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KRISLAI
Išgarsėjo savo negarbe. 
Ir mano paraginimas. 
Ta pati apgavystė.
Prašosi pakeitimo.
Meistras ir plunksnos. 
Neprisotinami nasrai, 
.tye jiems suprasti.

Rašo A. Bimba

Nedidelis miestelis Albany 
Georgia valstijoje labai pana
šus j katalikų bažnyčios kuni
gų sukurtų peklą. Kas ten de
dasi, baisu net pagalvoti. Jį 
valdo visai nužmogėję baltieji 
šovinistai. Juodaisiais žmonė
mis (negrais), kurie kovoja 
už paprasčiausias pilietines 
teises, užkimšti visi kalėjimai.

Kaip ilgai toji “pekla” dar 
bus toleruojama?

Tegu šitie žodžiai pasiekia 
mūsų draugus laisviečius New 
Jersey ir Pennsylvanijoje. 
Prašau juos susidomėti. Rug
pjūčio 19 dieną pas draugus 
Ramanauskus ūkyje įvyks fi- 
ladelfiečių šaunus parengi
mas.

Atsiminkime gražią, gar
sią, garbingą praeitį. Atsi
minkime tuos didžiuosius fila- 
delfiečių piknikus. Jų sve
tingumu visi didžiuodavomės. 
Jie tokiais ir dabar tebėra.
Tad būkite jų svečiais.

Girdėjau, kad baltimorie- 
Čiai ruošias pas juos vykti į 
svečius. Nuo jų neatsiliks ir 
niujorkiečiai.

Kai kurie mūsų “ateistai“
* galvoja šitaip: Tegu velniai 
tuos katalikų bažnyčios kuni
gus su jų burtais ir apgavys
tėmis. Bet pakvietimas pro
testantiško pastoriaus pakal
bėti poterius prie iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrusio bedievio

• karsto nėra jokia nuodėmė 
prieš mūsų įsitikinimus.

Tai apsigaudinėjimas savęs, 
tai apgaudinėjimas savo įsiti
kinimų.

Tie patys burtai, tie patys 
prietarai, tie patys monai, te
gu jie eitų iš kataliko kunigo, 
iš protestantiško pastoriaus, 
arba iš žydų rabino lūpų.

Nesvarbu, kas tuos m on u s 
šinkavoja. Svarbu tas, kad 
jais yra apgaudinėjami ir mul
kinami žmonės, kad iš jų kas 
nors daro biznį.

Pastebėjau, kad jau ir mū
sų draugai vilniečiai Jungti
nes Tautas vadina Suvienytų 
Racijų Organizacija — su
trumpintai, SNO.

Kaip žinia, taip šią organi
zaciją visą laiką vadina Lie- 
'tuvos spauda.

Laikas nuo tokio gramoz
diško pavadinimo atsisakyti. 
Jis neskamba gražiai. Daug 
gražiau skamba Jungtinės 
Tautos. Tai trumpas, aiškus, 
taiklus pavadinimas.

Dar pastaba mūsų kai ku
riems draugams. Kam rašote 
“Sovietų Sąjunga“, o ne Ta
rybų Sąjunga?

Su giliausiu susidomėjimu 
skaitau Vilniaus “Sporte“ žal
giriečių irkluotojų komandos 
nario sporto meistro Zigmo 
Juknos tąsomis dedamą straip
snį “Filadelfijos varpas skel
bia mūsų pergalę”. Pasirodo, 
kad šis jaunas, smarkus vy
ras yra ne tik sporto meist
ras, bet ir plunksnos.

Dienraštis “Long Island 
Press“ net keliais straipsniais 

^prabilo apie Jungtinių Valsti
jų žvalgybos veiklą. Plati ta 
veikla, baisi ta veikla. Ji tu
ri 39,000 agentų. Per metus

įTąsa 6-tam pusi.)

I ar y by Sąjungos nafta
plauks iki Klaipėdos

Britanija gelbėja 
savo kolonijas

Ar artėja susitarimas <lel 
uždraudimo atomy ginklų?

