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KRISLAI
Korupcija valdžiose 
Amerikos šefuojamas teroras 
Pamatykite tėvų žemę 
Piktas grūmojimas 
Ačiū ir už prakeikimą

A. BIMBA
Korupcija gali didžiuotis ne 

tik federalinė valdžia Wa
shingtone. Jos pilna valstijų 
ir miestų valdžiose. Bėdoje 
ne tik prezidentas Nixonas. 
Kas nors panašaus gali atsi
tikti ir su mūsų didmiesčio 
New Yorko naujuoju majoru 
ponu Abraham Beame.

Žmogus sušilęs aiškinasi, 
bet negali įtikinančiai išsiaiš
kinti, kaip galėjo būti, kad 
jam esant miesto iždininku 
(kontrolieriumi) miesto ižde 
ieškoma ir nesurandama apie 
keturiasdešimt milijonų dole
rių.

Iš Pietų Korėjos sostinės 
po pasaulį plinta šiurpulingos 
žinios. Nepraeina nė viena 
savaitė, kurioje fašistiniai 
teismai nenubaustų kelių 
žmonių mirtimi, arba amžinu 

' kalėjimu.
Bet Pietų Korėjos fašistinis 

režimas yra Jungtinių Ame
rikos Valstijų sutvėrimas. 
Jos prezidentas Park yra 
Amerikos ginklais užkartas ir 
palaikomas ant liaudies gal
vos.

Kai aną dieną į tai buvo 
atkreiptas valstybės sekreto
riaus Kissingerio dėmesys, 
jis tik numojo ranka, girdi, 
mūsų šalies interesai verčia 
mus užsimerkti prieš ten 
siautėjantį terorą ir palaikyti 
Parko režimą.

Kokie intėresai?! Kieno in
teresai?! Amerikos liaudies? 
Ne! Tai Amerikos plėšikiško
jo kapitalo interesai.

/ DLabai gražu,būtų, kad kuo 
daugiausia Amerikos antro
sios arba trečiosios kartos 
lietuvių aplankytų savo tėvų 
žemę — Lietuvą. Ją pamatę, 
jie negalės ja nesididžiuoti. 
Aš užtikrinu.

Tėvai ir motinos turėtų 
juos paskatinti ir jiems padė
ti tokią viešnagę atlikti.

Šiemet tokių kelionių pro
gos jau baigiasi. Bet ateis 
1975 metų vasara. Mūsų di
džioji Lietuvių Literatūros 
Draugija galvoja ir planuoja 
ruošti turistines grupes. Bū
tų labai puiku, kad tose gru
pėse būtų kuodaugiausia ant
rosios ir trečiosios Išartos 
lietuvių.

Apie tai reikia iš anksto 
pagalvoti.

Iki šiol reakcinė lietuvių 
spauda buvo susikoncentra
vus grūmoti baisiausiomis 
pasekmėmis tuos Amerikos 
lietuvius, kurie gorėdavo ar
ba drįsdavo susirašinėti su 
savais Lietuvoje ar, saugok 

.• perkūne, dar baisiau, jeigu 
kuris išdrįsdavo į savo tėvų 
žemę nuvažiuoti ir jos naująjį 
gyvenimą savo akimis pama
tyti. i

Ir, žinoma, kai kas tos 
propagandos pabūgo ir nesi
ryžo palaikyti ryšius su Lie
tuvos žmonėmis.

Pastebėjau, kad dabar tos 
X spaudos redaktoriai susirado 

naują temą savo nelaimingų 
(Nukelta į 4 pusi.)

Aukščiausiojo teis tuo 
patvarkymas - smūgis

mokyklų migracijai
Praeitą savaitę šalies 

Aukščiausiasis Teismas pa
darė sprendimą, kuris laiko
mas didžiausiu smūgiu mo
kyklų rasinei integracijai,. 
Penkiais balsais prieš ketū- 
rius -teismas panaikino taip 
vadinamą “Detroito mokyklų 
integracijos planą“, pagal ku
rį autobusai buvo plačiai nau
dojami vaikų važinėjimui į 
mokyklas.

Sis sprendimas palies ne 
tik Detroitą, bet panašius 
integracijos planus visuose 
miestuose. Tai svarbus rasis
tų laimėjimas.

Keturi teismo nariai smer

Nixonas prašė Amerikos 
žmonių kantrybės ir 

pasiaukojimo
Liepos 25 dieną Los Ange

les mieste susirinkusiems 
biznieriams prez. Nixonas 
pasakė prakalbą kovos su 
infliacija reikalais. Buvo gar
sinama, kad tai būsianti “is
torinė“ kalba. Jos buvo pla
čiai laukiama. Kai kas daug 
ko iš jos tikėjosi. Deja, ir vėl 
teko jiems nusivilti. Visų ste
bėtojų nuomone, prez. Nixo
nas ir šį kartą nieko naujo 
nepasakė.

Už infliaciją jis pakartoti
nai kaltino mus žmones, kad 
mes per daug norį, per daug 
visko perką ir sunaudoją. 
Gamyba negalinti arba nepa
jėgianti patenkinti visus mū
sų pareikalavimus. Todėl ky
la kainos ir auga infliacija.

Infliacijos nugalėjimui, jis 
sakė, mums reikia dviejų da
lykų: kantrybės ir pasiaukoji
mo. Turime, sako, suprasti, 
kad nors mes turime ekono-y 
minių sunkumų, bet jie daug 
mažesni už sunkumus kitų 
industrinių kraštų, kaip Ang
lijos, Italijos, Prancūzijos. 
Mes, girdi, vis tiek esame 
turtingiausi ir laimingiausi

Baltųjų ir juodųjų amerikiečių pajamos

The Income Gap Median Median
Income Income

Percent of Black to White (Blacks) (Whites)
$6,858 

7,251 

7,792 

8,234 
8,937 
9,794 

10,236 

10,672 

11,549 

12,595
Soufce: Bureau of the Census

Iš šios lentelės matome, 
kad skirtumas tarp baltųjų ir 
juodųjų žmonių įplaukų arba 
uždarbių kasmet darosi vis 
didesnis. Aišku, kad jeigu 
tarp juodųjų ir baltųjų žmo
nių uždarbių skirtumas didė

kiu daugumos nutarimą. Ypa
tingai aštriai nutarimą kriti
kuoja vienintelis teisme na
rys negras Thurgood Mar
shall. Jis apkaltino teismo 
daugumą paneiginimu konsti
tucijoje garantuojamų vi
siems amerikiečiams lygių 
teisių.

§is Aukščiausiojo Teismo 
nutarimas padidins rasinę 
neapykanta ir nelygybę' ap- 
švietoje.

Įdomiu dalyku laikoma ir 
tas, kad visi keturi preziden
to paskirtieji teismo nariai 
balsavo prieš mokyklų inte
gracija.

žmonės pasaulyje. . . Na, ir 
čia žinoma, pilna salė biznie
rių jam labai karštai paplojo.

Prezidentas savo kalboje 
pabrėžtinai kartojo žodį “pa
siaukojimas”. Turime, girdi, 
pasiaukoti: visko mažiau no
rėti, visko mažiau sunaudotu 
ir infliacija busianti nugalėta.

Washington© valdžia, sakė 
prezidentas, sulėtinimui in
fliacijos kilimo', daugiau tau
pys, mažiau visokiems pro
jektams bei sumanymams iš
leis dolerių. Be to, federalinių 
tarnautojų armija būsianti 
sumažinta 40,000. Savo išlai
das valdžia sumažinsianti 
penkiais bilijonais dolerių.

Tuo tarpu reikia žinoti, kad 
kai Nixonas buvo išrinktas 
prezidentu, federalinės val
džios biudžetas nesiekė nė 
dviejų šimtų bilijonų dolerių, 
dabar jau pralenkė net tris 
šimtus bilijonų dolerių.

Washingtonas. - Valstybės 
sekr. Kissingeris teisina rė
mimą Pietinės Korėjos fašis
tinio režimo. To reikalaują 
Amerikos geriausi interesai.

The New York Tlmej/July 24, W4

ja, tai didėja skirtumas ir jų 
gyvenime. Juodieji žmonės 
prasčiau turi rengtis, pras
čiau turi valgyti, mažiau turi 
visokių patogumų. Šita^nely/ 
gybė didina rasinę neapykan
tą.

IR VĖL JINAI!
Pareikalavus šiai aktoriei, 

Los Angeles teisėjas įsakė 
Tom Charles Huston, buvu
siam prez. Nixono patarėjui, 
tuojau vėšai paskelbti vardus 
ir pavardes tų, kurie buvo 
susirišę su šnipinėjimo planu 
persekioti prezidento politi
nius ,oponentus. Mat, tasai 
planas buvo pavadintas “The 
Houston Plan”. Jeigu Huston 
leido tą planą jo vardu pava
dinti, tai jis turi žinoti, kas tą 
planą naudojo ir kokiems 
tikslams.

Jei į 30 dienų Mr. Huston 
tų pavardžių nepaskelbs, ji
sai bus teisiamas.

Aktorė Jane Fonda reika
lauja iš federalinės valdžios 
$2,800,000 atlyginimo.

Graikijos kelias į 
demokratiją 
būsiąs nelengvas

Athenai. - Naujasis Graiki
jos civilinės valdžios premje
ras Constantine Caramanlis 
liepos 25 dieną pirmą kartą 
prabilo į šalies žmones. 
Premjeras savo kalboje nieko 
neprisiminė apie monarchijos 
likimą, kuri buvo pernai pa
naikinta. Taipgi nieko ne
sakė, kada bus paskelbti par
lamento rinkimai.

Premjeras kalbėjo apie su
grąžinimą Graikijoje demo
kratijos. Kelias nebūsiąs ro
žėmis išklotas. Jis žadėjo tik
rą, plačią demokratiją, tokią, 
kurioje vietos būsią “visiems 
graikams”. Iš to daroma išva
da, kad toje demokratijoje 
bus leista ir Graikijos Komu
nistų Partijai išeiti iš pogrin
džio.

Premjeras žadėjo sudaryti 
“tautos vienybės valdžią”.

Jis kreipėsi į Graikijos 
žmones su prašymu pasitikė
jimo ir kantrybės per šį pe
reinamąjį iš fašistinės dikta
tūros į demokratiją laikotar
pį. Jis taipgi priminė, ka^ 
įvykiai Kipro saloje sunkina 
visą padėtį.

Turkija stiprina 
jėgas Kipro saloje
Ankara. - Turkijos valdžia 

sako, kad ji nesustos stipri-, 
nūs savo ginkluotas jėgas 
Kipro saloje, kol tos salos 
klausimas nebus aiškiai ir 
galutinai išspręstas. O jau ir 
dabar Turkija turi į Kiprą 
pasiuntus daugiau kaip 
15,000 ginkluotų vyrų.

Turkija taipgi sako, kad 
jinai norinti Kipro saloje to
kios valdžios, kuri užtikrintų 
lygias teises visiems salos 
gyventojams - graikams ir 
.turkams.

Prezidentas Richard Nixon
I 

oficialliai apkaltintas
e - V

Bet ar bus pašalintas?
Washingtonas. - Atstovų Buto Teisinis Komitetas baigė 

savo darbą, formaliai ir oficialiai apkaltindamas prezidentą 
Nixoną, kad jis neteisingai, nusikalstamai elgėsi Watergate 
reikale, kad jis sulaužė konstitucinę priesaiką ginti ir 
palaikyti šalies įstatymus ir kad jis atsilakė suteikti šiam 
komitetui reikalingus dokumentus.

Ateinančią savaitę komiteto išneštas apkaltinimas bus 
perduotas visam Atstovų Butui dėl apsvarstymo ir išnešimo 
savo nuosprendžio.

Nieks neabejoja, kad tą patį 
padarys didžiule balsų dau
guma ir visas Atstovų Butas. 
Teisiniame Komitete diskusi
jose, debatuose ir balsavi
muose paaiškėjo, kad dauge
lis ir prezidento republikonų 
partijos žmonių negali jo 
veiksmų pateisinti, pasisako 
ir balsuoja už apkaltinimą ir 
nubaudimą. Komitete beveik 
pusė republikonų partijos 
frakcijos narių balsavo 'už 
prezidento apkaltinimą. Ta 
istorija pasikartos ir Atstovų 
Bute. Spėjama, kad iš 187 
republikonų Atstovų Bute 
apie 60 balsuos su demokra
tais už prezidento apkaltini
mą. Vadinasi, apkaltinimas 
bus išneštas.

Bet kaip bus su Senatu, 
kuriame prezidento apkalti- 
mas turės būti apsvarstytas 
ir nuosprendis išneštas? Se
natas veiks kaip teismas.

TiesaXir Senate demokra
tai sudarę daugumą, bet pre

............ —  "— ■  ........................................................................ .... —  

Amerikos komunistai aštrina
kovą prieš rasizmą

New Yorkas. - Neseniai 
Amerikos Komunistų Parti
jos Centralinis Komitetas lai
kė specialų posėdį apsvar
stymui kovos prieš rasizmą. 
Susirinkime priimta rezoliu
cija ir išsiuntinėta visiems 
partijos vienetams su įsaky
mu ją vykdyti be jokio atidė
liojimo.

Rezoliucijoje pabrėžiama, 
kad šiandien Jungtinėse Val
stijose “rasizmas yra svar
biausias monopolistinio kapi
talizmo įrankis padalyti dar
bininkų klasės gretas, užkirs
ti kelią darbininkų klasėje 
klasinio sąmoningumo vysty
muisi, pateisinti imperialisti
nę eksplotaciją ir palaikyti 
Juodąsias ir rudąsias žmonių 
mases priespaudoje”. Nuro
doma, kad Nixono adminis
tracija yra stambiojo kapita
lo, įrankis.

Rezoliucijoje kreipiamas 
dėmesys' į juodųjų moterų 
sunkią padėtį ir išnaudojimą. 
Didėjanti reakcija grūmoja 
sunaikinimu tiems laimė- 
jiams, kurie iki šiol buvo 
pasiekti kovoje už juodųjų 
žmonių išsilaisvinimą.

Rezoliucijoje su pasididžia
vimu sakoma, kad kovoje 
prieš rasizmą ir rasinę dis
kriminaciją, Komunistų Par
tija yra įnešus svarbų indėlį. 
“Kova prieš rasizmą su viso
mis jo apraiškomis yra svar
biausiu visų komunistų, o 

zidento nubaudimui, jo paša
linimui iš prezidento vietos, 
reikalinga dviejų trečdalių 
balsų dauguma. Net ir karš
čiausi prezidento pašalinimo 
šalininkai labai abejoja, kad 
jiems pavyks laimėti du treč
dalius balsų. Matyt, kad taip 
tikisi nuo bausmės išsisukti ir 
Nixonas.

Bet ryšium su tuo, republi
konų frakcijoje diskusuoja- 
mas klausimas apie preziden
to rezignaciją iš prezidento 
posto. Esąs daromas didelis 
spaudimas ir iš prezidento 
šalininkų, kad jis rezignuotų, 
kad viceprezidentui Fordui 
užleistų vietą. Tokiame atsi
tikime jiems nereikėtų balsa
vimu pasisakyti už ar prieš jų 
partijos lyderį.

Plačiai kalbama Washing
tone, kad kaip tik Atstovų 
Butas nutars prezidentą ap
kaltinti, jis pasitrauks. Žino
ma, tai tik spėliojimas. . .

baltųjų komunistų vyriausia 
užduotis”.

