Savitai puoselėdamas klasiki
nio ir nacionalinio meno tra
dicija^, jis dar jaunystėje 
sukūrė įtaigius vitražus “Lie
tuvaitė” ir “Statybininkai”. 
Tačiau tik tarybiniais metais 
atsivėrė didelės galimybės 
šią dailės sritį plačiai pritai
kyti visuomeninių pastatų 
architektūriniams ansam
bliams. Aukštu meniniu ly

giu, dideliu emociniu ir idėji 
niu įtaigumu, puikiu techni
niu xišpildymu pasižymi S. 
Ušinsko vitražai “Studentai 
praktikoje” (Kauno Politech
nikos institutas), “Jūratė ir 
Kastytis” (Kauno kavinė “Jū
ratė?), “Ukrainiečių šokiai” 
(Poliavos restoranas “Lele- 
ja”), taip pat vitražai Mask
vos kino teatrams “Pamir” ir 
“Jakor” bei monumentalūs 
projektai “IX fortas” ir “Kos
mosas”.

Dideli S. Ušinsko nuopelnai 
ir Lietuvos scenografijai. 
Originalia konstruktyvia sce
nos plastika pasižymi jo 
dekoracijų ir kostiumų pro
jektai R. Planketo operetei 
“Kornevilio varpai”, B. Dva
riono baletui “Piršlybos”, V. 
Šekspyro komedijai “Dvylik
toji naktis”, B. Sruogos dra
mai “Milžino paunksmėje”.

Dailininkų, kultūros dar
buotojų šeima liūdi, netekusi 
didelio menininko ir pedago
go profesoriaus Stasio Ušins
ko, palikusio mums neįkaino
jamus dailės lobius ir šviesų 
atminimų.

LIETUVOS TSR 
DAILININKŲ SĄJUNGOS 

VALDYBA 
LIETUVOS TSR 

VALSTYBINIS DAILĖS 
INSTITUTAS



Į-tas pušiai

I>K. M. \ JANKAUSKAS

ę LIETUVOS GIRIOSE
Miško plot u ir juose esan-

čių tesi mu din tunika yra
toly giai sena, kaip ir pati
žmonija. Daugelio tautų iš
lupti j lu perduodamuose
paduv in tiose, o taip pat
senųjų vidurinių amžių
istorijos raštuose ir kroniko-
se randame minint, kad jų
tautos.; tpsigy \ enusios še
sliat sa\ < rt moralinėse ribo-
se, rad< kraštą, apaugusį
nepražve giamomis giriomis.
Apie sen n ės 1 net uvos girias
mini kr\ 'eiviai savo žygių
aprasv m- m*, j Lietuvą, kur,
nesant k •eko susidurti
su dldel ė mm k Ii u t imis ir
patirti m uklu nuostolių iš
liet uviu. pasislėpusių su šei-
momis si mkiai pražengiamo
se giriost ji rmykšyė gyven
tojų 1)U us buvo ankštai
susijusi .> u giria. Girios savo
na t u r ai ’ m i s g y v y b ė mis
t uogos, g r v bar, vaisiai, reišu-
tai. žvėrį u «r paukščių mėsa,
upės ir m 'orai gausus jvairia-
rusėmis žuvimis) teikė pa-
grindim į

maiši.
iragyvenimo šaltinį 

žvėrių k ai bai
apra neg. li neaprėpiami ir
nepražeu giami apaugusiais
medžiais plotai apsaugą nuo
priešu. L irt u\ ių tautos rašy-
tojas isto 'rkas Simanas Dau-
kantas . 1 793 1864) raštuose
šiaip apr 
rias: "Ka-

ižo anuometines gi-
įpraš/s kalnėnų 'r

žemaičių -movės girias, ko-
kias ani<‘ atsidanginusys į tą
k rast a r t lo, kurias be kokių
tarpk rum m. vienu lieknu it
jura muk'>ojo. . . Neišžengia
mys puš\ mu. eglynai, beržy-
na i, až u 3 ynai nuo amžių
amžiais s uaugę niūksojo, ir
visi vieni i viena gire buvo,
upė mis liktai ir upeliais
išv agol a . . j kurios tank -
mę ne v;en gyvulys, bet ir
žmogus r tegalėjo įlysti. Nuo
audru ii* vėtrų sankritas 
gulėjo ant kita kitas suraiz
gytas; pražilę ąžuolai, eglės, 
beržai, pušys, vinkšnos, 
skroblos, uosiai, klevai puvo 
ant kits kitu nuo karšatės 
išvirtę. . .keliais klėbiais jau 
neapkabinamoms. . .Žemai
čiuose paliko gires nemieruo- 
tas dėl to vien, jog žmogus 
tenai įlysti ir su kirviu nieko 
padaryti neišgalėjo. . .dieną 
saulės, o naktį žvaigždės ir 
delčės per lapus neregėjo, 
nesgi visur tenai amžina 
naktis viešpatavo. . . ” (S. 
Daukantas, Lietuvos girios 
senovėje, Kaunas, 1935. 
Autoriaus kalba netaisyta.)

Lietuvos girią sienos, ku
rios tęsėsi nuo Dniepro laukų 
iki Prūsijos sienų, pirmasis 
aprašė Grigorijus Valavičius 
1559 metais savo darbe “Gi
rių ir žvėrių perėjų revizija 
buvusioji' Didžioje Lietuvos 
kunigą ikš t y s tėję”.

Augant gyventojų skaičiui 
ir reikalui išplėsti žemės ūkio 
naudmenų plotus, didžiuliai 
girių plotai buvo išlydyti ir 
paversti dirbamais laukais, 
pievomis ir ganyklomis. Su
degintų medžių anglis, pele
nai, smalos ir pati mediena 
fyuvo plukdoma sieliais ir 
baržomis į Vakarų rinkas 
mainais už druską, geležį ir 
kitas reikalingas prekes. 
Dviejų šimtų metų laikotar
pyje (1741 1914) miškingu
mas Vilniaus gubernijoje su- 
m a ž ė j o daugiau 50 proc., 
Kauno 35 proc., o Gardino- 
Suvalkų 80 proc. Tarybų 
valdžios išvakarėse (1940 m.) 
Lietuvos miškingumas sudar 
rė apie 17,5 proc. Iškirsti ir 
neapaugę mišku plotai suda
rė apie 90 tūkst. ha arba 92 
proc.

Šiandieniniai Lietuvos miš
kai nesudaro ištisų didelių 
masyvų ir nėra susikoncen
travę vienoje kurioje vietoje. 
Jie išsidėstę didesniais ir 
mažesniais plotais respubli
kos teritorijoje ir sudaro 

t daugiau kaip 18 tūkstančių 

atskirų sklypų. Iš stambes
niųjų miškų masyvų paminė
tini: Druskininkų-Varėnos 
(10,600 ha), Užvinčių-Laba- 
noro (65000 ha), Rūdininkų 
(60000 ha), Kazlų-Rūdos 
(52,000 ha), Jurbarko-Vaišvi- 
lės (44,000 ha), Rumšiškių- 
Kaišiadorių (26,000 ha), Ža
liosios (18,000 ha), Biržų 
(15,500 ha) ir kt. Bendras 
respublikoje įvairių medžių 
rūšių ir įvairaus amžiaus 
medynais apaugęs plotas su
daro 1,724,5 ha arba 26,4 
proc. respublikos ploto. 
Krašto miškingumo padidėji
mas susidarė apželdinus vi
sus neapaugusius miško plo
tus, o taip pat netinkamus ir 
mažai tinkamus žemės ūkiui 
plotus.

Šiandieniniai Lietuvos miš
kai gana įvairūs pagal me
džių rūšinę sudėtį. Juose 
vyrauja amžinai žaliuojantie
ji spygliuočių miškai sudary
dami 63,1 proc. visų miškų 
ploto (pušynai 45,2 proci, 
eglynai - 17,9 proc.). Ąžuoly
nai, uosynai ir skroblynai 
sudaro 2,6 proc., o minkštieji 
lapuočiai - 34.3 proc. (beržy
nai 19,6 proc., juodalksnynai 
5,5 proc. ir drebulynai 6,0 
proc.). Pradėta veisti miškų 
plotuose sparčiau augančios 
svetimžemės medžių rūšys- 
maumedžiai, pocūgės, raudo
nieji ąžuolai, riešutmedžiai, 
tuopos ir kt.

Nauja miškų ūkio vedimo 
ir' tvarkymo kryptis buvo 
paimta Tarybų valdžios me
tais. Žemės ūkio plotų kolek
tyvizacija, miško plotų nacio
nalizacija ir želdymo darbų 
milžiniškomis apimtimis ir 
tempais išvystymas, įnešė į 
miškų fondo plotus ir medie
nas resursų kaupimąsi žy
mius pakitimus jų pagausini
mo kryptimi.