New Yorkas. — Specia
listai žymi didelį progresą 
Tarybų Sąjungos naftos 
gavyboje. 1962 metais pir
maisiais šešiais mėnesiais 
TSRS buvo pagaminta po 
3,500,000 bačkų per dieną, 
tai 12 procentų daugiau, 
negu tais pat mėnesiais 
1961 m.

Per Ii962 m. pirmuosius 
šešis mėnesius TSRS ir ki
tos socialistinės šalys į ka
pitalistines šalis kasdien iš
vežė po 640,000 bačkų naf
tos, o 1961 m. tuo pat laiku 
išvežimas buvo tik po 610,- 
000 bačkų.

Tarybų Sąjungą tiesia 
naftos vamzdžius nuo Ura
lo ir Kaukazo kalnų. Nuo 
Uralo svarbiausia linija už
vardinta “Draugiškumo li
nija”. Nuo Uralo kalnų iki 
Učetos, p e r 900 mylių, 
vamzdžiai yra po 40 colių

Suomių prezidentas 
atsiprašė jaunimą

Helsinkis. — Per kelias 
dienas reakcininkai pikieta- 
vo Pasaulinį jaunimo Festi
valį ir įžeidinėjo jo dalyvius.
Suomijos prezidentas Urho 
Kekkonenas atvyko į festi
valį ir jaunuolių atsiprašė. 
Kartu dalyvavo ir keli žy
mus parlamento nariai.

Festivaliui besiartinant 
prezidentas Kekkonen bu
vo atsikreipęs į suomius ir 
ragino juos, kad gražiai ir 
draugiškai priimtų pasauli
nius svečius. Bet reakcinin
kai sumobilizavo apie 2,500 
chuliganų, kurie elgėsi 
priešingai.

Vakarų vokiečiai 
ruošiasi karui

Bona. — Vakaru Vokie
tija paskubiai ruošiasi ka
rui. Ji stato daug karo lai
vų ir submarinų, nutiesia 
strateginius veškelius, didi
na karo orlaivyną ir armi
ją.

Sakoma, kad jos vadai ir 
JAV militariistai tariasi 
padidinti vokiečių armijos 
skaičių nuo 500,000 vyrų iki 
750,000.'

SULAIKĖ TELESKOPO 
STATYBĄ

Washingtonas. — JAV 
gynybos sekretorius ir Pen
tagono viršininkai įsakė 
sulaikyti radijo teleskopo 
statybą. Nuo 1958 metų jis 
buvo stat omas Sugar 
Grove, W. Va. Planams ir 
statybai jau išleido $126,- 
260,000.

Originaliai buvo manyta, 
kad jo pagalba bus galima 
kontroliuoti Tarybų Sąjun
gos radijo veiksmus. Šio 
radijo teleskopo anteninė 
“lėkštė” būtų buvusi 600 
pėdų skersminiai (diamet- 
riniai).

skersminiai, ir gali per pa
rą pervaryti po 1,000,000 
bačkų.

Nuo Učetos vamzdžių li
nijos šakojasi: viena iš jų 
eina per Lenkiją (Plocko 
miestą) į Vokietijos Demo
kratinę Respubliką — į 
Schwedto miestą. Trečioji 
linija eina į Baltijos jūrą, 
jos viena šaka pasieks Klai
pėdą, Lietuvoje, o antroji— 
Vandpilį, Latvijoje. Pasta
rosios linijos bus baigtos 
1964 metais ir galės per pa
rą pristatyti po 400,000 bač
kų naftos.

Nuo Tichorecko, Kuba- 
nėje, bus dar nutiesta dvi 
vamzdžių linijos iki Juodo
sios jūros. Nuo Uralo kal
nų dar yra tiesiama vamz
džių linija į Leningradą, 
kuri jau pasiekė Gorkio 
miestą. Leningrade per die
ną iš jos gaus po 320,000 
bačkų naftos.