Pagaliau rezoliucijoje Ko
mitetas kreipia partijos narių 
dėmesį į partijos konstituci
ją, kurioje sakoma, kad kiek
vieno komunisto aukščiausia 
pareiga yra “kovoti prieš vi
sokią tautinę priespaudą, 
tautinį šovinizmą, diskrimi
naciją ir segregaciją, prieš 
visas rasistines ideologijas ir 
praktikas, tokias, kaip balta
sis šovinizmas ir antisemitiz
mas”. Konstitucijoje sakoma, 
kad “visų Partijos narių pa
reiga kovoti už pilną sociali
ne, politinę ir ekonominę juo
dųjų žmonių lygybę ir ugdyti 
juodųjų ir baltųjų žmonių 
vienybę, kuri yra būtinai rei
kalinga gynimui visų bendrų
jų interesų”.

Vokietijos atstovas 
Amerikos sostinėje

Washingtonas. - Čionai lan
kosi Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministras Hans- 
Dietrich Genscher. Jo misija 
esanti pasitarti su Jungtinių 
Valstijų vyriausybe ekonomi
niais ir gynybos reikalais. Jis 
jau buvo susitikęs su prez. 
Nixonu, valstybės sekr. Kis- 
singeriu ir senatinio užsienio 
reikalais komiteto pirminin
ku J. W. Fulbright. Nieko 
nesakoma apie pasiekimą ko
kių nors susitarimu.

Prezidentas Nixonas

Joks prezidentas 
nebuvo taip 
nusmukęs Įtakoje

Gallup Poll firma sako, kad 
tiktai 24 procentai Amerikos 
žmonių reiškia pasitikėjimų 
prezidentu Nixonu. Firma sa
ko, kad prezidento įtaka ypač 
labai nukrito Amerikos bied- 
nuomenėje.

Washingtonas. - Republi- 
konas senatorius Gurney iš 
Floridos sako, kad rudenį jis 
nebekandidatuos antram ter
minui. Jis kaltinamas papil
dyme suktybių ir laukia teis
mo. ,

Sacramento, Calif. - Valsti
jos gubernatoriaus pavaduo
tojas republikonas Ed. 
Reinecke teismo rastas kaltu 
melavime. Jis gali būti nu
baustas penkerių metų kalė
jimo.

Dar vienas Nixono 
kabineto narys 

apkaltintas
Washingtonas. - Buvęs 

prezidento Nixono kabineto 
narys, iždo sekretorius John 
B. Connally grandžiūrės ap
kaltintas ėmime kyšių iš pie
no trusto. Už paslaugas pieno 
interesams jis paėmęs 
$10,000. Pirmiau Connaly bu
vo demokratas, Texas valsti
jos gubernatoriumi, paskui 
perėjo prie republikonų ir 
buvo įtrauktas į Nixono kabi
netą.

Mexico City. - Meksikos 
kalėjimuose randasi 75 ame
rikiečiai ir kanadiečiai. Nu
teisti už narkotikų šmugelia- 
vimą į Jungtines Valstijas. 
Per keletą dienų badavo. Bet 
niekas negelbėjo. Dabar vėl 
valgo.
PERSERGĖJIMAS 
ARABAMS

Cairo. - Egipto prezidentas 
Sadatas sako, kad arabai turi 
suvienodinti savo/nusistaty
mą Izraelio klausimu, arba 
tarpe jų kils civilinis karas. 
Tarp arabų nebuvimas vieny
bės padeda Izraelio politikai. 
Nežinia, kiek šis Sadato per
sergėjimas padės pasidaliji
mui pašalinti.

r
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Darbo unijų biurokratijai 
kaltinimai

„Angliško pažangaus laikraščio “Daily World” liepos 20 d. 
laidoje atspausdinta plati ištrauka iš Amerikos Komunistų 
Partijos generalinio sekretoriaus Gus Hali pranešimo 
partijos Centro Komiteto susirinkimui, kurioje kalbama 
apie nūdienę padėti Amerikos darbo unijų judėjime. Iš Hali 
išvedžiojimų akivaizdžiausiai aišku, kad ta padėtimi negali
ma džiaugtis. Mūsų darbo unijų judėjimui vadovauja 
klasinio bendradarbiavimo šalininkai - tokie, kaip Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas George Meany, sunkvežimių 
vairuotojų prezidentas Frank Fitzsimmons ir plieno darbi
ninkų unijos prezidentas I. W. AbeL Jųmisija sulaikyti or
ganizuotus darbininkus nuo kovos už pagerinimą gyvenimo, 
gyvenimo.

Politikoje jie ranka rankon eina su kraštutiniausiais 
reakcininkais, kuriems vadovauja senatorius Jacksonas. 
Tiesa, jie irgi stoja už prezidento Nixono apkaltinimą ir 
išmetimą iš vietos, bet ne todėl, kad jis yra darbo liaudies 
interesų priešas, arba kad jis yra sulaužęs šalies konstituci
ja ir palaiko valdžioje korupciją, bet todėl, kad jis, Nixonas 
užstoja detentę (atlydį) tarptautiniuose reikaluose, kad jis 
gerina santykius su socialistiniu pasauliu ir t. t.

Komunistų Partijos vadas Gus Hali ragina komunistus ir 
visus pažangiuosius amerikiečius paaštrinti kovą prieš 
klasinio bendradarbiavimo šalininkus mūsų darbo unijų 
judėjirno vadovybėje. Apie dvidešimt milijonų organizuotų 

^darbininkų galėtų būti galinga politinė jėgą už pažangą, 
prieš skurdą, prieš nedarbą, už visos liaudies šviesesnį 
rytojų/Deja, klasinio bendradarbiavimo šalininkai tai jėgai 
nęduoda pasireikšti. Laikas jų nusikratyti. Laikas mūsų 
darbo unijoms pakeisti vadovybę.

Kuriuo kelių Graikija?
Per ištisus septynerius metus Graikiją valdė fašistinis 

militarinis režimas. Kalėjimuose nebesutilpo politiniai kali
niai. Visos liaudies organizacijos buvo užgniaužtos. Atrodė, 
kad apie šviesesnę dieną toje senoje šalyje negalima nė 
sapnuoti.

Bet įvykiai Kipro saloje. Graikijos fašistinio režimo in- 
strukdUoti graikai militaristai įvykdo perversmą: nuverčia 
prezidento Makarios vadovaujamą demokratinę valdžią ir 
įsteigia savo valdžią. Susidomi visas pasaulis. Turkija 
iškelia savo armiją Kipro saloje. Užverda mūšiai. Įsimaišo 
Jungtinės Tautos. Įvykdomos paliaubos. Iš visur spaudimas 
didelis. Kyla karo tarp Turkijos ir.Graikijos pavojus. . .

Staiga pradeda pūsti kiti vėjai. Kipro graikai militaristai 
pasitraukia ir leidžia civilinei valdžiai susikurti. Panašu į 
stebuklus: tas pats ir pačioje Graikijoje! Fašistinių militaris- 
tų klika pasitraukia. Susikuria civilinė valdžia, kuri tuoj 
paskelbia politiniams kaliniams amnestiją ir atidaro kalėji
mus.

Nejaugi Graikijos militaristai nusisuko sprandus su avan
tiūra Kipro saloje?

Šiuos žodžius rašant, daug klausimų prašosi atsakymo. 
Gal tik laikas į juos atsakys. Gal jie jau bus atsakyti, kai šis 
vedamasis pasieks mūsų laikraščio skaitytojus.

Ir vėl kapitalistinės 
beprotybės pavyzdys

Nėra jokia paslaptis, kad mes šioje šalyje turime milijonus 
nedavalgiusių arba pavojingai prastai pavalgiusių vaikų, 
ypač juodųjų žmonių gretose. Bet štai pranešimas iš 
Californijos:

Praeitą savaitę California Milk Producers Association 
sunkvežimiai atvažiavo į Los Angeles County sanitacijos 
kontrolės punktą Harbor City ir išvertė 17,000 galionų 
šviežio nugriebto pieno. Kitą dieną taip pat padarė su 6,000 
galionų tokio pat pieno. Į tris dienas viso buvo išpilta 
(sunaikinta) 38,000 galionų pieno”.

Minėtos asociacijos atstovas Ross Davis pasakęs, kad taip 
daryti tenka dažnai, nes pieno per daug prigaminama!

Ar begalima įsivaizduoti didesnę kriminalystę, kaip ši? 
Milijonai alkanų, o pienas naikinamas, nes jo per daug, nes 
jeigu jis visas bus paleistas į rinką, tai jo kaina nukris ir 
pieno trusto pelnai nukentės!

VANDA GIEDRYTE

NEKLAUSKIM MOTINŲ
Neklauskim motinų savų, 
Kodėl užklojo obelų pūga 
Jų plaukus nuometu lengvu, 
Tarytumei švelnia, šviesia banga.

Neklauskim motinų savų,
Kodėl basom ilgai prie slenksčio rymo 
Ir stebi vienišą praeivį tarp klevų, 
Nors jau tamsu. Ir rūkas virš arimų.

Neklauskim motinų savų, 
Kodėl nubraukia ašarą slapčia. 
Kodėl jos kartais ieško tarp gyvų — 
Negrjžuslų. Pavirtusių kančia.
Vilnius

KAS JAM APMOKĖJO 
IR KAS PASIUNTĖ?

“Vaduotojų” spauda džiau
giasi, kad jų vadas Altos 
pirmininkas ponas Kazys Bo
belis buvęs nuvykęs net į 
tolimą Formozą pas Chiang 
Kai-šeką, ten dalyvavęs “vi
so pasaulio Antikomunistinės 
Lygos suvažiavime” ir išdro
žęs labai smarkią kalbą. Ma
tyt, sušilęs keikė komunis
tus.

Taigi, dabar oficiališkai ži
nome, kad lietuviškieji va
duotojai yra dalimi juodašim- 
tiškiausio sąjūdžio, pasivadi
nusio “Antikomunistine Ly

M ga .
Chicagos menševikų “Nau

jienos”, kurios karštai Bobelį 
sveikino už kelionę į Formo
zą, nepasako, kas jį ten pa
siuntė ir apmokėjo tos labai 
ilgos ir iškaštingos kelionės 
lėšas. Taip pat nepasakoma, 
kam jis oficiališkai atstovavo 
- tiktai Amerikos Lietuvių 
Tarybai, ar visiems “vadavi
mo” raketams?

AMŽINA ŠLOVĖ 
KRITUSIEMS 
DIDVYRIAMS!

Liepos mėnesio pradžioje 
Tarybų Lietuvoje buvo pla
čiai atžymėtas Lietuvos iš 
nacių nasrų išvadavimo tris
dešimtmetis. Lietuvos Ko
munistų Partijos pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius savo pranešime apie tą 
istorinį įvykį, tarp kitko, pa
sakė:
Brangus draugai!

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės pažymi šviesią ir 
džiaugsmingą šventę - tris
dešimtąsias metines nuo tų 
dienų, kai respublika buvo 
išvaduota iš vokiškųjų fašis
tinių grobikų jungo. 1944 
metų liepos 13 d. šauniosios 
Tarybinės armijos kariai po 
įnirtingų mūšių sutriuškino 
Vilniuje apsuptus hitlerinin
kus. Virš senojo Gedimino 
pilies bokšto suplevėsavo 
Raudonoji laisvės vėliava. 
Praėjo dar pusė metų, ir 
priešas buvo išvytas iš visos 
Lietuvos TSR teritorijos. 
Tuo 'pačiu mūsų tautai buvo 
ne tik grąžinta socialinė ir 
nacionalinė laisvė, bet ji taip 
pat buvo išgelbėta iš mirtino 
fizinio (Sunaikinimo pavojaus, 
kuriam ją buvo pasmerkę 
hitlerininkai.

Šiandien, kai mes mintyse 
grįžtame į didvyriškus mū
šius už išvadavimą, už galuti
nį priešo sutriuškinimą, ypač 
ryškiai matome tarybinės 
liaudies, jbs Ginkluotųjų pa
jėgų žygdarbių didybę.

Istorija nesulaikomai žen
gia į priekį. Nueina į praeitį 
buvę įvykiai, ateina naujos 
kartos. Praeis metai, dešimt
mečiai, bet niekada iš liau
dies atminties neišdils rūstūs . A
Didžiojo Tėvynės karo me
tai, nemirtingas žygdarbis 
tarybinės liąudies, kuri sun
kiausiuose mūšiuose su klas
tingu ir stipriu priešu apgynė 
Tėvynę ir iškovojo didžią 
pergalę.

Vienas tokių žygdarbių bu
vo Tarybų Lietuvos išvadavi
mas. Ir dabar, kai pažymime 
reikšmingas išvadavimo me
tines, mes žinome, kad tai 
yra visų -mūsų daugianacio
nalinės Tėvynės tautų šven
tė, nes už lietuvių tautos 
išvadavimą, už jos laimę ko
vojo visų didžiosios Tarybų 
Sąjungos tautų sūnūs ir duk
terys.

Šiandien mes dar ir dar• • kartą prisimename narsą, 
drąsą ir didvyriškumą fronti
ninkų, partizanų, pogrindi
ninkų, tų, kas prie staklių 
gamyklose, laukuose augin
dami duoną, atidavė viską 
frontui, priešo sutriuškini
mui, pergalei. Ir frontas, ir 
užnugaris sudarė vieną visu
mą. Į partijos raginimą pa

versti šalį karine stovykla, 
įtempti visas jėgas, kad būtų 
galima padėti frontui kuo 
greičiau pasiekti pergalę, ta
rybinė liaudis atsakė neregė
tai pasiaukojamu darbu.

Mes nulenkiame galvas 
šviesiam atminimui tų, kas 
žuvo kaudamasis mūšyje, fa
šistiniuose kalėjimuose, visų, 
kas tapo hitlerinių išgamų 
aukomis. Jų nėra kartu su 
mumis, bet jie gyvi ir visada 
bus gyvi mūsų širdyse, vi
suose mūsų darbuose, mūsų 
laimėjimuose. Amžina šlove 
kritusiems didvyriams.

KAIP SMETONINIAIS 
LAIKAIS LIETUVOJE 
BUVO MEDŽIOJAMI 
KOMUNISTAI
. Kanados lietuviškų kleri
kalų laikraštis “Tėviškėj ži
buriai” (liepos 18 d.) pradėjo 
spausdinti straipsnį “A. 
Sniečkus nepriklausomoje 
Lietuvoje”. Straipsnio auto
rius nepaduodamas, tik sako
ma, kad tai esą laikraščiui 
prisiųsti “Nepriklausomos 
Lietuvos saugumo policijos 
pareigūno atsminimai”. Va
dinasi, straipsnio autorius - 
smetoninis šnipas. /

Štai tik vienas įdomus ir, iš 
dalies, jokingas epizodas, ku
ris parodo, kaip komunistai 
buvo medžiojami. Šnipas pa
sakoja:

“1930 m. kovo mėnesiui 
baigiantis, policijos pareigū
nai sužinojo, kad A. Sniečkus 
su kitais penkiais veikles
niais komunistais susirinks 
pasitarimui Kaune Trečiaja
me take. Trečiasis takas bu
vo iš Jonavos gatvės. Atski
ras namelis, kuriame turėjo 
įvykti komunistų susirinki
mas, buvo galimas matyti iš 
vaisių sodo prie gretimos 
gatvelės. Dienos metu buvo 
pasirinktos sodelyje ir dar 
dvi iš kitų to namelio pusių. 
Sniegui jau nutirpus, šiek 
tiek patogiau prisitaikę pa
tvoryje, sekliai stebėjo į na
melį užeinančius žmones. Jie 
rinkosi po vieną kas kelios 
minutės. Nutarėme dar pa
laukti, kol bus visi susirinkę, 
o tada priartėti prie namelio, 
įsiveržti, visus gerai iškraty
ti ir su rasta medžiaga suim-

IŠ LAIŠKŲ
Redakcijai!