Valstybiniuose miškuose 
jau trečią kartą, o kolūkių ir 
tarybinių ūkių miškuose ant
rą kartą vyksta reguliariai 
kas 10-12 metų pakartotini 
miškų tvarkymo darbai, ku
rių pasėkoje yra sudaromi 
perspektyvinio miškų ūkio 
organizacijos ir išvystymo 
planai. Atliktos visapusiškai 
miškų ūkio veiklos ir atsiektų 
rezultatų Analizės pagrindu 
nustatoma miško naudojimo, 
želdymo, melioracijos, tręši
mo, kelių, kapitalinės staty
bos, miškų apsaugos darbų 
apimtys'artimiausiai 10 me
tų. Tenka pažymėti, kad 
medienos naudojimas iš val
stybinių miškų yra vykdo
mas griežtai prisilaikant nu
statytų leistinų naudojimo 
apskaičiavimo normų ir kas
met sudaro apie 2,5 m-3 iš 1 
ha apaugusio miško ploto. 
Apie 50 proc. bendro išima
mo medienos kiekio gaunama 
iš vykdomų plačiu mąstu 
ugdomųjų ir sanitarinių kirti
mų. Jų pasėkoje žymiai 
pagerinama medžių rūšinė 
sudėtis miškuose ir pakelia
mas medynų produktyvu
mas.

Respublikos miškų mede
lynuose yra sukaupta .1,200 
įvairių svetimžemių medžių 
ir krūmų rūšių, kur atliekami 
bandymai dėl tolimesnių gali
mybių jų veisimo miškuose, o 
taip pat miestų ir kaimo 
gyvenviečių žalioje statybo
je.

Didžiulis dėmesys yra ski
riamas spygliuočių medžių 
rūšių selekcijai. Tam reikalui 
visuose miškų ūkiuose yra 
užveistos sėklinės plantacijos 
nuo pliusinių (geriausiai 
augimu pasižyminčių) me
džių, iš kur gaunamomis 
sėklomis ir daigais yra apžel- 
domi miško plotai. Artimiau
sioje ateityje visi miškų 
želdymo darbai bus vykdomi 
tik daigais gautais selekcinės 
atrankos ir kryžminimo ke
liu. Vietoje buvusių smulkių

LAISVĖ

Lietuvos pušynai - Pivonija (Ukmergės miškų ūkis) .
daigynų prie girininkijų yra 
įsteigti stambūs daigynai ir 
medelynai aprūpinti šiandie
nine mechanizuota technika.

Dėl lyguminio krašto relje
fo respublikos miškuose apie 
300 tūkst. ha sudarė plotai su 
drėgmės pertekliumi. Jei iki 
1939 metų buvo nusausinta 
27,4 tūkst. ha, tai šiandien 
turime nusausintų miško plo
tų daugiau 220 tūkst. ha. 
Miškų nusausinimo darbai 
numatyta užbaigti iki 1985 
metų.

Kartu su miškų nusausini
mo darbais sparčiais tempais 
vykdoma miško kelių tinklo 
statyba. Šiandien 100 ha 
miško ploto tenka 0,84 km. 
kelių. Jų ilgis artimiausioje 
ateityje pasieks 1,0-1, 2 km 
100 ha miško ploto.

Didžiuliai plotai neturtingų 
ir sausų smėlio dirvų yra 
apaugę neaukšto našumo pu-' 
šynais. Jų našumui pakelti 
pradėti, miško tręšimo dar
bai, kurie kasmet vykdomi 
2,0-2,5 tūkst. ha plote. Arti
miausioje ateityje miško 
tręšimo darbus kasmet nu
matyta vykdyti 10-15 tūkst. 
ha plotuose. Miško tręšimas 
leis išauginti dvigubai dides
nį medienos prieaugį neder
linguose plotuose.

Tvarkant krašto miškus 
juose įvestas diferencijuotas 
ūkio vedimas paskirstant į 
ypatingos reikšmės apsaugi
nius, apsauginius ir eksploa
tacinius. Aplink stambiuo
sius miestus, pramonės cent
rus ir rajoninius miestus 
išskirtos žaliosios miškų zo
nos spinduliu 15-30 km. 
Atskiruose sausųjų šilų ma
syvuose įsikūrė stambūs ku
rortiniai ir sanatoriniai cent
rai: Palanga, Druskininkai, 
Birštonas, Likėnai, Šventoji, 
Kulautuva, Kačerginė, Lam
pėdžiai.

Retu savo grožiu, pasauli
niu mastu, pasižymi Kuršių 
Nerijos pusiausalio miškai. 
Tarp Baltijos jūros ir Kuršių 
marių, nuo Kopgalio (ties 
Klaipėda-šiaurėje) iki Nidos- 
pietuose daugiau 50 km ilgio 
juosta tęsiasi pajūrio kopų 
įvairiaaukštės viršūnės ir 
kloniai apaugę kalninės ir 
paprastosios pušies medy
nais. Čia randame išsidėsčiu
sias vasarvietes ir poilsines 
Smiltę, Juodkrantę, Perval
ką, Preilą, Nidą, kuriose 
poilsiauja krašto dirbantieji, 
o taip pat lankosi gausūs 
turistų būriai.

Ignalinos-Labanoro-Užvin- 
čių girių plotuose įsteigtas 
nacionalinis parkas “Aukštai
tija” apimąs apie 65,000 ha 
miškų ir ežerų plotą. Analo
giniu nacionaliniu parku yra 
laikomas gražiausias savo 
medynais-Punios šilas, iš tri
jų pusių apjuostas Nemuno 
vandenų juosta. Ištisa eilė 
miškų pasižyminčių retesne 
augalija ir miškų fauna yra 
paskelbti zoologiniais-botani-

r

niais draustiniais (Čepkelių 
raistas, Žagarės giria, Ža
lioji, Degsnė, Šepeta ir kt.). 
Abiemis upių Nemuno ir 
Neries pusėmis po 4 km, 
Šventosios, Nevėžio, Duby
sos, Minijos, Lėvens, Ba- 
brungos, Nemunėlio, Ventos.
- po 1 km pločio išskirtos- 
vandens apsauginių miškų 
juostos. Tokių vandens ap
sauginių miškų plotas respu
blikoje sudaro - 126,7 tūkst. 
ha arba 8,7 proc. visų miškų 
ploto. Pagal kelius ir geležin
kelius išskirtos apsauginės 
miškų juostos (44,2 tūkst. ha
- 3,7 proc.).

Kasmet į respublikos miš
kų ūkį ateina nauji miškinin
kų specialistų būriai. Jų po 
50 kasmet su aukštuoju 
mokslu išleidžia Miškų ūkio 
fakultetas prie Lietuvos že
mės ūkio akademijos ir po 
90 - su viduriniu mokslu, Ar. 
Kvedaro vardo Miškų ūkio 
technikumas. D/m

Netrukus 25 metų įkūrimo 
sukaktį švęs Lietuvos Miškų 
ūkio mokslinio tyrimo insti
tutas. Jame sukoncentruotos 
mokslinės respublikos pajė
gos sprendžia aktualias miš
kų ūkio problemas susijusias 
su miškų biologija, produkty
vumo pakilimu ir racionaliu 
medienos panaudojimu. Ins
titutas savo moksliniais dar
bais įgavo autoritetą netiktai 
respublikoje, bet ir visoje 
Tarybų Sąjungoje. .,

Atsižvelgiant į daugiapū- 
sišką reikšmę, kurią teikia 
miškai liaudies ūkio ekonomi
kai, gyventojų buičiai, svei
katingumui ir estetiniam 
krašto grožiui, išaugo visa
liaudinis jų naudojimo, ap
saugos ir puoselėjimo supra
timas. Vadovaujant atsida- 
vusiems savo darbui gau
siems miškininkų kadrams, 
sąveikoje su gamtos apsau
gos organizacijomis, moky
klomis ir plačiąja visuomene, 
Lietuvos miškų laukia šviesi, 
ateitis.

Washingtonas. Aukščiau
siasis teismas nutarė, kad 
kalėjimuose prasižengę kali
niai neturi teisių gauti advo
katą ar liudininką kalėjimo 
teisme apsiginti.

Damaskas. Jungtinės Valsti
jos atidarė savo ambasadą 
Sirijos sostinėje, kai Nixonas 
susitarė su Sirijos prezidentu 
Assadu užmegsti diplomati
nius ryšius.