Greiti naujieji 
TSRS laivai 

t

Maskva. — Iš Astracha
nės į Maskvą atplaukė nau
jasis laivas “Meteor-5”. Jis 
yra tris kartus greitesnis 
už pirmesnius upių laivus, 
nes virš 2,000 mylių atliko 
per 52 valandas, tai yra,
apie 40 mylių per valandą.

“Meteor-5” yra plokščia
dugnis, kuris plaukia virš 
bangų. Tokių laivų TSRS 
daug gaminasi, nes jie bus 
parankūs upėmis plaukioti.

“Meteor-5” atgabeno 
šviežių daržovių ir vaisių.

Ir Kanadoje gimė 
nesveikas kūdikis

Saskatoon, Sask. — Sha-j 
ron Gallagher, 20 metų am
žiaus motina, pagimdė ne
išsivysčiusi (“deformed”) 
kūdikį. Motina būd a m a 
nėščia vartoja thalidomide 
vaistus.

Kūdikis gimė su trumpo
mis rankomis, tik virš al
kūnių, ir plaštakos turi tik 
po keturis pirštus.

Kol kas kūdikis auga. 
Tėvų pirmasis nusiminimas 
jau praeidinėja

NAUJAS TILTAS PER 
DELAWARE UPĘ

Honesdale, Pa.—Tapo ati
darytas naujas tiltas per 
Delaware upę, kuris jungia 
Callicon, N. Y., ir Damas
cus, Pa., miestelius. Tiltas 
yra ilgas, jo pakabinamoji 
dalis turi 947 pėdas. Tiltas 
randasi apie 50 mylių nuo 
Binghamtono ir apie tiek 
pat nuo Scran tono.

Londonas. — Dvylika 
anglų ir šeši rusai Pamire 
lipo į 21,650 pėdų kalną. 
Du anglų specialistai W. 
Noyse ir R. Smith užsimu
šė.

Londonas. — Francūzijos 
imperija suįro, nes nuo jos 
atsimetė apie 20 kolonijų ir 
sudarė nepriklausomas 
valstybes. Anglai, Britani
jos valdovai, stengiasi išlai
kyti savo imperiją. Kos kas 
jiems sekasi to pasiekti 
su “laisvųjų” dom i n i j u 
forma.

Dabar jie suplanavo su
daryti naują federaciją — 
Malaysia iš Malajų federa
cijos, Singapūro, Sarawak, 
Brunei ir North Borneo 
kolonijų. Pastarosios trys 
randasi Borneo salos šiau
rinėje dalyje.

Borneo milžiniška sala, 
užima 290,012 ketvirtainiš- 
kų mylių plotą. Jos didžioji 
dalis, 208,286 ketv. mylių su 
6,000,000 gyventojų, y r a 
Indonezijos dalimi. Visi gy
ventojai artimi bendrai in- 
donezų tautai. Anglai su
pranta, kad Indonezija, ka
da ji atgaus nuo Hollandi- 
jos Vakarų Naująją G vi-

“Seaway”'- vandens 
kelias yra saugus

Ottava. — Anglų laivui 
“Montrose” nuskendus De
troito upėje, kai kurie ang
lai pradėjo kelti klausimą: 
ar “Seaway” yra saugus 
laivams.

R. J. Rankin, “Seaway” 
kelio prezidentas, sako, kad 
vandens kelias yra pilnai 
saugus.

1961 metais “Seaway” 
vandens keliu plaukė virš 
1,000 jūrinių laivų ir nelai
mių buvo tik trys, o jų pa
sitaiko nemažiau ir didjū- 
riuose.

“Seaway” eina St. Law
rence upe, išilgai Didžiuo
sius ežerus ir kanalus ir 
sudaro apie 2,300 mylių il
gio vandens kelią.

Vėliausios žinios
Londonas. — Angį i j o sLondonas. — Anglų spe

cialistas G. Bacon, kuris ga
mino karo reikalams ligų 
perus, pats nuo jų mirė.

Londonas. — Čekoslova
kija pareiškė, kad ji sutin
ka priimti Dr. Robertą 
Sobleną.

Washingtonas. — Dešimt 
valstybių ketina duoti In
dijai pagalbos per World 
banką.