Mano straipsnelyje “Mais
tingas vaisius - mango’’ 
“Laisvėje” liepos 5 dieną sa
koma, kad “Centralinėje Flo
ridoje užveisti mango medžių 
didžiausi sodai”. Bet mangos 
Centralinėje Floridoje neau
ga. Jos auga pietinėje Flori
doje - Dade ir Broward ap- 
skričiuose. Šią klaidą atitai
sau.

>

Draugo Jono Gasiūno mir
tis lyg šaltis sukrėtė mane. 
Rodos, dar buvo stiprus žmo
gus. Prieš apie trejetą metų 
jis lankėsi Floridoje ir išrodė 
gan sveikas ir tvirtas, o va, jo 
jau nebėra gyvųjų tarpe.

Joną pažinojau nuo 1926 
metų, kuomet jis darbavosi 
“Vilnyje”. Per tą laikotarpį 
dažnai susitikdavome. Jis bu
vo draugiškas, teisingas ir 
principingas žmogus. Visuo
met būdavo malonu jį susitik
ti. Jis sakydavo kalbas, rašy
davo straipsnius. . .

Labai gaila, kad mūsų se
noji karta taip smarkiai retė
ja, vienas po kito apleidžia 
pasaulį, o ypač tie, kurie 
labiausiai reikalingi. Tai di
džiausias nuostolis mūsų 
veikloje.

Šiandien laiškanešys atne
šė “Laisvę”. Skaitau, kad 
Jonas Grybas ligoninėje. Ir 
čia didelis smūgis. Jonas taip 
pat labai veiklus ir labai 
reikalingas žmogus. Mes lin
kime jam greitai susveikti ir 
vėl darbuotis pažangos labui.

Jonas Kanceris 

ti. Buvo gerai suplanuota ir 
pasislėpta. Mūsų nelaimei, 
moteris išleido didelį vilkinį 
šuhį iš sode esamo namo. Jis, 
jpiktai lodamas, puolė prie 
mūsų ir neleido pakilti nuo 
žemės. Bandėme šunį ramiai 

, šnekinti, bet jis dar labiau 
lojo. Galėjome šunį nušauti/ 
bet nenorėjome turėti dar 
daugiau triukšmo. Paskui lo
jantį šunį iš namo išbėgo 
vyras su ginklu rankoje. Pri
bėgęs prie mūsų, grasino/ 
mus nušauti, nes vakar buvę 
pavogti džiūstantys baltiniai 
iš to pat sodo. Mes jam 
parodėme tarnybinius ženk
lus ir tvirtinome, kad kaip tik 
tykojame tuos vagis pagauti. 
Jis nusiramino ir pasisakė 
buvęs antro pėstininkų pulko 
kapitonu. Jis net apgailesta
vo, kad mes jam iš anksto 
nepasakėme apie šias pasa
las. Jis būtų šunį laikęs na
mie. Tiesa, dienos metu ap
žiūrėdami pasalų vietas, nie
kur nematėm šuns. Vėliau 
išsikalbėjus paaiškėjo, kad 
dienos metu kapitonas šunį 
buvo išsivedęs dresiravimui. 
Minimo namo savininkams 
nieko nepranešėme apie pa
salas sode, nes mūsų tarnybi
nis darbas buvo labai slaptas. 
Niekas iš pašalinių žmonių 
negalėjo žinoti, kad mes se
kame gretimą namelį, kuria
me gyveno pora pagyvenusių 
žmonių. Jie galėjo būti pažįs
tami su kapitono šeima ir 
išsišnekėti apie tykojimą. 
Mes nepažinojome žmonių, 
kurie gyveno tame namelyje. 
Tik vėliau mums paaiškėjo, 
kad jie palaikė ryšius su žydu 
komunistu, kuris buvo reko
mendavęs ten daryti susirin
kimą. Grįžę įstaigon, svar- 
stėm, mūsų nepasisekimą. 
Kiti pasalų sekliai matė ketu
ris vyrus, išbėgančius iš to 
namelio, kai pradėjo šuo loti 
ir kapitonas balsiai rėkauti. 
Jš kitų šaltinių buvo sužino
ta, kad tame kpmunistų susi
rinkime tikrai buvo ir A. 
Sniečkus”.

Žinoma, sako šnipas, 
Sniečkus ir kiti keli komunis
tai buvo suareštuoti ir teisia
mi: “1931 m. vasario 26 d. 
Kauno apygardos teismas A. 
Sniečkų nubaudė penkiolika 
metų kalėjimo, o kitus komu
nistus - lengvesnėmis baus
mėmis”.

Brangus draugai Laisviečiai!
Širdingai dėkoju Jums, 

brangus draugai, už Jūsų 
malonius sveikinimus ir lin
kėjimus paskelbtus “Laisvė
je” mano jubiliejaus ir nusi- 
pelnusio kultūros darbuotoju 
vardo suteikimo proga.

Apkrauti dideliais darbais, 
savo liuoslaikius pašvesdami 
kilniems tikslams Jūs neuž
mirštate ir mūsų - tėvynai
nių, toli gyvenančiu nuo Jū
sų. Savo jautrumu žmogui 
Jūs suteikiate mums 
džiaugsmo ir už tai tariu 
Jums ir visam Jūsų šauniam 
kolektyvui ačiū, ačiū.

Sužinojome skaužią žinią, 
kad pasitraukė ir mūsų tarpo 
Jonas Gasiūnas.

Gaila gero draugo, uolaus 
darbuotojo, ypač pas Jus 
kuomet kiekvienas žmogus 
labai reikalingas.

Gerbiamo Jono Gasiūno, 
teisingas, aštriai kritikuojan
tis visus liaudies priešus, 
žodis dažnai pasirodydavo 
“Laisvės” puslapiuose ir lig 
givas pasiekdavo ir už jūrių, 
marių mūsų mylimą Lietuvą.

Mes visada džiaugiamės 
ir Jūsų bendražygių didele 
ištverme, neapsakomu atsi
davimu vardan liaudies gero
vės, jos kilnių interesų.

Mes kartu su Jumis, bran
gus Laisviečiai, liūdimė dėl 
skaudžios nelaimės, netekus 
brangaus draugo - Jono Ga
siūno.

Priimkyte mano nuoširdžią 
užuojautą.
Vilnius Jonas Jurgaitis

I

Vardan tariamo šalies saugumo atliekamos 
didžiausios suktybės ir apgavystės.

Watergate—
Watergate ir su juo susiję, 

skandalai atvėrė duris ir pa
rodė amerikiečiams, kaip 
plačiai ir giliai įleidę šaknis 
visoki politiniai parsidavė
liai.

PasirodoKĮtad republikonai 
gavo milijonuš nuo korporaci
jų, o demokratams teko tik 
trupiniai. Anot vieno milijo
nieriaus, tai buvo dėl to, kad 
republikonai brangesni už 
demokratus.

Korporacijos ir atskiri mili
jonieriai nusprendė, kad R. 
Nixonas turi būti išrinktas, 
nes jis geriausia rūpinsis jų 
gerove. Ir prezidentas jų 
nesuvylė.

Atėjo aliejaus krizė, kuo 
rūpinosi administracija? Ne 
paprasto gyventojaus gerbū
viu, bet didžiųjų aliejaus kor
poracijų pelnų iškėlimu. Kaip 
tik kainos iškilo, atsirado 
aliejaus šilumai ir gazalino 
mašino^ms^Pats aliejaus “ca
ras”, atsimenate, paskelbė: 
“Nebijokite - planuokite 
atostogas ir važinėkite maši
nomis - nebebus gaso trūku
mo”. Į

Apie infliaciją, regis, ne
reikia nei kalbėti. Kiekvienas 
iš mūsų skaudžiai jaučiame 
kainų kilimą ant visų gyveni
mui reikmenų. Štai tik keli 
pavyzdžiai. Paėmus 1969 m. 
sausio mėn. kainas, (kuomet 
Nixonas įsikūrė Baltajame 
Name) ir palyginus su šiomis 
dienomis, duona pakilo 54 
nuošimčiais; vištiena 35% 
pienas 48%; bulvės 225%; 
mokesčiai ant namų 37%; 
automobilių taisymas 40%; 
gydytojų ofiso vizitas 39%. O 
kiek pakilo darbininkų algos 
tuo tarpti, visi žinome. O pen- 
sionieriai vos ne vos sulaukė 
pastaraisiais metais padidini
mo ant 11%. Komentarų ne
reikia. . . . . .

Visa tai rimtai apgalvojus, 
kyla mintis, kodėl nėra mūsų 
visuomenėje judėjimo už 
bendrą jėgą link politinės 
partijos, kuri atstovautų 
biednuomenę? Atrodo, kad 
unijų biurokratija taip toli 
nužengė į smulkiosios bur
žuazijos gretas, kad nebegali 
atjausti nei suprasti paprasto 
darbininko padėties, o bedar
biai ir jaunieji,nelavinti dar
bininkai visai užmiršti.

Republikonai su Nixonu ir 
Fordu priešakyje aiškiai pa
sirodė, keno interesus jie 
atstovauja. Demokratai, tu
rėdami didžiumą Kongrese, 
irgi neužtenkamai rūpinasi 
sulaikymu korporacijų pelnų, 
augimo.

H. Jackson stovi priešaky
je demokratų, siekiančiu pre
zidentystės 1976 m. Tai as
muo, kuris yra pasisakęs 
prieš bet kokį progresyvišką

ir kas toliau?
sumanymą, ar tai būtų de 
tente, ar praplėtimas medi 
kalės apdraudos. Dargi jis 
flirtuoja su paskelbusiu reak
cionierium Wallace iki to, jog 
plačiai kalbama apie sudary
mą demokratų prezidentinio 
“sleito” - Jackson su Wallace.

Sukurti naują partiją, kuri 
galėtų plačiai veikti ir rimtai 
statyti kandidatus 1976 m. 
rinkimuose yra nepaprastai 
sunkus darbas, bet be tokių 
pastangų galime susilaukti 
dar juodesnių dienų mūsų 
šalyje.

Amerikiečiai yra tiek nusi
vylę esamąja administracija, 
nuleidžia rankas, manydami, 
jog išeities nėra. Toks klai
dingas nusistatymas tarnau
ja dešiniosioms, fašistinėms 
jėgoms. Tokie Wallace su 
savo demogogija gali iškilti į 
vadus, sukančius visą politi
nę veiklą į dešinę tiek, kad 
nei nepajusime, kaip greit 
bus sutremptos ir tos demo
kratinės teisės, kokias iki šiol 
turime.

Laikas pažangiajai visuo
menei rimtai domėtis politine 
veikla ir konkrečiai reaguoti į 
keliamas problemas.

E. N. Jes-tė

DERYBOS DĖL
KIPRO NESISEKA

Geneva; - Anglijai, Turki
jai ir Graikijai nevyksta susi
tarti del padėties Kipro salo-, 
je. Šios trys šalys yra garan
tavusios Kipro nepriklauso
mybę. Joms pavesta ir dabar 
susitarti. Bet, matyt, Turkija 
ir Graikija nori salą pasisa
vinti. Juk dėl to dabar ten 
eina susikirtimas.

ŠYPSENOS
Du gerai išauklėti džentel

menai susitinka naktį didelio 
miesto pakraštyje.

— Atsiprašau, ar nepaste
bėjote kur nors arti polici
ninko.. — klausia pirmasis.

— Ne, nepastebėjau.
— Dėkoju. Tokiu atveju, 

būkite malonus, atiduokite 
man savo piniginę.

********
Miesto vaikas pamatė povą 

išskleista uodega ir nudžiu-. 
gęs sušuko:

— Mamyte, žiūrėk, jau 
viena višta pražydo.

— Tėte, kur yra Balkanai?
— Paklausk mamytę - ji 

viską virtuvėje tvarko ir 
^ino, kas kur yra.

**♦
Mažylis pirmą kartą pateko 

į baletą ir po spektaklio 
klausia:

Tėtuk, kodėl nepriima 
aukštesnio ūgio šokėjų - šitos 
visą laiką turi šokti ant pirštų 
galu.
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KAI KAS IS MŪSŲ VIEŠNAGES LIETUVOJE A . I

Įspūdingas susitikimas su
mokytojais ir moksleiviais

A. BIMBA
Vienas iš gražiausių, įspū

dingiausių ir niekados nepa
mirštamų susitikimų visoje 
šioje viešnagėje buvo birželio 
11 d. susitikimas su mokyto
jais, moksleiviais ir jų tėvais 
Panemunėlio Stoties viduri
nėje mokykloje.

Dar gerokai prieš išvykimą 
į Lietuvą, gegužės 21 d. 
buvau aplaikęs šį malonų laiš
ką:

Didžiai gerb. žemieti,
jau keletas metų prabėgo 

nuo Jūsų apsilankymo Pane
munėlyje. Susitikimas Pane
munėlio vidurinėje mokyklo
je su Jumis ir Jūsų nuoširdus 
pasakojimas apie lietuvių 
veiklą JAV mums visiems, 
dalyvavusiems šiame susiti
kime, paliko gilų įspūdį.

Jūsų ilgametė literatūrinė 
ir žurnalistinė veikla, nušvie
čianti mūsų tautos pasieki
mus Tarybų valdžios metais, 
kelia pasididžiavimą Jumis, 
mūsų žemiečiu.

Mums labai džiugu, kad 
Jūs nepamirštate mūsų, do
mitės mūsų gyvenimu. Daug 
kas pasikeitė Panemunėlyje 
po Jūsų atsilankymo. Šalia 
mokyklos išaugo 2-jų aukštų 
mūras mokytojų butams, ar
timiausiu metu bus pradėta 
mokiniams bendrabučio sta
tyba. Šiais metais išleisime 
16-tą abiturientų laidą. Dide
lius ekonominius laimėjimus 
pasiekė ir apylinkės kolūkiai.

Teko sužinoti, kad šią vasa
rą žadate vėl aplankyti Lietu
vą. Labai prašome apsilanky
ti ir mūsų mokykloje, už tai 
būsime dėkingi. Garbingo Jū
sų Jubiliejaus proga priimkit 
mokyklos mokytojų, mokslei
vių ir visų panemunėliečių 
nuoširdžiausius sveikinimus 
linkėjimus. *

Mokyklos mokytojų ir 
mokinių kolektyvo vardu:

J. Pranckūnas
Mokyklos direktorius

-O. Skipskienė
Profkomiteto pirmininkė

A. Kačinskienė
Pirminės partinės 

org.sekretorė
Balaišytė 

Komjaunimo org. sekretorė 
Suprantama, pakvietimas 

buvo priimtas su nuoširdžiau
siu dėkingumu. Apart mud
viejų, susitikime dalyvavo 
poetas Vacys Reimeris, V. 
Sketeris ir V. Kazakevičius. 
Mudu su poetu ir pakalbėjo
me pilnutėlei salei mokytojų, 
moksleivių ir jų tėvų. Mus 
pasveikino ir pristatė mokyk
los direktorius J. Pranckū
nas.
Šis tas iš mokyklos istorijos 

Bet prieš susitikimą salėje, 
buvome užėję į mokyklos mu
ziejėlį. Tikrai buvau giliausiai 
sujaudintas, kai pamačiau, 
kad čia randasi kampelis ir 
mano kūrybai (knygoms, bro
šiūroms bei straipsniams 
įvairiomis temomis apie Lie
tuvą) pavaizduoti.