□ Sėkmingai vystosi TSRS 
prekybiniai santykiai su Vo
kietijos Federatyvine Res
publika. 1973 metais prekių 
apyvarta tarp abiejų šalių 
padidėjo 43%, palyginus su 
1972 metais,, ir sudarė dau
giau kaip 1 mlrd. rb. Prekių 
eksportas iš TSRS į VFR 
padidėjo 55%, o importas iš 
VFR į Tarybų Sąjungą - 
37%.

Maistingas 
vaisus - mango

Mango vaisius pasižymi 
savo ypatinga maistingumo 
verte. Turi geltonų daržovių 
ir vaisių maistingumo sudėtį, 
ir daug vitamino A ir C, bei 
kitų mineralinių priedų. Ta
čiau šia gamtos gėrybe nau
dojasi daugiau floridiečiai. 
Centralinėje Floridoje už
veisti didžiausi mango me
džių sodai komerciniais tiks
lais, todėl ten kaina prieina
mesnė ir vaisiai parduodami 
nunokę. Kuomet šiaurėje jau 
ne taip. Čia atvežamas man
go nuskintas nuo medžio dar 
žalias ir nokimo procesas 
vyksta dėžėse, aišku vaisius 
praranda didelę dalį savo 
įihą^tįūgūniMyO/be to, dėka 
transportacijos, daug bran
giau kainuoja/

Kiekvienais metais birželio 
mėnesį, centralinėje Florido
je vyksta taip vadinami 
“mango forum”, kur susirin
kusiems žmonėms aiškinama 
mango medžio kilmė ir to 
vaisiaus maistinga vertĄ.

Mango tėvynė - Indija. 
Taip pat jie auga pietų 
Azijoje, rytinėje dalyje ir 
Filipinų salose. Įš ten atvešti 
mango medeliai vešliai išauga 
į didėlius medžius ir atrodo, 
kad klimatas jiems palankus.

Mango, viaisių yra įvairių 
rūšių. Yra įvairių formų ir 
spalvų. Vieni lelijavos spal
vos, kiti rausvos, o kiti baltos 
spalvos. Tai vaisių skiepijimo 
pasekmės.

Floridiečiai, kurie turi savo 
namus, augina soduose po 
vieną ar keletą mango me
džių rūšių. Jie naudojasi šia 
gamtos gėrybe gamindami 
įvairius maisto patiekalus.

J.K-ris

Iš visur
□ Tyrimai parodė, kad 

triukšmasŽ vidurdienį Pary
žiaus gatvėse tokio intėnsy- 
yųmp, kąijp piligrimų choro iš 
Vagnerio operos “Tanhoize- 
ris”, kuri statoma Parvžiaus 
operos scenoje.

□ Ant vienos Marselio 
bažnyčios durų užrašyta: “Jei 
nori pakeisti savo gyvenimo 
stilių, įeik”. Žemiau kažkas^ 
pridėjo: “Jeigu ne, ateik šį 
vakarą į naktinį barą “Kaka
du” šalia ‘‘Senojo uosto”.

□ Viktoras Malė iš Tulū- 
zos (Prancūzija) pagal horos-

tik iki 
1973 m; rūgpiūčio. Susitaikęs 
su ta mintimi, Malė prašvilpė 
visas savo santaupas. Bet 
pasirodė, kad ir dabar jis 
kupinas gyvybės ir energijos. 
Malė padavė į teismą astrolo
gą, pareikalavęs atlyginti 
jam 100 tūkstančių frankų.

□ Londone atidarytas 
“Juodos avies klubas”. Jo 
nariu gali būti kiekvienas, 
kurį šeima išvijo iš namų, kad 
ko nors pasiektų gyvenime. 
□ Brazilijoje mirė Ferendas 
da Silvą. Jis vadovavo skęs
tančiųjų gelbėjimui ir per 
savo gyvėhimą išgelbėjo 315 
žmonių. Šenjdfas da Silva 
prigėrė. . . vonioje.

□ Netoli Archangelsko 
yra nepaprastas ežeras. Kar
tą per kelerius metus jis 
visiškai dingsta. Tai įvyksta, 
baigiantis žiemai, o pavasarį 
per dvi dienas ežeras vėl 
“grįžta”. .

Mokslininkai mano, kad 
ežeras “pasislepia” požemi
niuose urvuose. Kartu su 
vandeniu “grįžta” ir žuvys.

□ Devynios papūgos ka
kadu buvo apgyvendintos 
viename Vengrijos vaistų 
fabrike. Mat, šie paukščiai 
nepaprastai jautrūs ciano 
vandeniliui, kuris čia naudo
jamas vaistams gaminti. Pa- 
jutusios ore menkiausią šių 
nuodų kvapą, kurio nesugeba 
užuosti žmogus, papūgos pra
deda kelti aliarmą.

Penktadienis, Liepos Į July] 5, 1974'

Liūdnų rekordų metai
1973-ieji buvo liūdnų rekor

dų metai - tokią išvadą 
padarė SNO, tarptautinių 
agentūrų ir vyriausybių or
ganų statistikai.

Štai keletas nerimą kelian
čių faktų. Didžiausias vaikų 
mirtingumas Gabone - 229 iš 
tūkstančio naujagimių. Jame 
užregistruotas ir trumpiau
sias žmonių amžius: 25 me
tai - vyrams ir 45 - moterims.

Indonezijoje mažiausiai 
valgo: 1750 kalorijų per dieną 
vienam gyventojui. Daugiau
sia valgo airiai - 3,450 kalori
jų per dieną.

Mažiausiai laikraščių skai
to (išsivysčiusių šalių tarpe) 
italai - 146 laikraščiai tūk
stančiui gyventojų. TSRS 
1,000 žmonių tenka 347 laik
raščiai, JAV - 301.

Neraštingumo rekordą su
mušė Haitis, kurio 90 procen
tų gyventojų nemoka nei 
skaityti, nei rašyti. Haityje - 
mažiausios pasaulyje metinės 
pajamos vienam gyventojui: 
35 tūkstančiai lyrų (1,000 
lyrų =1,19 rublio). Didžiau
sius mokesčius moka danai.

Japonijos Tokijo, Osakos 
ir Kobės miestai užima pir
mąsias vietas brangiausių pa
saulio miestų sąraše. Po jų 
seka Stokholmas, Oslas, Diu
seldorfas, Frankfurtas prie 
Maino, Ciurichas, Ženeva, 
Kopenhaga, Paryžius ir Vie
na.

Nors visos pasaulio vyriau
sybės ir SNO oficialiai pas- 
skelbė vergovę už įstatymo 
ribų, ji faktiškai egzistuoja 40 
šalių ir kausto apie vieną pro
centą žemės gyventojų. Dau
gelyje valstybių daugiau 
kaip 45 milijonai vaikų iki 
penkiolikos metų, nepaisant 
SNO draudimo, priversti 
dirbti vienodai su suaugu- 
šiais.

1973-ieji buvo nelaimingi 
daugelio pasaulio šalių žemės 
ūkiui. Smarkiai sumažėjo ry
žių ir kviečių. Vienintelė že
mės ūkio kultūra, gerokai 
žengtelėjusi pirmyn, buvo ta
bakas. 1973 metais pagamin

Šventoji upė
Skaidrus vandenėlis banguoja iš lėto, 
Krantines papuošia gluosniai ir žiedai. 
Čia mūsų lietuviai gyveno nuo seno, 
Ugnelė šventoji negeso ilgai.

čia protėviai mūsų, seneliai gyveno, 
Ir aš čia praleidau jaunystės dienas. 
Myliu aš tave gryna širdžia savo, 
Tu, upe Šventoji, miela ir brangi.

Pavasariais gluosniuos lakštingalos suokia, 
Naktim nenurimsta iki pat aušros, 
Jų skambūs balseliai toli toli plaukia, 
Sukeldami meilę gimtosios šalies.

Skaidrus vandenėlis banguoja iš lėto,
Verpetai nutolsta nuo tavo krantų.*
Lietuviai čia amžiais laimingai gyveno.
Šventoji, ir aš čia šiandien gyvenu.

K. ZAKAVIČIENĖ

M. Kuraičio nuotr

ta 2,666.7 milijardo cigare
čių, 85,1 milijardo daugiau, 
negu 1972-aisiais.

Žemės gyventojų, kurių 
1972 metų pabaigoje buvo 3 
milijardai 700 milijonų, pa
daugėjo dviem procentais. 
Rekordinis gyventojų 
prieaugis užfiksuotas Centri
nėje Amerikoje - 2,9 procen
to, minimaliausias - Skandi
navijoje - tik 0,6 procerito. 
Šioje srityje pirmauja Meksi
ka: 3,2 procento.