New Delhi. —Indija per
ka Tarybų Sąjungoje dvi 
eskadriles naujausių kovos 
“MIG-21” lėktuvų. \

Barselona, Ispanija. — 
Sulaukusi 74 m. amžiaus 
mirė ispanė dainininkė Ra
quel Meller.

Varšuva. — F. Waniolka 
bus premjero pavaduotoju. 

nė ją, tai pareikalaus ir nuo 
Anglijos Borneo salų. To
dėl jie suplanavo sudaryti 
“laisvą” federaciją, kuri 
dominijų ryšiais būtų su
jungta su Anglija.

Malaysijos priešakiu sta
tomas Malajų federacijos 
reakcinis premjeras Timku 
Abdul Rahman‘as. Londo
ne jis pareiškė: “Malaysija 
nebus neutrališka valstybė, 
nebus draugiška komunis
tų šalims... Aš tikiu, kad 
negali būti koegzistacijos 
su komunistais... Mes esa
me komunistų priešai ir to
kiais pasiliksime”.

Malaysijos federacija tę
sis nuo Burmos iki Filipinų 
per 1,600 mylių ilgio, kaip 
kokia pasaga tarp Indone
zijos ir Azijos pusiasalio. 
Tame pusiasalyje randasi 
Pietų ir Šiaurės Vietnamai, 
Kambodža, Laosas ir Tai
landas. Malaysija užims 
132,633 ketv. mylių plotą ir 
turės apie 10 milijonų gy
ventojų.

Apie J. Valstijų 
bedarbių skaičių

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų darbo sekre
torius A. J. Goldbergas pa
sidžiaugė, kad tarp birželio 
pabaigos ir rugpiūčio pra
džios nedirbančių skaičius 
sumažeio iki 4,018,000. Jis 
sako, kad krizė mažėja.
Bet tai yra toli nuo tie

sos. Viena, vasarą visada 
šimtai tūkstančių darbinin
kų randa darbo prie staty
bos ir farmų darbų. Antra 
—į nedirbančius neįskaito 
jaunuolių, kurie baigė 
mokslą, nori darbo, bet jo 
negauna. Trečia — į bedar
bių eiles neįskaitomi ir tie 
darbininkai, kurie po ne
darbo apdrauda nepaeina, 
arba jiems ji j; u išsibaigė.

vyriausybė neturi plano 
greitam veikimui Sobleno 
klausime.

/
Washingtonas. — Tailan

de dar yra 2,200 JAV pės
tininkų ir 1,000 lakūnų, ma- 
rininkai jau visi išvažiavo.

Rio de Janeiro.—Susikū
lė Brazilijos militarinis lėk
tuvas ir žuvo 10 žmonių.

Midland, Mich. — Sulau
kęs 70 metų amžiaus, nuo 
širdies smūgio, mirė Dr. Ei. 
C. Britton, cheminis spe
cialistas.

Maskva. —Nelaimėje žu
vo atominis specialistas N. 
A. Javinskis.

Stokholmas. Rugpiū
čio 1 dieną šiaurinėje daly
je Švedijos daug prisnigo.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos jau ne
reikalaus tarp tautinės 
kontrolės komisijų kitose 
šalyse, kad sutiks tik su 
techninių įrengimų kontro
le.

Jeigu JAV laikysis tokio 
nusistatymo, tai priartės 
susitarimas atominių gink
lų klausimais.

Iki šių laikų JAV reika
lavo, kad atominių ginklų 
reikalais būtų tarptautinė 
kontrolės komisija, kuri 
galėtų nevaržomai tikrinti 
kitų šalių apsiginklavimą.

Tarybų Sąjunga laikosi 
nusistatvmo, kad tokia ko
misija tik blogo padarytų, 
nes ji pavirstu į šnipinėji
mo įrankį. TSRS sako, kad 
dabar jau techniniai įren
gimai taip ištobulinti, jog 
jų pagalba galima tikriau
siai sužinoti kitų šalių ato-

Fašistai šaukia 
konferenciją

Londonas. — Fašistai ir 
“naujieji” hitleri n i n k a i 
šaukia savo pasaulinę kon
ferenciją. Ji šaukiama An
glijoje rugpiūčio 15-17 die
nomis. Jie sako, kad atvyks 
naciai iš Europos, Austra
lijos, Afrikos, Azijos ir 
Amerikos.

Anglijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji neįsileis virš 
30 hitlerininkų, jų tarpe 
George Lincoln Rockwell, 
JAV hitlerininkų vado.

Sako, kad Daleis 
150,000 rezervistų

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų armijos virši
ninkai sako, kad jie tuojau 
pradės paleisti iš militari- 
nės tarnybos 145,000 rezer
vistų, jeigu “nieko gresian
čio pasaulyje neįvyks”. Re
zervistai buvo pašaukti 
1961 m. susidarius “Berly
no krizei”.

JAV karo laivyno virši
ninkai sako, kad ir jie pa
leis iš tarnybos apie 9,000 
jūrininkų ir kelis karo lai
vus išims iš aktyvaus vei
kimo.

LIAUDIES KOVA 
ARGENTINOJE

Buenos Aires. —Argenti
nos Darbo Konfederacija 
iššaukė darbininkus į gene
ralinį streiką prieš reakci
nės valdžios ekonominę pa- 
litiką. Tarp policijos ir dar
bininkų įvyko susirėmimų.

Maskva. — TSRS mecha
niški įrengimai užrekorda- 
vo Nevadoje padraytą po
žeminį atominių bombų 
bandymą. Nuo , bandymo 
vietos iki Maskvos yra 
6,200 mylių. 

----------------
Bethesda, Md. — Mirė 

admirolas D. L. Francis.

minių ginklų bandymus. 
Savo pozicijos parėmumui 
TSRS nurodė datas ir va
landas, kada atominių gink
lų bandymus darė JAV ar
ba Anglija, nors to iš anks
to neskelbė.

Washingtonas. — Balta
jame Name lankėsi Brazili
jos studentai. Jie kaltino 
Jungtines Valstijas, kad 
ruošiasi prie karo. Prezi
dentas Kenedis pareiškė: 
“Kuris dabartiniais laikais 
trokšta karo, yra beprotis”.

Studentai kalbėjo apie 
industrijų nacionalizavimo 
reikalą. Kenedis sakė: “Jei
gu jus manote, kad pas jus 
reikalinga nacionaliz u o ti 
pamatines industrijas; tai 
jūsų pasirinkimas... Mes gi 
pasirinkę laisvąją kompe- 
ticiją, kuri patenkina mūsų 
žmones”. ,

Vokiečiai ir JAV 
generolų pakeitimas

Paryžius. — Francūzijos 
laikraščiai rašo, kad Vaka
rų vokiečiai, kaip militaris- 
tai, taip Adenauerio šali
ninkai, nepasitenkinę, kad 
pasitraukė NATO koman- j 
dierius generolas Norsta- v 
das. (\

1960 m. rugsėjo mėnesį J 
prie Domo ežero generolas 
Norstadas, Adenaueris ir 
kiti NATO vadai turėjo pa- 
sitarima ir jie suderino sa
vo taktiką ir strategiją ka
rui prieš socialistines šalis. 
Dabar jie nėra tikri: ar ge
nerolas L. L. Lemnitzeris 
sutiks su tais planais.

Ekstra
Hollywood, Calif. — Los 

Angeles mieste iš po nak
ties rasta negyva artistė 
Marilyn Monroe. Greta jos 
rasta tuščia bonkutė nuo 
tabletėlių dėl miego

Washingtonas. — JAV 
technikiniai instrumen t a i 
užrekordavo Tarybų Są
jungos atominių ginklų 
bandymą. TSRS išbandė 
atominę bombą N o va j a 
Zemlio srityje, į šiaurę nuo 
Sibiro. Bomba buvo apie 
58 milijonų dinamito jėgos.

Tel Avivas. — Izraelio 
lėktuvų linija atsisakė pa
imti iš Anglijos Dr. R. Sob
leną ir pristatyti į Jungti
nes Valstijas.