Panemunėlio vidurinė mokykla

Čia jaunuolė Laima Kubi- 
liutė mums papasakojo apie 
šios mokyklos istoriją. Pra
vartu su ta istorija susipažin
ti, nes ši mokykla nėra vie
nintelė nūdienėje Lietuvoje. 
Jų yra plačiausias tinklas, ir 
jų visų istorija labai panaši: 
Jomis džiaugiasi ir didžiuoja
si visa Lietuva. Jos visos 
užpildytos šauniuoju lietuvių 
tautos jaunimu, kuris ener
gingai naudojasi tarybinės 
santvarkos suteiktomis pro
gomis siekti apšvietos ir 
mokslo, kurti sau ir ateities 
kartoms naują, šviesų gyve
nimą.

Laimos kalba:
Mokyklos muziejėlyje ren

kama medžiaga šia tematika: 
kova už tarybų valdžią Pane
munėlio apylinkėje, tautosa
ka, archeologiniai radiniai, 
liaudies menininkai ir liau
dies meno kūriniai, panemu- 
nėliečiai Didžiojo Tėvynės 
karo dalyviaą, įžymūs pane- 
munėliečiai. Jau yra surinkta 
medžiaga apie mokyklos isto
riją ir tradicijas.

Pirmoji pradinė mokykla 
Panemunėlyje įsikūrė 1903 
metais geležinkeliečių vai-’ 
kams dėstoma rusų kalba. 
Sukūrus tarybų valdžią, 1918 
metais buvo atidaryta ir lie
tuviška mokykla, kurios pir
muoju mokytoju buvo moky
tojas Meilus, kilęs iš Rokiš
kio. Buržuazijos metais Pane
munėlyje buvo tik pradinė 
mokykla, kurioje 1939 metais 
mokėsi apie 80 mokinių ir 
dirbo 4 mokytojai. Tuo metu 
buvo pažangių mokytojų, ku
rie skelbė pažangias idėjas. 
Vienas iš jų buvo mokytojas 
Kaušakys. Vokiečiams oku
pavus Lietuvą, jis persikėlė į 
Žemaitiją, kur ir žuvo nuo 
buržuazinių nacionalistų ran
kų. Kitas - tai mokytojas 
Makuška, kuris dirbo Nevie- 
rių pradinėje mokykloje. 
Mokytojas ilgą laiką buvo 
persekiojamas buržuazinės 
valdžios ir kilnojamas iš vie
nos mokyklos į kitą. Šiuo 
metu Jonas Makuška gyvena 
Vilniuje, yra pensininkas. 
Atkūrus tarybų valdžią Lie
tuvoje, Panemunėlyje buvo 
atidaryta progimnazija, kuri 
vėliau plėtėsi ir 1954 metais 
buvo perorganizuota į viduri
nę mokyklą, o jau 1963 me
tais tarybinė vyriausybė pa- 
nemunėliečiams padovanojo 
naujus mokyklos rūmus 520 
vietų. Prie mokyklos staty
bos daug dirbo ir patys mok
sleiviai, jų tėvai, šefai “Atža
lyno”, “Šetekšnas” kolūkiai 
bei Panemunėlio linų fabri
kas.

Mokykla šiuo metu yra pa
siekusi nemažų laimėjimų. 
Nuo 1957 metų ji išleido 16 
laidų, daugiau kaip 370 abitu
rientų. Mokyklą 3 mokiniai 
baigė aukso medaliais, 8 - 
sidabro ir 73 apdovanoti už 
atskirų dalykų labai gerą mo- 
kymąsi ir pavyzdingą elgesį. 
Iš buvusių mokyklos auklėti

LAISVĖ

Tolumoje - Kryžkalnio lietuvaitė, palydinti kelionėje iš 
pajūrio į Vilnių ir pagerbianti tarybini^ karių žygdarbius -

V. Kapočiaus nuotr.
nių turime ir mokslininkų: tai 
Marcijonas - teisės mokslų 
kandidatas, Neniškytė - ma
tematikos mokslų kandidatė, 
Pigaga - chemijos mokslų 
kandidatas. Karo akademiją 
baigė Bitinas Bronius, o Bim
ba Rimantas šiuo metu moko
si Žukovskio karinėje akade
mijoje. O taip pat dešimtys 
gydytojų, mokytojų, žemės 
ūkio darbuotojų. Baigę, dau
gelis grįžta į savo apylinkę: 
tai “Šetekšnas” kolūkio inži
nierius-elektrikas Žvirblis, 
“Atžalyno” kolūkio agrono
mas Pivoriūnas ir eilė kitų.

Šiuo metu mokykloje mo
kosi 370 mokinių, iš kurių 
30% moksleivių mokosi gerai 
ir labai gerai. Mokykloje vei
kia du chorai: merginų ir 
pionierių. Pionierių choras 
užima prizines vietas rajone, 
šiemet užėmė trečią vietą. 
Veikia dūdų orkestras, šokių 
rateliai. Mokykloje yra labai 
išvystytas sportinis darbas. 
Ir šiuo metu pionierių krepši
nio komanda, laimėjusi zoni
nėse varžybose pirmą vietą, 
išvyko į respublikines varžy
bas kovoti dėl prizinės vietos. 
Yra nemaža būrelių. Be rake
tų modeliavimo būrelio, kuris 
kiekvienais metais respubli
koje užima prizines vietas, 
veikia literatų, ateistų, fizikų 
ir kiti būreliai. Todėl beveik 
visi mokiniai įtraukti į užkla
sinę veiklą. Mokyklą dažnai 
aplanko rašytojai, muzikai, 
aktoriai. Buvo atvykę moksli
ninkai iš Kazachijos TSR.

Mokyklų soclenktyniavimo 
tarpe mūsų mokykla visada 

'iškovoja prizines vietas. Tre
jus metus buvo iškovojusi ir 
pereinamąją Vėliavą. Lenino 
100 metinių proga už pasiek
tus mokymo - auklėjimo re-^ 
zultatus, buvo įrašyta į rajo
no garbės knygą. (

Nors mokykla dar ganą 
jauna, tačiau jau susiklastė 
tradicijos, kurios tampa kaip 
šventės: tai pirmoji mokslo 
metų diena, estafetiniai albu
mai švenčių proga, elemento
riaus šventė, paskutinis 
skambutis abiturientams, iš
kilmingas aktas - susirinki
mas vidurinio mokslo baigi
mo atentatams įteikti, susiti
kimas su baigusiais mokyklą, 
atsisveikinimas su mokyto
jais ir kitais darbuotojais, 
išeinančiais į pensiją, Naujų
jų Metų vakaras-karnavalas, 
turistinė diena, karių ir akty
vistų pagerbimo diena, ata
skaitinės parodos tėvams ir 

visuomenei, susitikimas su 
būsimais pirmokais. Be to, 
mokykloje yra įsteigtas atmi
nimo medalis, kuris įteikia
mas iškilmingo akto metu 
vienuoliktokas, aktyviai da- 
vavusiems užklasinėje veik
loje ir labai gerai besimokiu
siems atskirus dalykus.

Mokykla taip pat palaiko> 
glaudžius ryšius ir renka me
džiagą apie įžymius panemu- 
nėliečius, Didžiojo Tėvynės 
karo dalyvius, buvusius kom
jaunuolius pagrisdininkus. 
Viena iš įžymių panemunėlie
čių yra rašytoja - ateiste A. 
Vikertienė, kilusi iš “Atžaly
no” kolūkio, paprasta valstie
tė. Ji parašė knygelę “Išpa
žintis”, kurioje demaskavo 
dvasininkiją. Be šios knygos, 
iš jos turime ir kitų spausdi- 
nių.

Palakėme ryšius ir su Po
vilu Gašlūnu, kuris šiuo metu 
yra miręs, tačiau mokykloje 
yra rašyti jo laiškai, eilėraš
čiai. Mokykloje neseniai sve
čiavosi Didžiojo Tėvynės ka
ro dalyvis, panemunėlietis 
Povilavičius. Susitikimo me
tu buvo aptarta jo knyga 
“Laukė tėviškės berželiai”.

Taip pat renkame medžia
gą ir palaikome ryšius su 
pažangiais JAV veikėjais, pa- 
nemunėliečiais, Jonu Gasiū- 
nu ir mūsų gerbiamu svečiu 
Antanu Bimba.

Mes turime dalį jo leidinių, 
kuriuos su malonumu skaito
me, o ypač paskutinę knygą 
“Klesti Nemunb kraštas”, 
kaupiame straipsnius, kurie 
pasirodo spaudoje.

Mes ir toliau dirbsime, kad 
mokyklos muziejėlis turtėtų, 
kad jo veikla prisidėtų prie 
auklėjamojo darbo.

Tekstą paruošė Laima Ku- 
biliūtė, Panemunėlio vid. m- 
klos X kl. mokinė.

“SNAIGĖ“ ANT 
KONVEJERIO

ALYTUS. Šaldytuvų ga
mykla šiemet pagamins 210 
tūkst. buitinių šaldytuvų. Tai 
dvigubai daugiau, negu jų 
buvo išleidžiama pirmaisiais 
penkmečio metais. Be papli
tusių šaldytuvų “Snaigė” bei 
“Snaigė—8”, šiemet prade
dama gaminti serijomis ir 
“Snaigė—10”. Iki metų pa
baigos (jų nuįnątoma išleisti 
dešimti tūkstantių. Naujasis 
šaldytuvas 20 1 talpesnis už 
senuosius. Ateityje numato
ma gaminti 240 1 talpos 
“Snaigę—11”.
PAŠTO ĮKURTUVĖS

RASEINIAI. Įkurtuves 
naujuose rūmuose atšventė 
rajono centrinis paštas. Jis 
įsikūrė ryšių mazgo keturių 
aukštų pastate.

Raseinių ryšių mazgo pa
statas - šeštas respublikoje, 
pastatytas pagal tipinį pro
jektą. Dabar toks tipinis 
mazgas įrengian/as Šilutėje. 
O Zarasuose ir Nidoje, atsi
žvelgiant į šių vietovių speci
fiką, ryšių mazgai statomi 
pagal individualius projek
tus.

Lietuvoje dabar yra 900 
kaimo ryšių skyrių, kurių kas 
dešimtas per paskutinius 
metus persikėlė į naujas 
patalpas. 9

“Naujienos” - arba kvaili 
! 4 . . , 

rašiniai nekvailiems
1 skaitytojams

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Jei turėčiau kam nors pa
dėkoti už mano vardo garsini
mą, tai, žinote, pirmenybę 
turėčiau atiduoti ne kam ki
tam, kaip “bjaujienų” laikraš
čiui Chicagoje. Kiek jose bu
vo editorialų pernai apie ma
ne - sunku ir suskaičiuoti. 
Kurį laiką Martyno Gudelio 
laikraštis buvo aprimęs, bet, 
žiūrėk, jam yis knieti ką nors 
parašyti, kuo nors pakaltinti 
tą Alseiką, kuris, po daugelio 
metų gyveninio JAV, nutarė 
ir įsikūrė, 1972 m., Lietuvo
je. Reikia ieškoti “kabliukų”, 
reikia kaip nors tą “nenaudė
lį” apjuodinti, reikia surasti 
naujų “nusikaltimų”. O tuo 
tarpu “Naujienų” skaitytojai, 
kaip tenka patirti, randa pro
gos gardžiai pasijuokti iš to
kių rašinių, kuriuos greičiau 
priskirtum prie kliedėjimų.

Tiek apsijuokino, kad 
nebegalima tylėti

Tokia, nauja proga pasi
juokti iš“ “Naujienų” atsirado 
š. m. gegužės 13 d.., kada M. 
Gudelis paleido į viešumą 
naują savo editorialą “Nede
ra per akis meluoti”. Tai 
ypatinga proga, nes šį kartą 
Gudelis savo kvailais išve
džiojimais tiek apsijuokino 
savo skaitytojų tarpe, kad 
net ir man nesinori tylėti. Tįk 
pasiklausykime. . .

“Naujienos” paskelbė, kad 
“iš Alseikos viskas buvo iš
čiulpta ir išklausinėta”. At
seit, bėda su tuo žmogum, 
nes. . . nėra kas su juo dary
ti, ypač, kad jis “vidaus pro
pagandai netinka”. O gal jis 
tinka užsienio propagandai, 
nes Alseika netrumpus 
straipsnius rašo “Laisvei” 
New Yorke?

Lenkiu galvą prieš M. Gu
delio galią, nes jis viską žino, 
ypač kiek Alseika buvęs 
“čiulpiamas”. Ką gi, tegaliu 
pasakyti, kad niekas jo Lietu
voje “nečiulpia”, kad jis gy
vena kaip nori, važinėja kur 
nori, ilsisi kada nori ir savo 
buvusius patyrimus Ameri
koje skelbia kada nori ir jam 
tinkamoje formoje - laikraš
čiuose, ar per radiją, televizi
ją, o gal ir per knygą, kuri 
ruošiama, ir kol bus gyvas 
Gudelis, pasieks ir Chicagą.

Na, dar gali pasirodyti dau
giau straipsnių spaudoje, gal 
ir antra knyga. . . Ir ką da
bar, p. Gudeli, rašysit apie 
“iščiulpimą”?

Gaila “Naujienų” skaityto
jų. Kaip jų bosas mulkina 
juos, ' kaip kvailai nusirašo. 
Štai pora pavyzdžių:

Ten pat jis rašo, kad, kai 
Alseika Lietuvoje kalba, tai, 
girdi, “Lietuviai mokėjo jį 
paklausti tokių klausimų, į 
kuriuos jis nesugebėjo atsa
kyti”. Pasižiūrėk vos septy
nias eilutes žemyn ir štai ką 
pastebi: “Alseika gali atsaki
nėti į klausimus. . .” Taigi 
kur logika, ar gali žmogus 
drauge “nesugebėti” ir “galė
ti” atsakyti į klausimus? (Čia 
malonu man, kad Gudelis taip 
domisi mano pranešimais 
Lietuvos miestuose ir net 
juos, žino).'

Kaip Alseika virto 
knygynų “sekliu”

“Naujienų” kvailiojimų vir
šūnė, lyg tas žiedas, atsi
skleidė štai kur: esą, Alseika 
niekam nebetinka, jis. . . “iš
čiulptas”, neesą ką su juo 
daryti. . . Ir visažinantis Gu
delis dabar paskelbė pasau
liui, kad “Alseika įkinkytas į 
policininko seklio darbą”. Ir 
jis ne paprastas seklys, 
bet. . . lietuviškus knygynus 
(bookstores) lankančių žmo
nių seklys. Jis kalbasi su 

pirkėjais knygynuose, seka, 
kokios knygos perkamos, aiš
kinasi, “kuriais sumetimais 
žmonės skaito knygas”.

Skaitykite, dar kartą skai
tykite ir. . . juokitės.

Taigi “Naujienos” suteikė 
tam Alseikai xdarbo (ačiū už 
tai, nes joks darbas nežemi
na). Maža to. Jis ne tik laksto 
po knygynus, apklausinėja 
pirkėjus, bet ir turi padaryti 
pranešimus savo viršinin
kams. Ir jis, klausykite, žmo
nes knygynuose seka nuo pat 
jo grįžimo į Lietuvą, nuo 1972 
m. spalio m.