“Panorama” 
Milanas

SULAUKĘS
139 METŲ

120 metų dirbęs čabanu, 
Tarybų Azerbaidžano Tikia- 
bando kaimo kolūkietis Me- 
džidas Agajevas išėjo į pensi
ją-

Dabar Ągajevas - seniau
sias respublikos gyventojas. 
Jam 139 metai. Tačiau, nors 
amžius garbingas, šis lieso
kas senelis labai sveikas, 
judrus, puikiai mato.

Agajevo šeimoje 151 žmo
gus - vaikai, anūkai, proanū
kiai, proproanūkiai. Tik vie
na jo duktė Kyzbadži turi 11 
vaikų. Prieš 70 metų netekęs 
žmonos, Medžidas Agajevas 
po metų vedė antrąsyk. 
Dabartinei jo žmonai Kiana- 
zizai - 83 metai.

Medžidas Agajevas - ne 
vienintelis Tikiabande, per
žengęs 100 metų ribą. Šiame 
kaime (išvertus reiškia 
“Aukštame kalne”), esančia
me Talyšo kalnuose 1750 
metrų aukštyje viršum jūros 
Jygio, gyvena dar septyni 
vyresni kaip šimto metų 
žmonės: du vyrai ir penkios 
moterys.

AKROPOLIS
GALI SUGRIŪTI

ATĖNAI. Garsiajam Atė
nų Akropoliui gresia pavojus, 
kad jį sugriaus nuošliaužos. 
Bet kuriuo momentu gali 
labai smarkiai nukentėti Par- 
tenonas ir kiti antikinės 
Graikijos paminklai.
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Kaišiadorių hidroaku- 
muliacinė elektrinė

Pradėtas ruošti busimosios 
Kaišiadorių hidroakumuliaci- 
nės elektrinės techninis pro
jektas.

Kaišiadorių hidroakumulia- 
cinė elektrinė, kuri iškils prie 
Kruonio, kol kas bus didžiau 
šia tokia elektrinė Tarybų 
šalyje. Ji padės išspręsti 
aktualią šiuolaikinės energe
tikos problemą Tarybų Są
jungos šiaurės vakaruose - 
išlyginti didelius elektros 
energijos vartojimo atskirais 
paros laikotarpiais svyravi
mus ir tuo pačiu racionaliai 
panaudoti didelių šiluminiu ir 
atominių elektrinių energeti
nius pajėgumus.

Energijos vartojimo neto
lygumus sukelia dideli gamy
bos mastai, sparti technikos 
pažanga buityje, gyventojų 
kultūrinio lygio kilimas. Ry
tais ir vakarais elektros 
energijos poreikis labai dide
lis, o naktį - mažas. Tarybų 
šalies šiaurės vakaruose, kur 
nėra didelių upių, energeti
kos pagrindą sudaro šilumi
nės eletrinės. Tačiau jos nėra 
tokios lanksčios, kad galėtų 
tiekti labai skirtingus energi 
jos kiekius didžiausio ir ma
žiausio apkrovimo valando
mis.

Siaurės vakarų energetikos 
sistemą, ypač pietų rajone, 
kuriam priklauso ir Lietuvos 
elektrinės, iš esmės pagerins 
Kaišiadorių hidroakumuliaci- 
nė elektrinė. Jos agregatai 
naktį dirbs kaip varikliai, 
naudodami srovės perteklių, 
vamzdžiais paduos vandenį iš 
Kauno marių į akumuliacinį 
baseiną, įrengtą šimto metrų 
aukštyje prie Kruonio. Rytą 
ir vakare, kai srovės papras
tai trūksta, vanduo iš baseino 
tekės žemyn ir suks tuos 
pačius agregatus, kurie tada 
dirbs kaip turbinos. Elektri
nė kasmet pagamins po 2 
milijardus kilovatvalandžių 
elektros energijos, sutaupys 
milijoną tonų sąlyginio kuro, 
apsaugos nuo greito susidė
vėjimo šiluminių elektrinių 
agregatus. Metinis ekonomi
nis efektas viršys 76 milijo
nus rublių. Elektrinė apsimo
kės per keletą metų.

Kaišiadorių hidroakumulia- 
cinė elektrinė, kurios baseine 

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Geografijos skyriaus 
bendradarbiai tyrinėja miškingų ir kalvotų vietovių 
dirvožemio apsauginį ir sanitarinį-higieninį vaidmenį. 
Atsižvelgdami į reljefą bei dirvožemio sudėtį, mokslininkai 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kaip tinkamiausiai 
išdėstyti želdinius. Tai daroma, norint apsaugoti dirvas nuo 
erozijos bei vandens telkinius nuo užteršimo kenksmingo
mis medžiagomis.

Tyrimų rezultatai TSRS Liaudies ūkio laimėjimų parodoje 
susilaukė pripažinimo. Vyresnysis mokslinis bendradarbis, 

'žemės ūkio mokslų kandidatas G. Pauliukcpųgius apdovano
tas šios parodos sidabro medaliu.

Nuotraukoje: G. Pauliukevičius ir mokslinė bendradarbė 
J. Vingrytė.

R. SAVICKO nuotrauka

bu,s sukaupta daugiau kaip 40 
milijonų kubinių metrų van
dens, pasidalins jo pertekliu
mi su artimiausiais ūkiais ir 
rajono centru. Vasarą numa
tyta drėkinti daugiau kaip 3 
tūkstančius hektarų žemės 
naudmenų, plėtoti žuvinin
kystę, drėkinimo sistemose, 
aprūpinti vandeniu Kaišiado
ris.

Kodėl elektrinės statybai 
buvo pasirinktas Kruonis? Ši 
vietovė palanki savo geogra
finėmis ir ekonominėmis są
lygomis. Greta yra didelis 
vandens šaltinis - Kauno 
marios, o netoliese, Elektrė
nuose - galinga energetinė 
bazė.

Kaišiadorių hidroakumulia- 
cinė elektrinė, kuri užims 
daugiau kaip 500 hektarų 
plotą, bus pradėta statyti 
kitą penkmetį. Jos pajėgu
mas numatomas 1,6 milijono 
kilovatų. L. Kalnėnas

JAUDINANTI
ĮMONES ISTORIJA

ŠIAULIAI. Baigia atkurti 
ir surašyti savo įmonės istori
ja “Elnio” odų ir avalynės 
kombinato kraštotyrininkai. 
O ši istorija netrumpa - 1977 
metais kombinatas ruošiasi 
itiinėti šimto metų jubiliejų.

“Elnias” - viena iš seniausių 
Šiaulių miesto įmonių turi 
gražias darbo tradicijas, jau
dinančią revoliucinę praeitį. 
Šiaulių avalyninkai dalyvavo 
1905-1907 metų revoliuci
niuose įvykiuose, aktyviai 
kovojo už Tarybų valdžią 
1918-1919 metais, nenutrau
kė šios kovos ir buržuazijai 
valdant Lietuvą. 1942-1943 
metais “Elnio” kombinate 
veikė antifašistinė grupė, pa
laikiusi ryšius su Kęstučio 
J u n gi n i o p a r t i z anais. Skvere 
prieš kombinatą šiemet tiems 
kovotojams ruošiamasi ati
dengti paminklinį akmenį.

Paminklų apsaugos ir kraš
totyros draugijos Šiaulių 
miesto taryba savo posėdyje 
išklausė kraštotyrinio darbo 
or ga n iza torės, kom jau n i mo 
organizacijos sekretorės V. 
Zabulytės informaciją. Tary
bos nariai davė patarimų, 
kaip sėkmingiau tobulinti 
įmonės kraštotyrininkų veik
lą.

LAISVĖ

Kubos premjeras Kastro kalba į žemdirbius apie prieš 15 
metų pravestą žemės reformą Kuboje. Liepos 27—28 
dienomis Chicagoje Midland Hotel, įvyks Kubos atsiekimų 
festivalis. Taipgi bus pavaizduoti Čilės liaudies valdžios 
metu atsiekimai.

Įvairumai
Daugėja kriminalystės

United States Dept, of 
Commerce skelbia, kaip labai 
daugėja Jungtinėse Ameri
kos Valstijose kriminalystės. 
1936 metais buvo 314,000 
kriminalysčių, o 1973 m. jau - 
861,000. 1963 metais buvo 
nužudyta 8,560 žmonių, o 
1973 19,600.
Vyšnios

Į Jungtinės Amer. Valsti
jas pirmieji vyšnių medžiai 
buvo atgabenta 1670 metais. 
Dabar jų auginimas didelis, 
nes metinė gavyba siekia 
500,000,000 svarų. Kasmet 
vyšnių augintojai gauna $70,- 
000,000 pelno.
Milžiniškos skolos

Jungtinės Amer. Valstijos 
— labai turtinga šalis. Bet 
nėra pasaulyje kitos šalies, 
kuri taip būtų prasiskolinus.