Alžyras. — Tūkstančiai 
miesto gyventojų iškilmin
gai pasitiko Ben Bellą, ku
ris vadovauja Alžyro liau
dies kovoms už pilną nepri
klausomybę. Prieš seseris 
metus čionai jį francūzai 
imperialistai areštavo ir į 
kalėjimą pasodino.

Sidney, Australija. —Mi
rė generolas H. G. Bennett.
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Negirdėtas skandalas
MRS. FINKBINE—30 m. amžiaus moteriškė; ji, 

beje, televizijos aktorė. Mrs. Robert L. Finkbine yra 
nėščia, gyvena Phoenix mieste, Arizonos valstijoje, ir 
susilaukė jau keturių vaikų. Praėjusią savaitę jinai su 
vyru kreipėsi j valdinį teismą, reikalaudama, kad teis
mas leistų jai legaliai pasiduoti abortui. Teismas nu
sprendė: nevalia jums abortą daryti, nes Arizoųos 
valstijos įstatymai leidžia daryti abortus tik tuomet, 
kai motinai, jei ji gimdys, grūmos mirtinas pavojus.

Dabar, šiuos žodžius rašant, Mrs. Finkbine su vy
ru galvoja persikelti kur kitur, ir ten pasiduoti abor
tui.

Kodėl ši moteriškė nori pasiduoti abortui? Kas pa
sidarė? Ar ji nenori turėti daugiau vaikų-šeimos?

Ji nori turėti daugiau vaikų, ir jų išlaikymui turi 
ištekliaus, bet šiuo atveju bijosi gimdyti, kadangi tuo
met, kai ji buvo dviejų mėnesių nėščia, naudojo “labai 
gerus” migdolus arba “raminančius vaistus,” vadina
mus thalidomide. Jei žmogus jaučiasi neramiai, nebe
galįs užmigti, tai prarijęs piliulę kitą thalidomides, ga
li miegoti ““kaip išvystytas”, o ant rytojaus—nejaučiąs 
jokio efekto.

Bet Mrs. Finkbine skaito spaudą ir mato išspaus
dintas žinias, kad nėščios moterys, kurios naudoja tha- 
lidomidę, pagimdo nenormalius kūdikius—kūdikius be 
kojų, be rankų, kūdikius, kurie niekad normalūs ne
užaugs, normalūs nebus! Moteriškė bijosi, kad ir ji ga
li pagimdyti kūdikį nenormalų. Tai ji ir ryžtasi aborto 
pagalba jam, kūdikiui, neprileisti pamatyti pasaulio.

Bet užteks apie šią moteriškę ir “išmintingąjį” tei
sėją, uždraudusį jai darytis abortą.

— o —
TŪKSTANČIAI EUROPOS, Australijos, Kanados 

nėščių motinų, naudojusių minėtuosius “migdolus”, 
jau pagimdė nenormalius kūdikius. Pas mus, Jungtinė
se Valstijose, taip pat jaunos motįnos, kurios tuos 
“vaistus” naudojo, jau gimdo vaikus be kojų arba be 
rankų. . ’

Minėti “vaistai”, kaip dabar paaiški, buvo gamina
mi Vakarų Vokietijoje. Kai ikur ir JAV jie buvo pradė
ti gaminti, ir čia jie jau, matyt, gerokai paplitę. Vaka
rų Vokietijos pelnagrobiai apšėrė baisiais nuodais* 
tūkstančius nėščių motinų; Amerikos pelnagrobiai daro 
tą patį.

Kai kur šie vaistai vadinami “contergan”, kai kur 
“kevadon”, o kai kur dar kitokiais pavadinimais.

Dabar jau susirūpino tuo ir žmonių sveikatos sau
gojimo specialistai. Jau bando registruoti tuos žmones, 
tas moteris, kurios su savo gydytojų receptais gavo 
tuos “vaistus.” .

Aiškus daiktas, kad bus ir tokių moterų, kurios 
gavo šių baisių nuodų ir be receptų.