Tai, žinote, nepaprastas 
darbas. Jei. . . iš viso rasime 
pasaulyje tokį žmogų, ne tik 
čia, Lietuvoje, bet ir Ameri
koje ar net Afrikoje. “Naujie
nos” parašė tik vieną tiesą - 
taip, aš su malonumu užeinu 
ir į Vilniaus, Kauno ar kitų 
miestų, miestelių knygynus, 
kai tik tas vietas aplankau. 
Taip, mielai pasižiūriu į kny
gas lentynose, vieną kitą pa
vartau, kartais paklausiu kai
nos, vieną kitą ir įsigyju. 
Būna, kad keliauju ne vienas, 
su artimaisiais ar gerais pa
žįstamais ir, prašau neišsi- 
gąsdinti, jie man pataria: 
užeikim į knygyną, pasižiūrė
si; kaip atrodo. . . Atrodo 
keista, kad ne tik aš, bet 
tūkstančiai užeina į Palangos, 
Rietavo, Šakių ar Šiaulių 
knygynus? Ogi todėl, kad 
juose gali įsigyti knygų, ku
rios Vilniuje jau išpirktos.
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Keli paklausimai 
“Naujienoms” —

Tai ir visa istorija. Belieka 
“Naujienų” Gudelį paklausti -

— koks iš viso reikalas 
apklausinėti knygų pirkėjus? 
(Lietuvoje Gallupo instituto 
juk nėra. . .). Ar jie perka 
knygas kitais sumetimais, 
negu pavyzdžiui, New Yorke 
ar Chicagoje? Knygos perka
mos, nes žmonės skaito ir 
labai skaito. O jei Lietuvoje 
per savaitę išperka 15,000 - 
25,000 egz. tiražo kurio nors 
lietuvio rašytojo knygą, tai 
tik belieka džiaugtis. Jei Gu
delis būtų lietuviu-patriotu, 
ir jis tikrai būtų laimingas.

Manote, kad Lietuvos kny
gynuose platinamos ir prieš
valstybinės knygos? Ne, to
kių knygų nerasite nei Vilniu
je, nei Rietave, nei Chicagoje 
ar New Yorke.
1 Ar manote, kad būtų leng
vą apklausinėti ne tik Vii- 
niaus knygynų (jų dabar 27, 
daugiau negu Manhattane

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Ekonomikos institute 
sudaromas ilgalaikis perspektyvinis liaudies ūkio vystymo 
planas. Šiam reikalui mokslininkai pasitelkė naujausią 
elektroninę skaičiavimo mašiną ES—1020, sukurtą socialis
tinių šalių - Bulgarijos, Vengrijos, VDR, Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir TSRS specialistų. Matematiniais metodais 
prognozuojami liaudies ūkio kapitaliniai įdėjimai, bendroji 
produkcija ir kiti rodikliai. Instituto paruoštas balansinis 
modelis rekomenduotas kaip tipinis, visoms respublikoms, 
visiems ekonominiams rajonams.
NUOTRAUKOJE: Ekonomikos instituto centre uždavinių 
praleidimo grupės vadovas A. Ambrazevičius ir sisteminis 
programuotojas J. Romkaitis.

M. Kuraičio nuotr.

3- čias puslapis
rimtųjų knygynų), bet ir Lie-Į 
tuvos dar bent poros šimtų 
knygynų lankytpjus? Kas aš?
- “Superman”? Ar^žmogus 
norėtų rizikuoti piktu lanky
tojų žvilgsniu ar ir vedėjo bei 
milicijos iškvietimu?

Na, į visus tuos klausimus 
“Naujienos” atsakyti nega
lės, nes tas “kaltinimo triu
kas”, gegužės 13 paskelbtas, 
per daug pigus, kvailas, neį
tikinamas ir vaikiškas.

Melo strėlė, kuri nukrypo' 
į Gudelį v

Any way, pridursiu, .dar 
kartą dėkoju Gudeliui už nau
ją “džiabą”. Tik gaila;- jis per 
sunkus įvykdyti. O Gudelio 
nenuovoką apie knygų Lietu
voje ir aplamai skaitymą, jų 
paplitimą, meilę knygai pali
kime patiems skaitytojams 
įvertinti.

Ir dar ne viskas. “Naujie
nos” man prikiša melą. Sako, 
netiesa, kad iš Lietuvos į 
JAV buvę siunčiami, nuo 
1959 m., klasikų rąštai ir V. 
Kudirkos kūryba. Tūkstan
čiai tautiečių JAV patvirtins, 
kad tai - ne melas. Kitas 
tariamas Alseikos melas, kad 
nuo 1959 m. iš Lietuvos į 
JAV be kitų tarybinių rašy
tojų, buvusios siunčiamos A. 
Bieliausko knygos. Meluoja 
Gudelis, tardamas,. kad A. 
Bieliauskas Lietuvoje 1959 
m. dar nebuvęs žinomas 
ir. . . pats save bemeluojant 
nuduria, teigdamas, kad Bie
liauskas buvo pradėtas “gar
sinti tik 1956 metais”.

Tai kas meluoja? “Naujie-, 
nos” skelbia, kad Alseikai 
“nedera per akis meluoti”, o, 
jis atsako: nedera Gudeliui 
kvailinti savo skaitytojų. Jie 
pakankamai protingi, įžval
gūs ir, neabejoju, greitai pa
stebi, kur melas ir kur tiesa.

Stasys JONĄUSKAS

DARBAS
Antanas Savickas gyveno, .¥**1-' 

teliq kaime, dirbo laukų darbus 
ir mokėjo daug gralių dainelių. 
Jo šviesiam atminimui ir skiriu 
šj eilėrašt|.

Jau darda vežimai nuo kalno.
Ir prislegia slėnį dangus.
O mažas upelis vėl kalba
Tarytum pavargęs žmogus.

Siaurėjantis saulės baltumas 
Palieka kaip darbas šiene. 
Sauki dar iš vasaros tu mus 
Ar šviečia vandens nežinia?

Ir skardy baltuojantis krūmas
Į žemupius lydi naktis.
Nejaugi tas žemės gerumas
Ir jums tebėra paslaptis?

Ir amžiais keliaujantis šienas 
Prabėga tylom pro rankas.
O tylios darbų mėnesienos

'-‘ e > Palaimina mūsų lankas. t ;•

Ir šitaip prasideda (viska|.
Ir kas besakys — pailsau.
Dainuoja Antanas Savickas
Kaip žiogas ar paukštis — ne

sau.
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TARYBŲ LIETUVOS.IŠVADAVIMO 30-MEČIUI

Prisikėlimo ir
suklestėjimo metai

Justas PALECKIS

gyventojai sveikina Raudonosios Armijos karius nugalėto
jus.

ELTOS fotokronika

vežimių, daugybė kitokių ma
šinų. Apie melioracijos darbų 
apimti byloja 1 milijonas 800 
tūkstančių hektarų įvairiais 
būdais-nusausintų plotų. Tuo 
tarpu per 20 buržuazinės 
santvarkos metų buvo nu
sausinta tik 12 tūkstančių 
hektarų. Palyginti su praėju
siais laikais dvigubai padidė
jo grūdinių, taip pat kitų 
kultūrų derlius, žymiai pakilo 
gyvulininkystės produkcija, 
Buvę kaimo vargšai, beže
miai ir mažažemiai atsisveiki
no su amžinuoju skurdu, tapo 
pasiturinčiais žmonėmis. Pa
sikeitė ir kaimo išorė. Jei 
buržuaziniai veikėjai tik ple
pėjo apie mūrinę Lietuvą, tai 
šiandien matome tokią mūri
nę Lietuvą jau toli pažengu
sią. Iš senųjų lūšnų kolūkie
čiai ir tarybinių? ūkių darbi
ninkai kasmet tūkstančiais 
keliasi į naujus, dažniausiai 
mūrinius namus su patogu
mais. Plačia srovė atėjo i 
kaimą elektra, kurią seniau 
mažaj kas matė.

Kalbant apie Tarybų Lietu
vos išvadavimo 30-metį, pir
miausia reikia pažymėti, kad 
tai buvo lietuvių tautos išgel
bėjimas iš mirties pavojaus, 
kurį jai ruošė hitlerininkai. 
Dar karo metais hitlerininkai 
atvirai skelbė, kad mūsų tau
tos likimas yra toks pat, kaip 
likimas vandens lašo, krin
tančio ant įkaitinto akmens. 
O karinių nusikaltėlių byloje, 
vykusioje po karo Niurnber
ge, viešai buvo atskleisti hit
lerininkų planai apie ištisų 
tautų išnaikinimą. Praktiškai 
vykdydami savo žvėriškus 
genocido planus, okupantai, 
jų pakalikų lietuviškųjų na
cionalistų padedami, vykdė 
baisias žudynes, kurių auko
mis tapo apie 700 tūkstančių 
taikių Lietuvos gyventojų, 
belaisvių ir atvežtų iš įvairių 
Europos šalių piliečių. Lietu
vių, kaip ir eilės kitų pa
smerktųjų tautų, likimai ka
bojo ant plauko, jai grėsė 
fizinis sunaikinimas ir likvi
davimas jos kaipo nacijos^

Todėl pergalingas Tarybi
nės Armijos žygis, hitĮerinin- 
kų sutriuškinimas Vilniuje ir 
visoje Lietuvoje neužmirš
tamaisiais 1944 metais reiškė 
ne tik išvadavimą iš žiauraus’ 
okupacijos jungo, ne tik val
stybingumo atkūrimą ir visų 
lietuviškų žemių sujungimą, 
bet ir lietuvių tautos prisikė
limą iš mirties patalo, atgimi
mą'naujam laisvam gyveni
mui ir nepaprastam suklestė
jimui.

Garbingas Lietuvos 
liaudies vaidmuo

Pati Lietuvos liaudis įnešė 
savo indėlį į didžiąją išvada
vimo kovą prieš hitlerinius 
grobikus. Tarybinės Armijos 
sudėtyje šauniai kovojo Lie
tuviškoji Raudonosios vėlia
vos ordino Klaipėdos šaulių 
divizija, o priešo užnugaryje 
aktyviai veikė partizanų bū
riai. Po išvadavimo šimtai 
tūkstančių Tarybų Lietuvos 
piliečių atvyko į šaukimo 
punktus. Iš jų apie šimtą 
tūkstančių įsiliejo į Tarybinės 
Armijos eiles ir kovojo įvai
riuose frontuose ligi pat Ber
lyno paėmimo.

Atsigręždami į praėjusius 
30 metų, džiaugiamės ne vien 
dėl išvadavimo ir išgelbėji
mo. Mes jaučiame neapsako
mą pasididžiavimą dėl pa
siektųjų laimėjimų. Per po
kario metus Lietuvos liaudis 
su broliškų tautų parama ne 
tik pakėlė iš griuvėsių su
griautus miestus ir kaimus, 
atstatė fabrikus ir gamyklas, 
bet ir pasiekė milžinišką pa
žangą visose ekonomikos ir 
kultūros srityse. Norintf tai 
suprasti ir įvertinti, užtenka 
paminėti kai kuriuos ryškius 
faktus.

Praeitis ir dabartis
Buržuazinėje santvarkoje 

Lietuva buvo atsilikęs žemės 
ūkio kraštas su menka ir

silpna pramone. Ypač skaudi 
rykštė darbo žmonėms buvo 
nedarbas. 1940 metais apie 
70,000 darbininkų neturėjo 
darbo miestuose, o kaime, 
net pagal buržuazinio minist
ro apskaičiavimą, apie 300 
tūkstančių žmonių negalėjo 
savo rankų pritaikyti naudin
gam darbui. Ne veltui nuo 
1920 iki 194Q metų apie 100 
tūkstančių žmonių emigravo į 
Braziliją, Argentiną, Urug
vajų ir kitas šalis. Atmintinas 
buvusio buržuazijos ministro 
pirmininko L. Bistro posakis, 
kad Lietuva negali viso gy
ventojų prieauglio aprūpinti 
darbu, todėl natūralu, kad 
kasmet išvykti turi po 30 
tūkstančių žmonių. Bendras 
darbininkų ir tarnautojų 
skaičius buržuazmečiu siekė 
tik 179 tūkstančius.

Socialistinėje tarybinėje 
santvarkoje įvyko nepapras
tos, tiesiog nuostabios per
mainos. Šių dienų Lietuva 
taip skiriasi nuo ? senosios, 
buržuazinės, kaip diena nuo 
nakties. Dabar darbo užten
ka visiems. Darbininkų ir 
tarnautojų skaičius pasiekė 
vieną milijoną 265 tūkstan
čius. Taigi padidėjimas milži
niškas. Palyginti su 1940 me
tais respublikos pramonės 
produkcija pakilo 40 kartų. 
Pastatyta apie 200 fabrikų ir 
gamyklų, kurių tarpe nemaža 
labai didelių, su daugeliu 
tūkstančių darbininkų. Lietu
vos pramonė dabar gamina 
įvairiausią produkciją, apie 
kurią seniau ir svajoti negalė
jo - metalo apdirbimo stakles, 
elektronines skaičiavimo ma
šinas, elektros motorus, elek
tros skajtiklius, suvirinimo 
aparatus, cementą, televizo
rius, magnetofonus, jūros lai
vus ir daugelį kitokių gami
nių, jau nekalbant apie tek
stilės prekes, avalynę, che
mijos gaminius.

Lietuvos žemdirbis \ 
seniau ir dabar \

Lietuvos valstietis seniau 
turėjo beveik pusvelčiui par
duoti savo gaminius. Nesant 
platesnės rinkos, sunku buvo 
surinkti pinigų būtinoms iš
laidoms ir mokesčiams. Todėl 
tekdavo vis giliau brįsti į 
skolas - kasmet nuo 500 liki 
1,200 ūkių būdavo išvaržoma. 
Tik nedaugelis valstiečių tu
rėjo kertamąsias ir kitas pa
prasčiausias mašinas, dide
liuose ūkiuose ir dvaruose kai 
kur naudodavo traktorius, 
kurių per visą Lietuvą tebu
vo apie 500.

Dabar Tarybų Lietuvos že
mės ūkis stambus ir labai 
mechanizuotas, pačios liau-v 
dies valdomas kolūkių arba 
tarybinių ūkių formą/Apie 
mechanizmų gausumą liudija 
tai, kad dabar žemės ūkyje 
dirba daugiau kaip 44 tūk
stančiai traktorių, beveik 10 
tūkstančių kombainų, dau
giau kaip 23 tūkstančiai sunk

Pasikeitė ir mūsų miestai
Nepaprastai pasikeitė mū

sų sostinė Vilnius, taip pat 
kiti didesnieji miestai, kurie 
visi sparčiai išaugo, pasipuo
šė naujais kvartalais, dau
giaaukščiais namais. Lietu
vos architektai už savo kūry
binį darbą susilaukė aukšto 
įvertinimo - Valstybinės ir 
Lenino premijų. Iškilo eilė 
naujų miestų ir pramonės 
centrų. Jų tarpe elektros 
miestas - Elektrėnai, kuris 
simbolizuoja nuostabų Lietu
vos kelią iš balanos ir žibali
nės lempos gadynės į elekt
ros amžių.

Palyginti su buržuazijos 
valdymo metais elektros 
energijos gamyba padidėjo 
116 kartų: dabar jos gamina
ma 9,6 milijardo kilovatva
landžių. Senaisiais augimo 
tempais skaičiuojant, elekt
ros gamybos atžvilgiu Lietu
va nužengė tūkstančius metų 
pirmyn!

Pakaitos kitose srityse
Tokie pat nuostabūs pasi

keitimai švietimo, kultūros, 
mokslo, meno srityse.