Pagal USA Departament of 
Commerce 1973 metais bend
ros skolos buvo $2,525.8 
bilijonai.

Federalinės, valstijų ir 
miestų skolos buvo $593.4 
bilijonai, korporacijų — 
1,111.1 bilijonai, atskirų žmo
nių - $821 bilijonai.
Meškų “unija”
Nacionalio Yellowstone par
ko prižiūrėtojai pastebėjo 
keistą meškų elgesį. Žiemai 
artėjant jos, tartum pagal 
sutartį, visos kartu ir tą pat 
dieną eina žiemos miegui - 
gulti į logerį.

Mat, meškos žiemos metu 
guli - miega.
Kenkia derliui

Šiemet ^nukentėjo Jungti
nių Amer. Valstijų žemdir
bystės derlius. Kukurūzams 
ir kviečiams labai pakenkė 
lietūs. Sakoma, kad kukurū
zų juostoje plačiau, negu 100 
mylių, labai juos išplovė.

Medvilnės derliui kenkia 
tūli vabalai, prieš kuriuos dar 
neturi chemikalių nuodų.
Opiumas ir Turkija

Turkijoje apie 100,000 žem
dirbių sėja aguonas, iš kurių 
gaunama opiumo medžiaga. 
Iš įplaukų jie gyvena. Sako
ma, kad Turkijos valdžia 
kasmet nuo žemdirbių super
ka 60,000 tonų tos medžiagos 
medikamentams. Likusi įvai
riais keliais gabenama į Jung
tines Valstijas.

1971 metais Jungtinių 
Amer. Valstijų vyriausybė 

.sumokėjo Turkijos farme- 
riams $35,000,000, kad jie 
mažiau augintų aguonų. Bet 
pernai ir šiemet jie vėl jų 
daug augina, nes sako, kad 
JAV sumokėjimas yra ma
žesnis, kaip jie gauna už 
opiumo medžiagą įplaukų. Tą. 
pareiškė ir Kongrese New 
Yorko valst. kongresmanas 
Lester L. Wolfe.

D. M. Šolomskas

Dacca, Bangladešas. Pot
vyniuose žuvo daugiau kaip 
40 žmonių ir 50,000 paliko 
benamiais Chittagongo rajo
ne.

Brockton, Mass.
Mirė Anne Kasper

Birželio 16 dieną, po sun
kios ir ilgos ligos, mirė 
ilgametė Brocktono gyvento
ja Anne Kasper (Vaiseskai- 
tė), sulaukusi 85 metų am
žiaus, kuri gyveno 35 Beacon 
Park, Brocktone.

Velionė buvo pašarvota Ed 
Waitt koplyčioje, kurios 
karstą puošė gėlių puokštės 
nuo giminių ir artimųjų. Ji 
buvo palaidota birželio 19 
dieną Melrose kapinėse prie 
savo mylimo vyro Levano. Į 
kapus palydėjo velionės arti
mieji ir draugai, kurie buvo 
pakviesti pietauti į “Sanda
ros” klubą.

Draugė Anne Kasper-Vai- 
seskaitė gimė Lietuvoje, 
Jurbarko apylinkėje. Dar vi
sa jauna atvyko į šią šalį ir 
dirbo batų dirbtuvėje. Po 
kiek laiko susipažino su Leva- 
nu Kasparu ir juodu sukūrė 
šeimynišką gyvenimą. Užau
gino vieną sūnų Joseph, kuris 
rūpestingai prižiūrėjo savo 
motiną iki mirties.

Anne Kasper buvo draugiš
ka ir maloni moteris. Prisi
minsime ją, kaipo moterį ir 
motiną^atlikusią savo gyveni
mo užduotį pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Nuliūdime paliko savo my
limą sūnų Joseph, marčią 
Mary Kasper ir dvi anūkes: 
Danguolę Kasper (Brockton, 
Mass.), Aušrelę Petronis 
(Westwood, Mass.) ir daug 
artimų giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Te būna jai amžina ramy
bė. Reiškiame gilią užuojautą 
jos sūnui Joseph, marčiai 
Mary ir visiems jos artimie
siems.

Pagerbiant velionę Anne 
Kasper, jos marti Mary Kas
per paaukojo “Laisvei” $5.

S. Rainard

MIRĖ SENIAUSIAS 
KUPIŠKĖNAS

Neseniai, sulaukęs 110 me
tų, mirė seniausias kupiškio 
rajono gyventojas, Skodinio 
tarybinio ūkio pensininkas 
Antanas Kavaliauskas. Di
džiąją savo gyvenimo dali šis 
žmogus praleido gimtajame 
Šalnakąmdžių kaime, tačiau 
rusų - japonu karo metu jam 
teko nusibelsti net į Mandžiū- 
riją. Ten jis tarnavo carinėje 
armijoje, muzikantų pulke.

Iki pat paskutiniųjų gyve
nimo metų Kavaliauskas tu
rėjo gerą atminti, nepažinojo 
gydytojų, buvo žvalus ir dar
bingas. Turėdamas 105 me
tus, jis dar triūsė tarybinia
me ūkyje eiguliu, papsėda
mas pypkutę, nesunkiai apei
davo ūkio miškus, kasdien ką 
nors patvarkydamas, padir
bėdamas. Pasiligojo šimta
metis tik paskutiniaisiais sa
vo gyvenimo metais. Jo pali
kuonys - 4 vaikai, 7 anūkai, 
19 proanūkių, 1 proproanū- 
kis. St. AUGA

Iš Argentinos
Pensininkų pietus Berise

Prieš 15 metų pradėti 
ruošti pietūs Berisso lietuvių 
pensininkams virto tradicija. 
Nuo to laiko kasmet gegužės 
25 d. ruošiami pensininkų 
pagerbimui pietūs. Taip ir 
praeitą 25 geg. įvyko bendri 
pietūs.

Prie šventinių stalų gausiai 
susirinko pensininkai ir sve
čiai iš kitų vietovių, ju tarpe 
viešnios iš Kanados, Laima 
Gustainytė ir Gabija Juoza
pavičiūtė.

Po skanaus asado dalyvius 
pasveikino ilgametis “Nemu
no” valdybos pirm. Pranas 
Dulkė. Taip pat kalbėjo pen
sininkai J. Šislauskas, Adol
fas, Siperka, M. Pakulnienė, 
A. Aukštaitienė, G. Stočkū- 
nienė, kalbą pasakė ALB 
leidėjas P. Ožinskas ir sve
čias iš Urugvajaus dr. A. 
Stanevičius.

Po to įvyko moterų ir vyro 
porų varžybos, pirmenybė 
atiteko moterims, “Nemuno” 
šokių ansamblis pašoko kele
tą lietuvių liaudies šokių.

Tuo ir baigėsi gyvenimo 
saulėlydžio sulaukusių žmo
nių maloni sueiga.
Z. Valadkaitės koncertas

Argentinos Lietuvių Cent
ro salėje birželio 9 d. įvyko 
Vilniaus įkūrimo 650 metų 
sukakties paminėjimas. Pra
nešimą apie Vilniaus įkūrimą 
ir jo tolesnį augimą, mokslo ir 
kultūros vystymąsi skaitė dr. 
Stanevičius.

Argentinoje gimusi ir stu
dijavusi dainos meną Z. Va- 
ladkaitė padainavo įžymių 
pasaulio ir lietuvių kompozi
torių kūrinius. Kiekvieną dai
na buvo palydėta aplodis
mentais. “Vaga”

Binghamton, N.Y.
Netekom gero draugo

Birželio 6 dieną ilgametis 
vietos gyventojas po ilgo 
sirgimo visiems laikams išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo LDS 6 
kuopos narys Vincentas Ka
zėnas, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Jis buvo laisvų 
minčių žmogus, ilgametis 
laikraščio “Laisvės” skaityto
jas, pažangiųjų organizacijų 
pramogų lankytojas ir rėmė
jas. Velionis gimė Lietuvoje 
Pasvalio mieste 1894 metais. 
Jaunystėje paliko gimtąjį 
miestą ir gražią šalį Lietuvą, 
tėvelius, keturis brolius ir 
sesutę. 1913 metais atvyko į 
šią šalį į Binghamtoną geres
nio gyvenimo ieškoti, kur 
gyveno iki sustojo plakus jo 
jautri širdis. Jau buvo pasi- 
liuosavęs darbininkas iš En
dicott Johnson Corp., kurioje 
išdirbo virš 40 metų.