— o —
DĖL TO KYLA protesto balsai ir JAV Kongrese. 

Senatorius J. K. Javits reikalauja, kad Senatas greit 
pradėtų tyrinėti, kaip, kokiu būdu šie nuodai buvo 
pradėti platinti mūsų šalyje, kaip padaryti galą parda
vinėjimui nuodų pavidale vaistų.

Senatorius Estes Kefauver sako: jei fabrikantai, 
pirmiau negu paleido apyvarton šiuos “vaistus”, taiko
mus žmonėms, būtų juos išbandę ant gyvulių, tai šitos 
tragedijos nebūtume turėję.

z ‘ Taigi, “jei būtų”!..
Londono miesto majoro žmona atsišaukia į visuo

menę, kad anglai dėtų aukas padėti nenormaliems kū
dikiams, gimusiems dėl motinų naudojimo thalidomides, 
augti.

Na, o ką galvoja Vakarų Vokietijos “mokslininkai” 
ir visokie specialistai, apšėrę tūkstančius pasaulio mo
tinų šiais nuodais? Ką galvoja tie amerikiečiai “eksper
tai”, kurie nuodus gamino ir paleido rinkon?

Pas mus kyla dar ir toks klausimas: Ar kokie “ge
radariai” nepasiryžo suktais keliais įšmugeliuoti šitų 
“vaistų” į Lietuvą?.

SAULĖS MONTVILAITĖS 
ATVIRAS LAIŠKAS 
IMPULEVIČIŪIEĮ ..... ,

VilniaiiS*‘‘Tiesėj^ (š/1 irt: 
liepos 261 d;)n tilpo ^dbhiu’sj 
širdį varswith įžyftidūs' lie
tuvių po ė td'Vytauto Mont- 
vilo dukters Saulės atviras 
laiškas Impulevičiūtei, gy
venančiai JAV. (Poetą Vyt. 
Montvilą, kaip žinia, hitle
riniai budeliai karo metu 
nužudė IX-jame forte Kau
ne).

Mes čia paduosime skai
tytojams svarbesnes to laiš
ko ištraukas. Saulė Mont- 
vilaitė rašo:

Kai tarybinėje spaudoje šių 
metų birželio 19 dieną buvo 
paskelbta TSRS Užsienio rei
kalų ministerijos nota JAV 
ambasadai Maskvoje dėl ka
rinio nusikaltėlio Antano Im- 
pulevičiaus piktadarybių hitle
rinės okupacijos metais, Jūs— 
jo ruktė—pasakėte JAV žur
nalistams, kad nieko nežinote 
apie tėvo praeitį, išskyrus tai, 
jog jis buvo Lietuvos kariuo
menės majoras. Šie Jūsų žo
džiai sukrėtė mane ir sujaudi
no, sukėlė daug minčių ir ap
mąstymų. Mes nepažįstamos, 
niekada nebuvome susitikusios 
ir kažin ar susitiksime. Aš ne
žinau Jūsų, nežinau, ar norė
site suprasti mane, ar pajėg
site suprasti. Bet yra tai, kas 
sukryžiavo mūsų kelius. Ir aš 
jaučiu, kad privalau apie visa 
tai kalbėti su Jumis — kalbėti 
atvirai ir garbingai, neturiu 
teisės tylėti.

Rašau, o į mane žvelgia 
mano tėvo, poeto Vytauto 
Montvilos, akys. Aš tariuosi 
SU juo. Nuo tada, kai pradė
jau susivokti gyvenanti pasau
lyje, kai pirmą kartą teko 
spręsti ir rinktis .pąęiai, tose 
akyse aš ieškau pntax’inpo, kal
buosi su juo. Bet tėvo akys 
— portrete ant sienos, žo
džiai — mintyse. Prieš d vide- \ 
šimt vienerius metus, liepos 
septintąją, jį atplėšė nuo mū
sų nacionalistiniai žudikai, 
Jūsų tėvelio sėbrai. Ir aš ne
žinau nei jo kapo, nei žudiko 
pavardės.