Buržuazijos ir fašizmo me
tais net 4 klasių pradžios 
mokyklą retai kas galėdavo 
baigti. Ne veltui 1940 metais 
Lietuvoje buvo daugiau kaip 
400 tūkstančių beraščių ir 
mažaraščių. Tik apie 26 tūk
stančius moksleivių mokėsi 
negausiose gimnazijose ir 
progimnazijose. Per metus 
vidurinį mokslą išeidavo vos 
apįe 1,000-1,200 mokinių/

Tuo tarpu 1973-74 mokslo 
metais tik bendrojo lavinimo 
vidurinėse mokyklose buvo 
daugiau kaip 450 tūkstančių 
moksleivių, o 1973 metais tas 
mokyklas baigė 26,622 moks
leiviai. Išeina, kad per viene
rius metus abiturientų buvo 
tiek, kiek buržuazmečiu iš 
viso vidurinių mokyklų moks
leivių, jau neskaičiuojant 
technikumų, kuriuose 1973 
metais vidurinį mokslą įgijo 
9,800 „moksleivių. Tai irgi 
reiškia kelių šimtų metų šuolį 
pirmyn, palyginti su buvu
sios buržuazinės santvarkos 
laikais, apie kurių grąžinimu 
tebesvajoja kažkur besibastą 
įvairios rūšies reakcininkai ir 
obskurantai, kurie savo laiku 
rėkė apie “inteligentų per
teklių”.

Toks pat vaizdas ir aukšto
jo mokslo srityje. Juk 1939 
metais studentų buvo vos 
3,990. Per 20 metų anais 
laikais vos apie 5 tūkstančius 
žmonių galėjo išeiti aukštąjį 
mokslą. Dabar studentų skai
čius pasiekė arti 60 tūkstan
čių ir per metus aukštąjį 
mokslą baigia apie 7 tūkstan
čius vaikinų ir merginų. Po
kario metais viso aukštąjį 
mokslą išėjo daugiau kaip 100 
tūkstančių žmonių. Tai reiš
kia, kad šioje srityje irgi

I nužengta 400 metų pirmyn!
Didelė pažanga mokslo sri

tyje. Respublikoje veikia 12 
aukštųjų mokyklų. Mokslų 
akademija, daug mokslinio 
tyrimo institutų. Senais lai
kais tebuvo vos keli šimtai 
mokslininkų, o' dabar jų jau 
per 10 tūkstančių. Turime 
daugiau 200 mokslo daktarų, 
3,300 mokslo kandidatų. Kai 
kuriose srityse, pvz., mate
matikoje, elektrochemijoje, 
šiluminėje fizikoje, medicino
je, puslaidininkių srityje Lie
tuvos mokslininkai pasiekė 
pasaulinės reikšmės lygį.

Ir už Lietuvos ribų
Lietuvių literatūros ir me

no kūriniai dabar plačiai žino
mi ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Tarybų Sąjungoje bei 
užsienyje. Plačiai pagarsėjo 
Lietuva savo tradicinėmis 
respublikinėmis dainų šven
tėmis, kuriose dalyvauja de
šimtys tūkstančių choristų, 
šokėjų, muzikantų. Tai ge
riausios jėgos, atrinktos iš 
kelių šimtų tūkstančių meno 
saviveiklininkų masės.

Lietuvių tauta, visa mūsų 
darbo liaudis per tuos 30 
metų akivaizdžiai įsitikino, 
kad galingomis jėgomis, ku
rios pasuko Lietuvos gyveni
mo laikrodį šimtmečiui pir
myn, yra socialistinė tarybi
nė santvarka, marksistinė- 
lenininė ideologija, interna
cionalinė tautų draugystė, vi
sam mūsų gyvenimui vado
vaujanti Komunistų partija. 
Kaip tik tos jėgos sudarė 
tvirtą bazę, kurios pagrindu 
galėjo išsivystyti liaudies ge
nijaus galia, išsiskleisti jos 
kūrybiniai sparnai.

BUVĘS AMERIKOS 
PROKURORAS 
MASKVOJE

"5*

Maskva. - Mr. Elliot L. 
Richardson, kuris iš Jungti
nių Valstijų prokuro vietos 
pasitraukė praeitų metų spa
lio mėnesį, čionai lankydama
sis prieš keletą dienų, kalbėjo 
apie Watergate skandalą. Jis 
tvirtino, kad santykiai tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos nepablogėtų, jeigu prezi
dentas Nixonas būtų apkal
tintas ir pašalintas iš prezi
dento vietos. Jis taip pat 
aiškino, kad Amerikos demo
kratinė sistema yra tvirta ir 
prez. Nixono vienoks ar ki
toks likimas jos nepakeisiąs.

Mr. Richardson sakė, kad 
jis stoja už santykių ir preky
bos tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos gerinimą ir plėti
mą.

Mr. Richardson čia lanky
damasis turėjo susitikimą su 
Tarybų Sąjungos premjeru 
Kosyginu.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus *

Jonui Gasiūnui
Mes labai apgailestaujame, kad mirtis išskyrė iš 

gyvųjų tarpo mūsų gerbiamą “Laisvės” redaktorių ir 
sąžiningą draugą.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Valerijai, 
giminėms Lietuvoje ir Amerikoje ir visiems draugams 
bei pažįstamiems. , -

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 kuopos 
Valdyba ir nariai

Waterbury, Conn.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.

KRISLAI
(Atkelta iš 1 pusi.) 

skaitytojų protui nuodyti 
prieš Lietuvą. Antai, Chica- 
gos kunigų “Draugas” (liepos 
25 d.) jau kryžiavoja tuos 
lietuvius rašytojus užsienyje, 
kurie galvoja, arba ruošiasi 
savo kūryba v pasidalyti su 
lietuvių tauta, tai yra, savo 
raštus spausdintis Lietuvoje, 
arba leisti Lietuvoje jų eilė
raščius bei prozinius veikalus 
spausdinti. Jie jau tampą 
didžiausiais išdavikais. Jie iš
duodu ne tik “savo tautą”, 
bet ir patį “laisvą meną”, (Jar 
daugiau - tiesiog ir patį “lais
vą žmogų”.

Ot, pagalvokite: Jeigu ku
ris iš užsienio lietuvis poetas 
pasiųs savo eilėraštį Lietu
von išleist, jis tąps didžiuoju 
išdaviku ir tautos, ir meno, ir 
paties žmogaus?!

Juk tai sapaliojimas visiš
kai pablūdusio sutvėrimo.

( □
Viešai ir iš visos širdies 

prisipažįstu^ kad niekados sa
vo gyvenime nesitikėjau susi
laukti iš mūsų brolių lietuviš
kų smetonininkų tokio aukšto 
pripažinimo. Skaitau jų “Dir
vą” (liepos 17 d.) ir nenoriu 
tikėti savo akimis. Net pir
majame puslapyje koks ten 
“Ra-as” mane šiokiu ir kito
kiu krikštija ir gąsdina. Lie
tuvos draugų manęs apdova
nojimas nusipelniusio žurna
listo titulu mane padarąs ne 
tik visos mūsų didžiosios 
Amerikos, bet ir beveik ir 
viso pasaulio išdaviku (“kvis- 
lingu”).

Su pliku peštis neapsimo
ka. Su “Dirvos” redaktoriumi 
ginčytis neapsimoka. Jau
čiuosi ne įžeistas, bet pagerb
tas biauriu iškoliojimu net 
pirmajame puslapyje. Būčiau 
smarkiai įsižeidęs, jeigu šis 
nelaimingas “Ba-as” būtų ma
ne pagyręs.

PRASIDĖJO DERYBOS 
DĖL NAUJO KONTRAKTO

Detroit, Mich. - Čionai pra
sidėjo derybos tarp Jungti
nės Automobilistų Unijos ir 
American Motors kompanijos 
dėl naujo kontrakto. Paliečia
ma 15,000 darbininkų. Da
bartinis kontraktas pasibaigs 
rugsėjo mėnesį. i

LAIMĖJO AR 
PRALAIMĖJO?

New Yorkas. - “The N. Y. 
Times” ir “The News” spau
stuvininkai užgyrė naują 
kontraktą, kuris tęsis vienuo- 
liką metų - iki 1985. Spaus- 
tuvninkų unijos vadai sako, 
kad naujas kontraktas reiškia 
didelį darbininkams laimėji
mą, bet laikraščių savininkai 
ir leidėjai jaučiasi, kad jie 
pasiekė didelių laimėjimų.

Didžiausias savininkų lai
mėjimas, tai išreikalavimas iš 
unijos . teisės automatizuoti 
spausdinimo procesus. Tai 
reiškia teisę įsivesti naujas 
mašinas ir pagerinti senąsias. 
Tai reiškia išmetimą darbi
ninkų iš darbo.

Kaip ten nebūtų, šis vie
nuolikos metų kontraktas bus 
pavyzdys ir kitų laikraščių 
New Yorke ir kitur savinin
kams ir unijistams pasekti. , 

.-v • • • A J - - J ' i.

SENATAS PRIĖMĖ " ’< ! 
APŠVIETOS REIKALAIS 
ĮSTATYMĄ .

Washingtonas. - 81 balsu 
prieš 15 Kongreso Senatas 
priėmė apšvietos bilių, kuria
me apšvietos reikalams ski
riama $25,000,000,000. Bet 
prie biliaus pridėtas pataisy
mas, kuris draudžia pasieki
mui mokyklose rasinės inte
gracijos vežioti vaikus į mo
kyklas autobusais, jeigu tos 
mokyklos randasi skirtinga
me distrikte. Tai laikoma 
dideliu rasistų laimėjimu. 
Nes jie šį įstatymą panaudos 
neleidimui mokyklas pilnai 
integruoti.

Veltui buvo pilnos integra
cijos šalininkų pastangos to
kio pataisymo neprileisti.. 
Manoma, kad prezidentas 
Nixonas bilių pasirašys, nes 
juk ir jis seniai kovoja prieš 
pilną mokyklų integraciją.

Vilnius. - 1974 m. liepos 18
d. Vilniuje staiga mirė pilieti
nio ir Didžiojo Tėvynės karų 
dalyvis, atsargos generolas 
majoras, Savanoriškos drau
gijos armijai, aviacijai ir lai
vynui remti Lietuvos TSR 
Centro komiteto pirminin
kas, Lietuvos TSR nusipel
nęs kultūros veikėjas, TSKP 
narys nuo 1921 metų Jonas 
Žiburkus.

Velionis buvo gimęs 1901 
m. vasario 24 d. Šiaulių prie
miestyje, valstiečių šeimoje.

M. SIMON 
Brooklyn, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.

* Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

J. ir M. Ginaičiai
7 V. Sutkienė

San Francisco, Cal.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugais ir 
pažįstamiems.

P. ŠLAJUS
Chester, Pa.

Mirus

Vincui Čepuliui 
ir

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą jų žmonoms, giminėms, 

visiems artimiesiems ir draugams.
JULIJA ANDRULIENĖ

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Gus Diržuvaičiui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Stella, po šuniui 

Juozui ir jo šeimai, visiems artimiesiems ir draugams.

ADELĖ RAINIENĖ

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Gus Diržuvaičiui

W. A. Malin

Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Stella, po-
šuniui Juozui ir jo šeimai, visiems artimiesiems ir
draugams.

J. Mikaila A. Petraitienė
P. N. Ventai B. Keršulienė
J. Andrulienė W. Keršulis
V. Urbonas M. Bartulis

>H. Šimkus \ A. Rainienė
J ulia Šimkienė A. L Bimbai
M. E. Liepai V. Zaveckas
A. Višniauskienė W. Baltrušaitis
W. Varisonas J. Augutienė y
W. Misiūnas 0. Dobilienė
E. Siaurienė A. A. Karch
V. V. Bunkai F. Varaška
L Mizarienė A. Mitchell
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LAISVĖ 5-tas puslapis į

Vėl palūžo Ąžuolas
Brangūs “Laisvės” 
Redakcijos Darbuotojai!

Naują auką paviliojo kapai 
— užgeso Jono Gasiūno, 
daug daug tūkstančių valan
dų paaukojusio lietuviškų 
laikraščių skaitytojams, gy
vybė. Su giliu sielvartu suži
nojau apie nelauktą mirtį. 
Prašau priimti mano žemai
tišką užuojautą dėl ištikusio 
mūsų spaudą sunkaus nuo
stolio.

Nepavargstantis Redakto
riau! Jau keliolika metų skai
tau “Laisvę” ir “Šviesą”, re
guliariai gaunu “Vilnį”. Jau, 
bėmaž galima sakyt, žinau ir 
suprantu brolių ir seserų 
vargstančių tolimoje Ameri
koje kasdienybę, džiaugs
mus, rūpesčius, vargus. 
Liūdna pasidaro, kai skaito
me: “. . .mirė sulaukusi, pa
vyzdžiui, 75 metus. . . Šioje 
šalyje išgyveno 60 metų. . .” 
Straipsnelyje nurodoma pa- 
šarvojimo vieta, primenama 
kapinės.

Ant penkių rankos pirštų 
galima suskaičiuoti “Laisvės’* 
laikraščius, kuriuose nėra ži
nučių apie lietuvių mirtį arba 
sirgimą.

Brangus Redaktoriau! Re
tėja, matytis, lietuviški ąžuo
lai Amerikos žemėje. . . Tik
rai retėja. . . Rodos, dar ne
seniai gaudavau Rojaus Mi- 
zaros rūpestingai parašytus 
sveikinimus, bemaž kiekvie
nos šventės proga suspėdavo 
į krajų pasiųsti laiškutį Leo
nas Jonikas, tas garsusis Že
maitijos sūnus nuo Laukuvos 
krašto. Tebesaugau ir pride
ramai vertinu Lilijos Kava
liauskaitės, administratorės, 
malonų laiškutį apie “Lais
vės” užsakymą.

Nei Rojus, nei Leonas, nei 
Lilija nebeparašo laiškų. . . 
Nebeskaitome jų straipsnių 
spaudoje.

Brangieji! Tik šaunusis Jo
nas iš Rokiškio rajono nepa
vargdavo. Jis surasdavo lai
ko parašyti laiškų ir man, 
lietuviškojo kaimo mokyto
jui, žemaičiui prie Medvėga
lio, paskui - prie skardingo
sios Akmenos.

Su pasididžiavimu džiau- 
g uosi knyga “Mano dešimt
mečiai Amerikoje”. Autorius 
dedikacijoje linki sveikatos, 
lietuviško pasisekimo darbe, 
gyvenime, prisimena apie 
audringą ir įdomų, nepakar
tojamą ir brangų mūsų kar
tos gyvenimų. J. Gasiūno 
autografą saugau su visos 
redakcijos darbuotojų linkė
jimais “Jubiliejiniame Lais
vės albume”. . .

Aš, kaip kiekvienas mūsų 
pažangiosios spaudos skaity
tojas, perskaičiau daug daug 
nepavargstančiojo rokiškėno 
straipsnių. Žinau jo slapy
vardžius. Iš jo straipsnių ir

žinučių (ypatingai žymu 
“Krisluose”) nenutrūkstamai 
čiurlena gimtojai bakūžei, 
paliktai pries 55 metus, su- 
gęstanti meilė, prisirišimas, 
pagarba. Kiekvienas skaity
tojas pajautė kaip Rokiškio 
krašto lietuvis didžiavosi tė
vų žemės laimėjimais, rodė 
darbininkams kelią į šviesią 
ateitį.

Brangieji! Visada žaliuo
jantys Lietuvos ąžuolai!