Velionis buvo pašarvotas 
Robert J. Bednarskio šerme
ninėje, kur tarpe gražių kelių 
kraštu ilsėjosi Vincas. Birže
lio/? dieną į šermininę 
susirinko jo šeima, giminės, 
draugai ir kaimynai. Atidavę 
paskutinį pagarbos atsisvei
kinimą, palydėjo į Kalvarijos 
kapines ir palaidojo šalia jo 
pirmos žmonos.

Po laidotuvių ceremonijų 
visi palydovai buvo pakviesti 
susirinkti į lenkų salę, kur 
buvo skaniai pavaišinti.

Velionis liūdesy paliko ant
rą žmoną Ameliją Kazėnas, 
Johnson City, sūnų Stanley 
Simoliuną ir jo šeimą Balti
more, Md..; dukterį Mrs. 
Paul (Juliana) Banevic, John
son City ir jų šeimą; vieną 
marčią Mrs. Joseph Šimoliu- 
nas ir jų šeimą Binghamtone • • • ir daug kitų giminių bei 
draugų.

Velionis kaip pažangietis 
atliko daug gerų darbų žmo
nių labui. Jie nebus užmiršti.

Lai bus Jums ramybė amži
name poilsyje.

Gili užuojauta jo artimie
siems.

Ona Wellus

Detroit, Mich.
Birželio 18 dieną įvyko L. 

L. Draugijos 52-os kuopos 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
vidutiniškai narių.

Susirinkimą atidarė organi
zatorius - pirmininkas Pr. 
Nakas, tvarką pravedė Pr. 
Jočionis. Kazys Mack per 
skaitė praėjusio susirinkimo j 
protokolą, kuris buvo priim 
tas. Finansinį raportą išdavė 
P. Ulinskas, su kuriuo iždi
ninkas J. K. Alvinas sutiko. 
Už šiuos metus neužsimokėjo 
4 nariai, todėl, kad jie serga.

Pr. Nakas kalbėjo apie 
surengimą spaudos naudai 
pikniko, tačiau šiuo reikalu 
pasitarti dar neteko jam 
susitikti su kitų organizacijų 
valdybomis.

Kuopos nariai teiravosi, 
kodėl taip ilgai užsitęsė šių 
metų gaunamos knygos. Juk 
spaudoje buvo pranešta, kad j 
nariai tuojau jas gaus.

Kalbant apie spaudos pik 
niką, draugė Anna Daukus, 
LDS 21 kuopos pirmininkė, 
pranešė, kad jų kuopa ir M. 
P. Klubas nutarė surengti 
pikniką sekmadienį, liepos 28 
dieną, Detroito Lietuvių Klu
bo salėje, tuojau po susirin
kimo. Visi kuopos nariai 
mielai sutiko prisidėti. Kad 
mūsų spaudos piknikas būtų 
sėkmingas, raginame mūsų 
organizacijų narius skaitlin
gai dalyvauti ir prisidėti su 
maistu ir finansine parama.

Taip pat, rugpjūčio mėnesį, 
kuopos nariai nusitarė turėti 
draugišką išvažiavimą į Bella 
Isle. Kuopos valdyba paskir
ta pranešti išvažiavimo dieną 
ir laiką.

* * *
Labai puikiai pasisekė 23- 

čias Nacionalinis LDS Bowl
ing Tournamentas. Tai dide
lė garbė mūsų jaunąjai kar
tai ir jų vaikams už atsidavi
mą šiam gražiam sportui. 
Garbė mūs LDS organizaci
jai, kad turi gabių veikėju!

Šia proga buvo atspausdin 
ta puiki programa, kur auko
tojų sąraše buvo suminėta 
organizacijos ir pavieniai var
dai. Šiuo reikalu pasidarbavo 
A. and A. Stacy. Sveikiname!

Servit J. Gugas, Bowling 
komiteto pirmininkas, pri
siuntė Detroito Lietuvių Klu
bo “retirees” padėkos kortelę 
už auką.

Kas antradienį senesnio 
amžiaus Klubo nariai susiren
ka į Klubą pažaisti - bowlinti. 
Dažnai jie pamini savo gimt a 
dienius ir pavaišina su stip
resniu gėrimu.

Draugė Adelė Wardo nega

Pirmos penkios moterys yra pionierės pramonėje. Pirmos 
jos nusileido po 1,000 pėdų gylio žeme kasti anglį Bethlehem 
Cambria Slop Mine 33, Pennsylvanijoj. [UPI photo| .
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lėjo atvykti į Klubą pažaisti, 
kuomet buvo jos gimtadienis, 
nes jinai turi prižiūrėti savo 
mylimą vyrą B. Wardo, kuris 
serga nuo širdies smūgio 
(stroke). Tad miela draugė 
paprašė Miko Strunskaus, 
kad jis jos vardu pavaišintų 
žaidėjus. Širdingai dėkojame 
mielai draugai Adelei Wardo 
už vaišes; Reikia priminti, 
kad draugė Adele Wardo per 
metų eilę buvo mūsų apylin
kėje darbšti spaudos vajinin
kė. Mes jai labai dėkojame ir 
linkime tvirtos sveikatos!

* * ♦
Teko man skaityti “Vilny

je” aprašymą apie buvusiąją 
detroitietę draugę Verą 
Smalstienę, kuri per daugelį 
metų buvo mūsų spaudos 
vajininkė. Šiemet ji atžymėjo 
savo 80-ąjį gimtadienį. Lin
kiu, Jumsfiniela draugądaug, 
daug gimtadienių sulaukti. 
Nuoširdžiai linkiu Jums tvir
tos sveikatos!

* * *
Mūsų širdinga draugė, 

Marcele Aranuk, buvusi gera 
mūsų spaudos vajininkė, kuri 
daug dirbo pažangiųjų lietu
vių tarpe tol, kol turėjo jėgų, 
dabar randasi Nursing 
Home, Livonia, Mich.

Linkiu mielai draugei Mar
celei Aranuk geros sveikatos 
ir ištvermės gyvenime!

Vietinis

Svečias iš Lietuvos
Toronto, Kanada — Gegu

žės 20 ir 30 lankėsi Toronte 
Dr. Albertas Svičiulis iš 
Vilniaus. Jis Kanadoje jau 
keli mėnesiai. Toronte jis 
buvo Toronto universiteto 
svečias. Jį labai gražiai priė" 
mė, o po to aprodė jam 
Generalinę ir-Vaikų ligoni
nes. Ant rytojaus svečias 
aplankė Lietuvių svetainę, 
susitiko su LB darbininkais ir 
keliais kitais tautiečiais, pas
kui apsilankė Royal Ontario 
muziejuje, Dominion Centre 
(ant 55 aukšto), apžiūrėjo 
nekurias didesnes parduotu
ves.

Svečias labai malonus žmo
gus, tik gaila, kad buvo maža 
laiko. Penktadienį jis jau 
išskrido į Calgary, kur skaitė 
paskaitą universitete. O iš 
ten jis išskrido į Vancouverį.

Sugrįžęs vėl dirbs Mont 
reale, universitete. Jis spe
cializuojasi Montrealo Mikro
biologijos ir Higienos Institu
te. Vilniuje jis vadovauja 
medicinos fakultete mikro
biologijos skyriui. L. B.
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Philadelphia, Pa. Pramogy Kalendorius
Nepamirštame senų draugų

Birželio 19 dieną gražus ir 
linksmas rytas. Mes trys 
ilgamečiai draugai, R. Mer
kis, J. Kazlauskas ir H. 
Tureikienė, susėdam į Mer
kio automašinų ir pyškinam į 
ūkininku Ramanauskų ūkį, 
Sellersville, Pa. Įvažiavus į 
kiemą mus pasitinka ketver
tas {liktai lojančių šunų. Bet 
jie nekanda. Netrukus išeina 
iŠ triobos Julija Andrulienė ir 
velionio Antano Ramanausko 
pusbrolis V. Ramanauskas iš 
New. Jersey valstijos. Suei- 
nam visi j vidų. Pokalbyje 
pasikeitus įspūdžiais, išgirs
tam nekokią žinią. Bronė 
Ramanauskienė jau kelintu 
kartu išvežta į ligoninę su 
širdies negalavimais. Ūkis 
parduotas, nužilgo reikės iš
sikraustyti išgyvenus suvirš 
30 metų. Ir manoma, kad tas 
labai paveikia josios sveika
tai. Per daug jaudinasi gyve
nimo pakaita.