Dar kartą perskleidžiau tu
rimą “Laisvės” komplektą. 
Man rodos, kad nepavargs
tantis Jonas Gasiūnas, tas 
šaunusis lietuvis, tebėra gy
vas. Velionio dešimtmečiais 
sėtas grūdas duos našų der
lių. Pažangiosios spaudos 
skaitytojus Uvainių kaimo 
šaunuolis stengėsi supažin
dinti tik tiksliomis žiniomis. 
Jis teisingai prasitarė: “. . . 
Pagaliau, buvo tokių pasauli
nio masto įvykių, kurių at
garsiai nusirito per plačią 
Amerikos žemę, sujudino jos 
visuomenę lyg lazda, įkišta į 
skruzdėlyną . . . Neramus 
mano kartos gyvenimas. 
Audrų, sukrėtimų, sukuriu 
jis kupinas iki kraštų. Tuo 
pačiu jis ir įdomus, brangus, 
užgrūdinantis. . .”

Tai šventi velionio žodžiai, 
nes savo ugningos širdies 
neišsenkama jėga šventai 
mylėjo lietuvišką sodžiaus 
ateitį, džiaugėsi darbininkų 
laimėjimais. Savo nemirtina 
gomis mintimis jis laimėjo 
liaudies didžią meilę ir pagar 
bą.

Dar ilgai ilgai ir žaliuokite, 
ir ūžkite lietuviškojo žodžio 
ąžuolai! Sėkmės, sveikatos, 
ąžuolinės sveikatos Jums lin
ki. Antanas Brazauskas

Torrington, Conn.
Nors jau gerokai pavėluo

ta, bet noriu pranešti, kad 
gegužės 17 dieną mirė Juozas 
Matusevičius. Jis buvo senas 
“Laisvės” skaitytojas. Paliko 
nuliūdime žmoną Katriną ir 
sūnų Vytautą, taipgi seserį, 
kuri gyvena Trumbull, 
Conn., brolį Kanadoje, ir bro
lį ir seserį Lietuvoje. Taipgi 
daug giminių ir draugų. Juo
zas buvo malonus ir draugiš
kas žmogus. Mokėjo su vi
sais gražiai sugyventi.

Palaidotas gegužės 21 d. 
Švento Pranciškaus kapinė
se. Po laidotuvių visi buvo 
sukviesti į Lietuvių Klubo 
salę ir gražiai pavaišinti. Už 
tai dėkui jo žmonai ir sūnui.

O Tau, Juozai, ilsėkis šalto
je žemelėje, o mes tavęs 
nepamiršime, kol būsime gy
vi. Juozo Geras Draugas

•
Belem, Brazilija. - Autobu

so susikirtime su sunkveži
miu užmušta 69 žmonės.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

A. Norkienė 
Art Norkus 

(Buvusi uošvienė ir švogeris) 
San Francisco, Cal.

■■■■■■■aamnaHDaoaaaMmaBMHMaMMBBBi

Kelionė j Šiaurę
Jau kelinti metai gyvenam 

pusiau tropiškoje Floridoje, 
rodosi, jau pripratom ne tik 
prie šio klimato, bet ir prie 
kitų dalykų, pavyzdžiui, prie 
lėtesnio eismo-važiavimo ant 
kelių ir miestų gatvėse. Mat, 
čia mažiau jaunamečių- 
paauglių, daugiau senesnio 
amžiaus žmonių, nemažas 
procentas pensininkų, kurie 
vaikščioja ir važiuoja lėtais 
žingsniais. Nebeturi skubių 
reikalų, o ir jėgos daryti 
didelius žingsnius stbka. Sto7 
ka šviesos, girdėjimo trukdo 
išnaudoti automašiną grei
tam važiavimui.

O šiuo laiku jau ir visos 
šalies greitkeliais važiiiotė 
sutvarkyta taip, kad pats 
greitasis automašina važiavi
mas yra tik 55 mylios į 
valandą. Dar vienas kitas 
pasivelija pavažiuoti porą 
mylių greičiau, tačiau, dau
gumoje, važiuotė taip ir juda 
tarp 55-60 mylių į valandą.

Išsirengus į dideles kelio
nes ir važiuojant greitkeliais, 
turint omenyje ne desėtką 
kitą mylių, o jau kelis šimtus 
arba tūkstančius, pradedi 
nuobodžiauti, sėdėdamas 
prie vairavimo, ir manai, kad 
toks aprubežiavimas yra di
delė nesąmonė, čt, paleis
tum automašiną nors 70 ar 90 
mylių į valandą greičiau, kaip 
pirmiau būdavo daroma, ir 
pasibrežtą kelionę atliktum į 
daug trumpesnį laiką. . . O 
gal ją ir nebeatliktum- 
nebebaigtum, nes greitas va
žiavimas yra tik žaidimas su 
nelaimėmis.

Tikėsit ar ne, bet šis nau
jas patvarkymas man labai 
patinka. Šiuo greičiu važiuo
jant, tave retas aplenks, 
nieks nebetrūbina iš užpaka
lio ir nereikalauja, kad va
žiuotum greičiu, o tu sau 
sėdi prie vairavimo rato, dar 
gali ir pasidairyti, ir jauties 
nekaltas, kad tu tik tiek 
mylių tedarai. O tai dar ir ne 
visai mažai, mes į dvi dienas 
padarėm 1,100 mylių iš Flori
dos į Ohio valstiją ir dar 
suspėjom ant vakarienės.

J. P. Mileris

LENKIJOJE
PAGERBTAS TARYBŲ 
SĄJUNGOS VADAS

Iš socialistinės Lenkijos so
stinės Varšuvos pranešta, 
kad ten liepos 21 dieną tapo 
aukštai pagerbtas Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
pirmasis sekretorius Leoni
das Brežnevas. Jam tapo iš
kilmingai, įteiktas aukščiau
sias Lenkijos Respublikos ap- 
dovanojimąs - ordino Virtuti 
militari (karinio narsumo) Di
dysis kryžius. Karštos padė
kos žodyje Brežnevas pasa
kė:

Manau, kad jūs suprantate 
mano jausmus šią minutę. 
Man sunku buvo įsivaizduoti, 
kad ir po trisdešimties metų 
Lenkijos Jungtinė darbinin
kų partija, Lenkijos vyriau
sybė ir visa lenkų tauta taip 
šventai ir rūpestingai laikys 
savo atmintyje šlovingus 
žygdarbius, kuriuos įvykdė 
Tarybinė Armija kartu su 
Lenkijos kariuomene kovoje 
^prieš fašizmą. Didžiai sujau
dintas norėčiau pareikšti 
Lenkijos Jungtinės darbinin
kų partijos Centro Komite
tui, Lenkijos Liaudies Res
publikos Valstybės tarybai ir 
vyriausybei, v^sai lenkų tau
tai karščiausią dėkingumą už 
šį atminimą ir už didžią pa
garbą, kurią jūs man parodė- 
dėte”.

į
Madridas. - Diktatorius 

Francisco Franco taip pa
sveiko, kad tapo paleistas iš 
ligoninės. Bet neaišku, ką jis 
dabar darys: vėl pasiims visą 
valdžios galią į savo rankas, 
ar ją paliks jo paskirtajam 
princui Juan Carlos.

Miami, Fla.
Mūsų Sueigos, 

. Kultūriniai Pobūviai
Liepos ir rugpjūčio mėne

siai - tai skiriami atostogoms, 
poilsiui. Per šiuos du mėne
sius LSK sekmadieniniai pie
tūs nevykdomi, bet meninė, 
kultūrinė veikla vyksta. Lie
pos 4-tą vyko Aido choro 
pietūs ir dainų programa. 
Gražiai praėjo LLD 75 kuo
pos pietūs ir susirinkimas. O 
kas toliau?

Rugpiučio 11 dieną skiria
me lietuvių tautos garsiajai 
poetei Salomėjai Nėris 70-to 
gimtadienio paminėjimui. Tai 
poetė, kuri rašė: “Dainuok, 
širdie, gyvenimą, padangę 
saulėtą ir gryną”. Žinoma, 
poezija, daina bus programo
je.

Taip pat sekmadienį, rug
piučio 25 d. įvyks LLD 75 
kuopos pietūs, susirinkimas 
ir kultūrinė programa. O mū
sų Marytė Paukštaitienė ir 
Juozukas, kaip visuomet, vi
sus svečius aprūpins skaniais 
pietumis.

Šie renginiai įvyks minėto
mis datomis LSK salėje, 2610 
N. W. 119 St., Miami, Fla. 
Kviečia visus skaitlingai da
lyvauti.

LLD 75 Kuopa

Boston, Mass RICHMOND HJLL, N.Y.

Brockton, Mass.
Liepos 16 dieną mirė ilga

metis Brocktono gyventojas, 
“Laisvės” skaitytojas Pranas 
Markevičius, sulaukęs 81 
metus. Gyveno 102 Ford St. 
Buvo pašarvotas Yakovonio 
šermeninėje. Daug gyvų gė
lių puošė jo karstą. Palaido
tas liepos 19 d. Melrose kapi
nėse, prie pirmosios žmonos 
kapo. Liko liūdinti jo dabarti
nė gyvenimo draugė Anna, 
brolis Vincas, ir brolvaikis 
Vytautas iš-Chicagos. Atsi
sveikinimo kalbą koplyčioje 
ir kapinėse pasakė S. Rai- 
nardas, nupiešdamas velio
nio gyvenimo nueitą kelią.

Pranas gimė Lietuvoje Ge- 
ninos vienkiemyje, .Vievio 
valsčiuje, Trakų apskrityje. 
Dar visai jaunas būdamas 
paliko savo tėviškę, atvyko į 
šią šalį, apsigyveno Brockto
no apylinkėje, dirbo avalų 
išdirbystėje. Čia išgyveno 63 
metus.

Velionis buvo apsišvietęs, 
pažangus, mąlonaus būdo ir 
draugiškas su visais žmogus. 
Priklausė prie darbininkiškų 
draugijų - LDS kp. ir LLD 6 
kp. Prenumeravo ir skaitė 
progresyviškus laikraščius ir 
juos rėmė ne tik darbais, bet 
ir finansais. Daug dirbdavo 
parengimuose. Ar piknikuo
se, ar kitose sueigose visada 
matydavai Praną prie darbo.

Ir kaipo darbo žmogus jis 
atliko savo gyvenimo užduotį 
pilna to žodžio prasme.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į Yakovonio įstaigą ir 
skaniai pavaišinti.

Lai būna jam amžina ramy
bė, o jo žmonai Annai, gimi
nėms ir draugams giliausia 
užuojauta. S. Rainard

Norwood, Mass.
Liepos 9 d. staiga rimtai 

susirgo Stivis Družas, gyve
nantis 34 Chapel Ct.

Nors jis atsikėlęs ryte jau
tė krūtinėje aštrius skaus
mus, bet galvojo, kad jie 
praeis, ir išvažiavo į darbą. 
Jis dirbo Sansones garažiuje.

Bet vos spėjus pasiekti 
darbo vietą, už pusvalandžio 
jau buvo pašauktas ambulan- 
sas ir jis nuvežtas į Norwoo- 
do ligoninę. Sužinojęs apie 
šią nelaimę, aš Stivį liepos 9 
ir 13 dienomis aplankiau.

Stivis yra rimtai susir
gęs. . .

Linkiu jam laimingai ir 
greitai pasveikti.

M. Uždavinis

Apie kai ką
Bostono meijaras Kevin 

White keliauja po miestą ir 
šnekasi su mažomis žmonių 
grupėmis. Prakalbų nesako, 
klausosi, ką Jciti sako, kokias 
bėdas pergyvena. O tų bėdų 
daugybė. Be kitų, suranda, 
kad gyvenamųjų namų reika
las labai prastai stovi. Daug 
namų griaunama, nes remon
tas brangus, o biednuomenės 
apgyventuose rajonuose nuo
mos žemos.

Kitas reikalas Bostone - 
integracija. Kad sumaišyti 
baltus vaikus su juodais, val
džios patvarkyta autobusais 
vežioti vaikus mokslo metu į 
skirtingas mokyklas. Daugu
ma baltųjų gyvena geresnėse 
miesto dalyse, nenori, kad jų 
vaikai būtų vežami į prastes
nes mokyklas, kurias negrų 
vaikai lanko. Trečia bėda, tai 
kad reikalui esant, negalima 
prisišaukti policijos pagalbos. 
Pats meijoras kartą smarkiai 
susirgęs kreipėsi į policiją, 
ilgai pagalbos nesulaukus, jo 
žmona jį nuvežė į ligoninę.

' * * *
Toje pačioje “Boston 

Globe” liepos 21-os laidoje, 
kur plačiai apie miesto bėdas 
aprašyta, buvo ilgas straips
nis apie tai, kad kriminaliz- 
mas smarkiau plečiasi prie
miesčiuose. FBI praneša, kad 
kriminalizmas per pastaruo
sius penkius metas Bostone 
padidėjo 44.4 nuošimčio, o 
priemiesčiuose 60 nuošimčių 
padaugėjo. Daugiausia kalti
nama kelių ir kitokio susisie
kimo pagerėjimas, per leng
vas nusikaltėliu baudimas ir 
žmonių bei biznio priemies
čiuose padidėjimas.

* * *
Kaip laikrąščiai praneša, 

bedarbių skaičius nemažėja. 
Ir kalbamos “Boston Globe” 
laidos numeryje rašo, kad 
Honeywell Inc. kompanija 
planuoja paleisti iš darbo 600 
darbininkų, iš 7,000 penkios^ 
šapose Mass, valstijoje dir
bančių žmonių. Beveik de
šimtis bus išmesta į bedarbių 
eiles. Praeitų metų rugsėjo 
mėnesį ta pati pramonė, pa
gerindama mašineriją, palei
do iš darbo 250 žmonių.

* * *
Kaip jau yra “Laisvėje” 

skelbiama, rugpjūčio 4-ą ren
giamas piknikas Olympia 
parke, Worcestery. South 
Bostonas nusamdė autobusą į 
pikniką važiavimui. Bandyki
me pripildyti su kaupu, nes 
dar yra ir tokių, kurie su 
savomis mašinomis (jei buse 
nebus vietos) nori važiuoti.

* * *
Labai apgailestaujame iš 

gyvųjų tarpo išsiskyrusį Joną 
Gasiūną. Kad ir progresyvių 
eilėse nedaug yra taip tvirtai, 
taip vienodai nusistačiusių ir 
neiškrypstančių iš tiesios lini
jos kovotojų, kaip buvo Jo
nas.

Paskutinį laišką nuo jo tu
rėjau 1973-iaisiais metais ra
šytą, kūriame be kitko, aiški
no apie geresnį prisirengimą 
norint lankytis Lietuvoje, 
gauti leidimą ilgiau pabuvo
ti. . . Lai būna Jonui lengva 
šios šalies žemėje ilsėtis, o jo 
žmonai ir visiems artimie
siems širdinga užuojauta.

A. Kandraška

PRANEŠIMAS

St. Petersburg, Fla.,
Brangūs draugai ir gimi

nės, šiuomi pranešu ir prašau 
jus visus nepamiršti pakeisti 
savo adresų knygelėje mano 
gyvenimo vietos:

Senas adresas:
226 - 42 St. So.

Naujas adresas:
2110 - 45th St. So.
St. Petersburg, Fla. 33711 

Telefonas: 344-1896
Walter Dubendris

mirus

J onui Gasiūnui
1974 m. liepos 2 d.

Gilią ir nuoširdžią užuojautą siunčiame jo žmonai 
Valerijai, “Laisvės” redakcijos darbuotojams, jo gimi
nėms ir draugams Lietuvoje bei Amerikoje.

Nors mirtis yrą neišvengiama, bet kai prisiartina 
tampa skaudi. ’

J. J. Staniai
F. J. Deltuvai
M. L. Antanaičiai
O. Kučiauskaitė

J. S. Deltuva
E. Antanaitienė
J. Kasparavičiai

Baltimore, Md.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

J onui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

H. Pagiegala
A. Pagiegala
O. Wellus
F. Ewanow
W. Ewanow

A. Yudikaitis 
S. Vaineikis 
M. Lynn 
J. Lynn

Binghamton, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.

BRONĖ RAMANAUSKIENĖ
Telford, Pa.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

J onui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Valerijai, 

giminėms, draugams ir visiems artimiesiems.

Hawthorne, N. J.

Adelė Valickas
Frank Valickas

Juozas Bimba 
Sarah Bimbienė

/

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems. i

WALTER DUBENDRIS
St. Petersburg, Fla.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

LDS 35 kuopos Valdyba ir nariai
Yucaipa, Calif.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

P. Jasilionienė
H. Žukienė
J. Kireilis
O. Kireilienė
A. Maldaikienė
P. Juozupaitis
N. Maciukienė
A. Burtas
M. Burtienė
J. Slesoriaitis
E. Slesoraitienė
Endwell Bakery

A. Žolynas
M. Tamuliūnienė 
H. Vežienė 
L. Mainonienė 
J. Žemaitis 
A. Žemaitienė
U. Šimoliūnienė 
J. Vaicekauskas
V. Kumpan 
A. Kumpan 
R. Anna Hery

Binghamton, N. Y.



6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Rugpjūčio (August) 2, 1974

Worcesterieciai kviečia visus į pikniką su NEW YORKO 
NAUJIENOS

I •
Komitetas Už Teisingą Tai

ką renka piliečių parašus už 
teisingą ir pastovią taiką Vi
durio Rytuose. Žmonės nariai 
peticiją pasirašo. Jąu surink
ta daug tūkstančių parašų.

pietumis sekmadienį, rugpiūčio 4 d. Pietūs 
bus gatavi 12 vai. Menininkai iš Hartfordo, iš j 
New Yorko ir vietiniai duos puikią programą.

Tad visi būkime Olympia Parke, 
Shrewsbury, Mass.

Three days in Moscow

“LAISVĖS” REIKALAI
Širdingai dėkojame

Visai neseniai sveikinome mielą Peter J. Martin iš 
Warrendale, Pa., jo gimtadienio proga ir dėkojome už 
stambią auką “Laisvės” reikalams.

0 štai ir vėl d. Martin prisiuntė mums čekį vertės $2,300 
ir rašo: “Prisiunčiu biskutį pinigų ir prašau padalinti
sekamai:

“Daily World”................................ $100
“Liaudies Balsui” .......................... 100
Aido Chorui................... 100
LLD Centrui .. ..................  50

Išlydėjo dukras 
į Lietuvą

Malonu buvo susitikti Vin
cą Paulauską, kuris seniau 
gyveno Elizabeth, N. J. ir 
daug veikė, o dabar gyvena 
St. Petersburg, Fla. Jis buvo 
atvykęs išleisti savo tris duk
ras ir jų vyrus į Tarybų 
Lietuvą viešnagėn, kurie iš
skrido liepos 22 dieną. Jie 
aplankysią ne tik Lietuvą, 
bet Maskvą, Leningradą, 
Vieną, Romą ir kitas vietas.

Tėvas džiaugiasi, kad jo 
dukros ir žentai Adelė ir 
Frank Dapkus, Jenny ir Bill 
Pocius, ir Anne ir Bilą Zaran- 
ka - aplankys tėvų žemę.

Tai linkime visiems laimin
gos kelionės ir laimingai su
grįžti pas namie likusias šei
mas. Adelė Rainienė

Valstijos Gerovės Inspek
torius George Belinger sako, 
kad daug žmonių gauna pa-y 
šalpą, kurios neturėtų gauti. 
Antai, sako, viename Queens 
pavieto Gerovės centre buvo 
išstudijuota 114 pašalpgavių. 
Pasirodo, kad 33 iš jų turi 
pakankamai įplaukų ir netu
rėtų gauti jokios pašalpos, o 
20 gauna daug daugiau, negu 
legališkai turėtų gauti.•

Praėjusiais metais tarp
1973 m. gegužės mėnesio ir
1974 m. gegužės mėnesio 
New Yorko miestas prarado 
31,700 darbų. Vadinasi, mies
te buvo tiek mažiau darbų. 
Kai kituose miestuose darbų 
ir darbininkų skaičius auga, 
tai mūsų New Yorke tas 
skaičius mažėja.

Moscow - Marx Avenue

Pramogį Kalendorius

Rugsėjo 15 d.
LLD 28 kuopa, Waterbury, 

Conn., rengia spaudos naudai 
pietus su programa, 102 
Green St. salėje.

O kitus likusius, $1,950 skiriu “Laisvės” palaikymui”.
Ką daugiau galima sakyti, kaip tik: širdingai dėkojame!

☆ ☆ ☆
Visiems gerai žinomas M. Simon (Simanavičius), ilgametis 

brooklynietis atvyko į “Laisvės” pastogę praėjusią savaitę 
su $207. Iš šių pinigų, d. Simon atnaujino 13 prenumeratų 
Lietuvoje, vieną pridavė naują, atsinaujino savo prenume
ratą, pridavė užuojautą dėl J. Gasiūno mirties, o $20 
paaukojo “Laisvės” fondan.

Beje, M. Simon tik ką buvo grįžęs iš Good Samaratin 
ligoninės, kur reikėjo išbūti 2 savaites. Linkime d. Simon 
sveikatos ir dėkojame už nuolatinę pagalbą. Administracija

Ona Čepulienė ir 
Esembajev Zijat

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

NAPOLEON ir PLACIDĄ DUDONIAI
Aston, Pennsylvania

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

J onui Gasiunuii
keiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.

RICHMOND HILL, N. Y.

GEO. WARESONAS
Brooklyn, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui

Praslinko krūva metų nuo 
siaubingųjų Antrojo karo 
įvykių. Spaudoje dažnai pasi
rodo Raudonosios Armijos 
karių ir civilių gyventojų per
gyventieji sunkumai, dėkingi 
žodžiai už padarytas jiems 
paslaugas. Padėkos žodžiai 
buvo pareikšti Brooklyne bir
želio 30 d. Moterų Klubo 
piknike per svetį Esembajev 
Zijat, iš tolimo Uzbekistano, 
kuris, kartu su grupe žurna
listų lankėsi, JAV.

Žurnalistas Zijat priminė, 
kaip jie kariavo Lietuvos že
mėje prieš fašistus vaduojant 
Lietuvą iš hitlerinės okupaci
jos.

Jis primįpė Palangą, Tel
šius, Šiaulius, Vilnių, Kauną 
ir kitus Lietuvos miestus. 
Lietuvoje jam padovanojo šil
tą, amerikiečių lietuvių mote
rų atsiųstą megstinį. Piknike 
radosi Ona Čepulienė, viena 
iš mezgėjų. Tokių, kaip Ona, 
buvo šimtai. K. P.

Bijodamas, kad policija jo 
nenušautų, kai jis buvo ap
kaltintas dalyvavęs nužudy
me vieno studento, George 
San Inocencio, 18 m., pats 
atėjo į policijos stotį ir pasi
davė. •

Liepos 22 d. šimtai nuomi
ninkų susirinko prie miesto 
rotušės ir reikalavo, kad ma
joro Beame vadovaujama val
džia pateiktų miesto tarybai 
bilių, pagal kurį visi nuomi
ninkai, kurie yra sulaukę 62, 
metų, būtų atleidžiami nuo 
jiems nuomų už butus pakėli
mo. Prieš tokį sumanymą 
kovoja daugiaubučių namų 
savininkai.

Suareštuota ir kaltinama 
nužudyme savo vyro našlė 
Mrs. Beverly Donna Hodge, 
42 metų. Jos vyras Georgę 
buvo nužudytas praeitų metų 
spalio mėnesį..

Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 
giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

J. U. Daugirdai
J. Smalenskas
Amelia Aimant
F. H. Mankauskai
Anelė Biršton
Ant. Marozas
M. F. Kvietkai

J. S. Šukaičiai
Joe ir Viola Zutkai
Petras Gasper
Paulina Urbonaitė
Petras Gudelis
Izabel Jackim
A. Bečienė

Miami, Fla.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
■ i

Su širdies gailesčiu, netekus “Laisvėje” uolaus 
darbuotojo, progresyvio veikėjo, tikro teisingo visuo
menės draugo, reiškiu giliausią užuojautą visiems 
“Laisvės” kolektyvo nariams ir skaitytojams, jo 
giminėms ir jo draugams.

• J. Smalenskas
/ Miami, Fla.

SUSIKIRTIMAS!

Majoras Beame protestuo
ja ir smerkia naująjį kontro
lierių (iždininką) Goldin, kam 
jis dabar pradėjo atidengti 
miesto knygvedystėje be
tvarkę. Ponas Goldin, girdi, 
nori pakelti savo prestižą 
pono Beame prestižo sąskai
ta.

Bet Goldino iškelti faktai 
gali parodyti valdžioje korup
ciją. Už tai jį reikėtų tik 
pasveikinti.

DAR PENKI NUBAUSTI 
MIRTIMI P. KORĖJOJE

Seoul. - Liepos 24 dieną 
Pietų Korėjo militarinis fašis
tinis teismas nuteisė mirti 
dar penkis valdžios priešus. 
O kitų trijų žmonių “pasigai
lėjo” ir nubaudė tik 24 metus 
kalėjimu.

Visi nubaustieji kaltinami 
priklausyme prie Komunistų 
Partijos. Jie planavę nuvers
ti valdžią.

Ths New York TtmeJ/July 26, 1974

Čia parodoma dabar tiesia
ma nauja “subvė” po 2nd 
Avė., Manhattane., Darbas
pradėtas 1973 metaįs, o bus 
baigtas 1980 arba 1981 me
tais. Nutiesimas kainuos apie 
$24,340,000. Subvė bus 14.3
mylios' il^io.

Palaidojome
K. Karpavičienė
Po ilgos ir sunkios ligos 

penktadienio rytą, liepos 26 
d., mirė mūsų Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo ir kitų 
pažangių draugijų narė Kos- 
tancija Karpavičienė.

Velionė buvo pašarvota la
bai gražioje James Funeral 
Home koplyčioje netoli savo 
namų ant Atlantic Avė., 
Brooklyne, tarp daug gražių 
puokščių gėlių. Liepos 29 d. 
rytą ji buvo išvežta į Water
bury, Conn., lietuvių kapi
nes, kur šeima turi savo 
sklypą žemės. Ten palaidota 
sūnaus Edžio žmona. Prieš 
išlydint lavoną Adelė Rainie
nė,, Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo vicepirmininkė, pa
skaitė atatinkamas eiles, o 
man teko pasakyti atsisveiki
nimo kalbą.

Kostancija Karpavičienė 
buvo susipratusi moteriškė. 
Taip pat ir jos vyras Jonas 
yra pažangus žmogus. Jie 
tokioje dvasioje išaugino sū
nų Eddie ir dukrą Gigą, kurie 
dėjo visas pastangas, kad jų 
mamytė būtų palaidota taip, 
kaip ji norėjo, taip, kaip ji 
per savo subrendusį gyveni
mą tikėjo.

Karpavičiai seniau gyveno 
Bristol, Conn. Ten gimė jų 
vaikai, ten prasidėjo jų veikla 
pažangiųjų tarpe. Jie buvo 
vieni iš iniciatorių sukurti 
lietuviams kapines Waterbu
ry je. Todėl ir gražu, kad 
Kostancija buvo nuvežta ten 
amžinam poilsiui.

Tarp artimųjų giminių, ku
rie labai mylėjo Kostanciją ir 
ją prižiūrėjo ir lankė ligoje, 
liko Edžio sūnus Ronals ir 
Olgos vyras Mr. Skelley. 
Taipgi liko ir daugiau giminių 
ir aibės pažįstamų kaimynų ir 
draugų.

Beje, “Laisvėje” buvo pa
dėti Kostancijos du Koopera
tyvo Bendrovės šėrai, vertės 
$10, kuriuos ji buvo įsakius 
pervesti “Laisvei”, jai mirus. 
Tą ir padarėme.

Ieva Mizarienė

Sveiksta i
Draugė Bronė Keršulienė 

telefonu pranešė, kad mūsų 
žymiosios muzikės ir chorų 
mokytojos Bronės Šalinaitės 
sveikatą iš lėto taisosi. Jau 
galima ją lankyti bei su ja per 
telefoną pasikalbėti.

Bronė guli Englewood Hos
pital, Englewood, N. J. Jos 
telefono num. (201) 568-3400.

Linkime mielajai Bronei 
greitai ir pilnai susveikti.

Augusta, Ga. - Valdžia kon
fiskavo 1,486 svarus arklie
nos, kuri buvo juodųjų žmo
nių rajone pardavinėjama už 
jautieną.

At the end of our trip to- 
Lithuania we spent three 
days in Moscow - three beau
tiful days. We got there in 
the late afternoon and were 
taken to the headquarters of 
the Lithuanian legation. We 
^yere given a nice room and 
Had our meals in the dining 
room downstairs. That night 
we watched Nixon on T. V. 
He had just arrived to Mos
cow. (Can’t get rid of him!)

Next morning we went 
sightseeing - stores, parks, 
building projects, etc., ad
miring the wide streets and 
big buildings, old ones and 
new.

Most of the old buildings, 
in their construction, shape, 
form and outride decorations 
showed a great contrast to 
modern structures. This con
trast made the look of the 
city very attractive and im
posing. For hours you can 
walk around and still "find it 
interesting. Pastell yellow 
and pale orange buildings 
gave an impression as if the 
sun was shining on them all 
the time.

were very impressive with 
their national costumes.

You can spend a whole day 
at the “The Fair” and really 
enjoy it. To ease your 
walking there are electric 
cars to take you around. You 
don’t have to worry about 
being hungry either. There 
are all sort of places and 
stands where you can get 
food. It’s a wonderful place to 
spend a Sunday or a holiday 
with the family.

Next we went to see the 
television tower. It’s taller 
than the Empire State 
building in New York. We 
spent a very enjoyable hour 
there in the revolving cafete
ria way up high viewing the 
panorama of the city and 
praising the food and good 
looking waitresses.

The same night at 7 we 
were at the New Moscow 
Circus. No other country has 
been able to take away the 
fame of the Soviet circus. It’s 
good.

The following day was the 
day to get ready for the trip 
back home. We left for the

On the second day we went 
to see “The Fair”. The Soviet 
government has brought 
back and installed all the 
pavilions which had been ex
hibited by it at the World 
Fairs, and added many new 
ones such as the space 
science pavilion with space 
ships, et cetera.

A very outstanding and 
attractive thing to see is the 
water fountain surrounded 
by a circle of golden statues 
representing all 15 Soviet 
republics. Special attention 
by us was given to the 
Estonian, Latvian and Lithu
anian statues. All of them

airport at 11 in the morning. 
Aeroflot for New York left at 
1:30 in the afternoon. We had 
time to look around in the 
airport, and I could still see 
the huge cafeteria there. I 
have never seen anything 
like it. It was so very high, 
light and roomy! People 
seemed so small in it. Its 
walls are decorated with me
tal emblems, very beautifully 
arranged. I got a much big
ger kick out of looking at that 
cafeteria than from the coffee 
I went to get there.

Back home and at work 
again. Memories of the trip 
are still very vivid. Use

The Fountain

Jonui Gasiunui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

JONAS ir MARGARET MILLERIAI
St. Petersburg, Fla.