Andrulienė sako: dar yra 
dvylika vištų ir tos už kelių 
dienu bus paplautos. 0 pasi
žvalgius bendrai į visą ūki, 
ga’uni liūdną vaizdą, širdį 
užgriuva liūdesio kamuolys ir 
susimąstai: ot‘ dar tik nese
niai kiek čionai turėta links
mų pobūvių (piknikų), kur 
skoningai valgėme ūkyje 
augusį gryną maistą. Čionai 
susibūrė iš daugelio miestų ir 
kaimu kultūringų žmonių,

Bridgeport, Conn.
Gražų autingą surengė 

LDS 71 kuopa jaunųjų Stri- 
žauskų gražioje rezidencijo
je. Autingą sumanė kp. sekr. 
Amelia Juškevičienė tėvų 
pagerbimo dieną, birželio 16. 
Nors mitingas nebuvo labai 
skaitlingas, bet labai draugiš
kas ir malonus, tarytum visi 
butu vienos šeimos. Svečių 
turėjome net iš New Yorko. 
Pribuvo “Laisvės” adminis
tratorė Ieva Mizarienė ir 
LDS sekretorė Anne Yaks- 
tis. Labai ačiū mieloms vieš
nioms už dalyvavimą mūsų 
parengime.

Sis parengimėlis nebuvo 
rengtas “bizniškais išrokavi- 
mais", o vien tik LDS narių 
draugiška sueiga, būtent, 
‘‘reunion of the LDS mem
bers'’. Visi atsigabeno, kas ką 
sumanė: gardžių užkandžių 
bei išgėrimo. A. Mureikienė 
labai gardžių sūrių atvežė ir 
visus sočiai pavaišino. Ačiū

John Rigly atsigabeno di
deli ryšulį ir kiekvieną dalyvį 
apdovanojo. Visų pirma gavo 
dovanas seniausi tėvai ir 
jauniausias LDS narys, ku
riuo buvo Pamela Arison, 7 
metų amžiaus. Tėvas - Algir- 
dar Arison. O seniausias 
tėvelis buvo Juozas Strižaus- 
kas. 0 vėliau visus dalyvius 
apdovanojo maloniais kvepa

l

Kai turistinėje Ellyn firmoje New'Yorke pirkome 
bilietus į Vilnių ir atgal, pageidavome skristi tarybiniu 
“Aeroflot” lėktuvu. Dabar, jau sugrįžus iš viešnagės, 
drąsiai galime sakyti, kad klaidos nepadarėme. Mums 
atrodo, kad geresnio, gražesnio ir parankesnio lėktuvo ilgai 
kelionei negalima nė norėti. Kai lėktuvas pasikelia virš

debesų, visa laiką jautiesi sėdįs savo kambaryje.
Ir patarnavimas kuo puikiausias. O maistas tikrai pirmos 

klasės, ir jo gauni tiek, jog reikia smarkaus valgytojo, kad 
jį visą sudorotų. Ir dar plus skanaus vyno prieš ir po valgio.

Nuotraukoje Seremetjevo aerodromas Maskvoje, į kurį 
pribūna visi lėktuvai iš Amerikos. A. B.

čionai muzika ir dainos skam
bėjo.

Kiek prakalbų pasakyta 
apie opius pasaulinius nuoty
kius ir darbo žmonių reika
lus. O dabar, sakoma, kita
tautis ten augins kokius 
veislinius arklius. Aplink 
triobų dar vešli, veja apkar
pyta. O kur kukurūzai, kaip 
miškas siūbavo, ten aukštos 
piktažolės išaugusios.

Pavalgę pietus, keturiese 
nuvažiuojam į ligoninę, kuri 
randasi netoliese nuo namų. 
Randame Broniutę sėdinčią 
šalia lovos. Jinai labai nudžiu
go pamačiusi mus. Taip sau, 
ant veido pažiurėjus, atrodo 
gerai, veidas pilnas ir raudo
nas. Tik skundžiasi, kad 
jaučia bendrą kūno silpnumą, 
ypač kojose ir dažnokai paky
la diegliai krūtinėje. Pasikal
bėję jau ištiesėm dešinę 
atsisveikinti. Broniutę trau
kia ranką prie širdies ir prašo 
dar pabūti. Sako, ah, kaip 
nuobodu. Tarp kitataučių gy
venant retai kas aplanko. O 
mums per toli. Sako, gydo 
gerai, priežiūrą gera ir mais
tas geras. Viskas moderniš
kai įrengta. Ir nelupikai. Tik 
$65 už dieną.

Mums atrodo, kad Broniutė 
pasveiks ir vėl džiaugsis 
gyvenimu. To ir mes linkime 
iš širdies gelmės.

“L”. Reporteris

lais. Širdingai dėkui John 
Rigly-

Būtų pageidaujama ir nau
dinga dainiau turėti tokių 
parengimelių ir pakviesti jau
nesnio amžiaus narius daly
vauti, nes mūsų kuopoje 
nemaža jaunuolių. Tik ne
lengva tokiems parengimams 
surasti vietą. Bandysime ne
nuleisti rankų ir pagyvinti 
LDS 74 kp. veiklą.

Kuopos vardu nuoširdžiai 
dėkui Klemensui bei Mrs. 
Strauss už leidimą savo gra
žioje rezidencijoje turėti 
autingą ir triusu prisidėjimą 
prie šio parengimėlio.

M. Arison

St. Petersburg, Fla.
Stasys Wolf (Vilkas), ankš

čiau gyvenęs Seffuer, Fla., 
dabar persikėlė gyventi į St. 
Petersburgą, arčiau lietuviš
kų organizacijų ir klubo veik
los.

Jis visados gausus rėmėjas 
lietuviškos spaudos. Ypač 
vajaus laiku gražiai prisideda 
prie išlaikymo laikraščių. Ir 
šį kartą Stasys, sutikęs vaji- 
ninką, seną pažįstamą, paklo
jo po $100 “Laisvei” ir 
“Vilniai”, $50 “Liaudies Bal
sui”. Tai graži pažangiajai 
spaudai parama.

Malonu, kad mūsų vetera
nai, visą amžių prisidėję 
finansiniai ir sulaukę žilos 
senatvės, intensyviai tęsia 
savo mastu paramą pažangos 
labui. P. A.

KLAIDOS NEPADARĖME

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
vykti liepos 14 d. į Laisvės 
Ozone Park, N. Y., 1 vai. po 
paruoštus pietus ir išgirsime 
no Bimbos įspūdžius iš jo 
$4.00.

NEW YORKO NAUJIENOS

Harper & Row spaustuvės streikuoją darbininkai piketuoja 
savo darbavietę New Yorko mieste.

Brooklyne Wm. Gordon į 
banką nešdamas $600 buvo 
nušautas; bet plėšikas nesu
rado pas jį paslėptų pinigų.

□
Miestas per 3 metus iško- 

lektavo už oro teršimą baus
mių tik $800,000.

Homoseksualai (lytiniai iš
krypėliai) piketavo St. Patri
ko katedrą, protestuodami už 
jų diskriminaciją katalikų re
ligijoje.

□
Bronxe S. Hanningano šau

tuvui netikėtai išsišovus nu
šauta jo sužadėtinė Bridgina 
Jordan.

Brooklyne gaisre sudegė 
savo namuose du žmonės.

□
Teismas apkaltino specialį 

narkotikų investigatorių, ku
ris gavęs kyšių iš narkotikų 
pardavėjų nesumokėjo taksų.

□
20 metų amžiaus M. Ed

wards už išprievartavimą ke
lių moterų gavo 75 metų 
kalėti.

Amalgamated Meatcutters 
unijos viceprezidentas Abe 
Feinglass čia kalbėdamas pa
smerkė Nixono administraci
ją už rėmimą Čilės fašistų 
režimo ir kitų Lotynų Ameri
kos diktatorių.

□
Komunistų partijos konfe

rencija aptarė žmonių Sveika
tos problemas ir tuo reikalu 
sudarė programą.

.. □
Pagerbtas 65 metų amžiaus 

Hyman Lumer, Kompartijos 
žurnalo “Political Affairs” ir 

žurnalo “Jewish Affair” re
daktorius.

□
350 unijisčių iš unijų čia 

turėjo konferenciją, kurioje 
nusitarė kovoti unijose ir 
darbuose už pilną lygybę su 
vyrais.

Lindsay Park Brooklyne 
nuomininkai kovoja prieš pa
kėlimą nuomų 20% su liepos 
1 d. Jie reikalauja pakėlimą 
numažinti.

Manhattane mokykla pava
dinta prieš kiek metų mirusio 
Vito Marcantonio vardu. Tuo 
būdu miesto Taryba įamžino 
šio liaudies kovotojo vardą.

Rep.

LAIMĖJO LIGONINIŲ 
TARNAUTOJAI

Daugiau kaip 35,000 ligoni
nių nemedicininių tarnautojų 
laimėjo kovą už didesnį atly
ginimą. Jie sutiko nestrei
kuoti ir priimti $30 į savaitę 
algų pakėlimą.

130 ĮKURTUVIŲ
MAŽEIKIAI. Pagal planą 

Mažeikių rajono “Jaunosios 
gvardijos” kolūkyje šiemet 
turi būti pastatyta 14 indivi-, 
dualių gyvenamųjų namukų. 
Jau dabar aišku, jog užduotis 
bus viršyta - per tris šių metų 
mėnesius atiduota 13 namų. 
Įkurtuves jau atšventė mel
žėja B. Baltmiškienė, lauki
ninkai B. Dargienė, A. Gaba- 
lis, pensininkas A. Zmaila, 
šoferis A. Jonuškis.

Šimet rajono kaimuose nu
matoma pastatyti 130 indivi
dualių gyvenamų namų.

direktoriai kviečia visus at
salę, 102-02 Liberty Avenue, 
pietų. Pavalgy sime skaniai 
“Laisvės” redaktoriaus Anta- 
viešnagės Lietuvoje. Auka

Mano įspūdžiai
Mudu su J. Grybu (abu 

Jonai) birželio 22 d. išvykome 
automobiliu į Brocktono lais- 
viečių rytdienos pikniką. Ke
lionė sekėsi gerai, nors tai 
atrodė “neekonomiška” 
dviem važiuoti tokį ilgą kelią. 
Pasiekėme Ustupo sodybą su 
šviesą. Susisveikinę greit su
sitarėme ieškoti vietos nak
vynei. Gerą vietą suradome 
pas Jono Grybo pažįstamą 
Rožytę Wallen, dainininkės 
Aldonos motiną. Abu gavome 
po kambarį ir nakvojome dvi 
naktis.

Sekmadienį pikniką suma
žino lietus. Bet šiaip nuotaika 
piknike matėsi gera, linksmai 
visi leido laiką. Grybo atvyki
mas taipgi padarė jiems gero 
įspūdžio, nes tur būt nei 
vieno nebuvo, kuris Jono 
nepažinojo ir nepasveikino. 
Ustupo sode yra daug vietos, 
bet dėl lietaus piknikavopie 
dubeltavame garažiuje ir dar 
šokėjų atsirado ir muzikantą 
turėjo R. Zalubą. Teko tru
puti ir mano pašokti.

Pietus paruošė net 6 šeimi
ninkės: kepė, šildė ir, aptar
navo. Anna Markevičienė 
buvo vyriausia šeimininkė. S. 
Reinardas visą biznį tvarkė. 
“Daily World” atstovė Anne 
Bąįton pasakė puikią kalbą 
apie pažangiųjų laikraščių 
reikšmę. Savo dienraščiui ji 
gavo $80 aukų.

Piknikas gražiai pavyko. 
Pažangiajai spaudai liks ir 
pelno.

Mudu Jonai grįžome namo 
pirmadienį gražiu keliu Mer
ritt Parkway. Kelyje sustojo
me pas Anna ir Charlie 
Brazauskus jų motelyje Pa- 
tersone, Conn. Kaip tik ir 
pataikėme pietų laiku, tat ir 
mus skaniai pavaišino. J. L.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Los Angeles, Calif. Prezi
dento brolis F. Donald Nixon 
skundžiasi dėl Watergate 
skandalo, Nixono rinkimų 
metu gavęs ir kitiems dalinęs 
didžiules pinigų sumas.•

Jeruzalė. Birželio 25 d. trys 
palestiniečiai teroristai įsi
veržė į Naharija miestelyj 
apartmentą, nužudė 4 žmo
nes ir jie patys žuvo nuo 
Izraelio kareivių kalkų.•

Bridgeport, Conn. 4 gink
luoti jaunuoliai įsiveržė į 
kalėjimą ir išlaisvino 5 jau
nuolius.

Jeruzalė. Naujasis Izraelio 
premjeras Rabin gavo daugu
mos pasitikėjimą parlamen
te.

New Yorkas. Harper & 
Row spaustuvės keletas šim
tų darbininkų sustreikavo. 
Reikalauja didesnių algų ir 
darbo sąlygų pagerinimo.

•
Washingtonas. Sveikatos 

reikalų ekspertai pataria 
Kongresui priimti įstatymą, 
reikalaujantį daktarams tam 
tikrais periodais pereiti me
dicininę egzaminaciją.

•
Walla Walla, Wash. Dau

giau kaip šimtas juodųjų 
kalinių nusitarė kovoti rasinę 
diskriminaciją kalėjime.

Washingtonas. Federalinė 
valdžia informuoja, kad 
Houstone įsteigė influenzos 
tyrinėjimo centrą.

Haverhill, Mass.
Birželio 16 d. atlankiau 

Mary Sametis Haverhill Hale 
Hospital num. 108. Atrodė 
gerai, bet yra po daktaro 
priežiūra, dar vis tyrinėja, 
gal reiks daryti operaciją. 
Jos vyras Vincas labai susirū
pinęs. Visuomet prie savo 
žmonos sėdi. Palinkėjau ge
ros laimės ir išėjau.

Birželio 13 d. mirė Jonas 
Kazlauskas 89 metų amžiaus. 
Buvo St. Francis Home, 
Laconia, N. H. Buvo ilgame
tis Haverhillio gyventojas. 
Čia seniau turėjo kurpių 
dirbtuvę, vėliau Lawrence, 
Mass., užlaikė stiprių gėrimų 
krautuvę, paskiausia gyveno 
ir mirė Laconia, N. H. Paliko 
dukterėčią Mrs. Robert J. 
Spaulding (Prakopiutę), jos 
vyrą ir du anukus, taipgi 
daugiau giminių ir draugų. 
Palaidotas birželio 16 d. 
Lietuvių kapinėse Bradforde 
šalę savo žmonos. Palydėjo 
penkios mašinos, pilnos įmo
nių. Buvo Lietuvių Piliečių 
Gedimino klubo narys Haver
hill, Mass.

Mirusiam ramybė, o liku
siems užuojauta. Darbininkė

Washingtonas. Mirė 87 me
tų amžiaus buvęs Alaskos 
senatorius Ernest Gruening, 
didelis Vietnamo karo prie
šas.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
i 

A 

Motinos

Onos Vaicekauskienės
Vargo našta ir nelaboji mirtis nutraukė mano 

Motinos gyvenimą. Jau 54 metai kai ilsisi ji Spirakių 
kapuose, Lietuvoje.

Negaliu užmiršti Jūsų pergyvento vargo, miela 
motinėle.

JONAS VAICEKAUSKAS, Sūnus 
Binghamton, N. Y.

Liepos 14 d.
Pikniką ir pietus po stogu 

ruošia “Laisvės” direktorių 
taryba Laisvės salėję. Tiki
masi, kad tuo laiku jau bus 
sugrįžęs iš viešnagės Lietu
voje redaktorius A. Bimba ir 
sutiks su publika pasidalyti 
savo pirmaisiais įspūdžiais.

Rugpiučio4 d.
Worcesteriečiai rengia pik

niką “Laisvės” naudai - vi
siems gerai žinomoje vietoje 
OLYMPIA PARKE, 
Shrewsbury,. Mass.

ANTANAS BIMBA
GRĮŽO PRIE DARBO

Birželio 30 d. vakare Anta
nas Bimba ir jo žmona Ilse 
grįžo namo ir pirmadienį jau 
stojo prie atsakingo redakci
nio darbo.

Jis sako, kad kelionė ir visa 
viešnagė Lietuvoje labai ge
rai pavyko. Daug vietų apke
liavo, plačiai susipažino su 
Lietuvos pažanga ir žmonių 
gyvenimu. Atvežė Amerikos 
pažangiesiems lietuviams, la
bai daug iš Lietuvos linkėji
mų. Rep.
MOTERŲ PIKNIKAS 
PUIKIAI PAVYKO

Birželio 30 d. pasitaikė 
labai gražus oras, tai Lazaus
kų sodas prisirinko pilnutėlis. 
Turėjome svečių ir iš labai 
tolimų kraštų. Dalyvavo pik
nike “Tiesos” redaktorius 
Laurinčiukas, du žurnajistai 
iš Maskvos ir vienas net iš 
Uzbekistano.

Plačiau apie tai parašys 
Lietuvių Moterų klubo kores
pondentė Helena Feiferienė.