Paliko laiškai — gelsvi hi
peliai, eilėraščių knygos žmo
nių rankose, knygų vitrinose, 
ir štai šis portretas ant sienos. 
Jo eilės po daugelį šalių iš
skrido, apie jį rašo rašinius 
mokiniai, kuria eiles poetai. 
Ir man rodosi, kad tėvas visa
da su mumis, kad jo širdis lyg 
feniksas prisikėlė iš pelenų, 
vėl plaka jauna ir karšta. Ti
kiu, šią minutę gyvas jis pri
tartų man, o miręs — savo li
kimu įpareigoja — kalbėti tei
sybę.

Sakote, nežinote...
Jūs sakote, kad nieko neži

note. Gal būt, ta šiurpi tiesa 
apie Jūsų tėvą Jums yra pa
slaptis. Noriu tikėti, kad Jūs 
nemeluojate, nors tikėti man 
sunku. Kaip galite Jūs neži
noti tai, ką žino visa Lietuva, 
kaip galite Jūs nežinoti šiur
pių Jūsų tėvo ir jo sėbrų pik
tadarybių, kada juos žino tūk

stančių tūkstančiai '• žmonių. 
Kokiame kiaute Jus 'g^en^tb'/ 
j eigų Viso-1 to* he’žiiiote.1J;' Bet 
jėi£u htai a^ Jumis'
pasakysiu! ' Aš*.ižlriAu, * žino! vL: 
sa lietuvių tauta. Mes paty-
yęime; visa aut s&vo peęįtį..Jo 
p.adąjt’ytą skriauda i IP ūsų > gau
džiai neišgydomai įsigrąu?p į 
širdis. Ir jei tai tiesa, kad 
Jūs nežinote, tai skaitykite, 
skaitykite atidžiai, aš primin
siu viską, papasakosiu, nes ne 
keršto — teisybės skatinama 
rašau. Jūs privalote žinoti,
ką padarė Jūsų tėvas.

. . . Kartą viešėjau Užusalių 
kaime, prie Jonavos. žalias 
jis, tylus. Saulės atokaitoje 
sirpo vyšnios, apie statomą 
naują mokyklą šiaušėsi baltos 
skiedros. Čia virė darbas, 
skambėjo juokas, daina. O 
kiek atokiau juodavo kryžių 
miškelis. Keturiasdešimt aš- 
tuonis šio kaimo gyventojus 
čia suaižė žudikų kulkos tų 
pačių keturiasdešimt pirmųjų 
rugsėjyje, nerinkdamos — se
neliai ar kūdikiai, vyrai ar 
moterys. Tik už tai, kad vie
noje troboje aptiko tarybinio 
kario milinę.

Jūsų tėvas čia atvedė žmog
žudžius. Jis įsakė žudyti. Na
šlių ir našlaičių kaime jo var
das skambėjo lyg baisus pra
keikimas.

Liaudis niekad 
neatleis...

Keturiasdešimt šešiais tūks
tančiais mirčių Lietuvoje ir 
Baltarusijoje kaltina Impule- 
vičių dokumentai. Išžudytos 
šeimos, suluošinti likimai, iš
ardyta. laimė ir nesibaigiantis 
liūdesys — toks baisus šio 
žmogaus palikimas. Ar gali
ma viso to nežinoti? , į • ! ■ ' .'

Tiesa yra tai, kad jis tarna
vo buržuazinėje Lietuvos ka
riuomenėje. Bet ne tai šian
dien svarbu, nė tai apspren
džia Jūsų tėvo nusikaltimą. 
Ne vieną žmogų iš buržuazi
nės Lietuvos kariuomenės pri
ėmė į savo tarpą. Jie net ko
vėsi su fašizmu mūsų tėvų, 
mūsų brolių gretose. Jie iš- | 
pirko kaltę, ir liaudis jiems 
atleido. Bet ji niekąda neat
leis budeliui. Ji niekada ne
atleis žmogui, kuris išdavė 
tėvynę, kurio kiekvieną žings
nį lydėjo nekaltų žmonių 
kraujas, ašaros ir prakeiki
mai.

Skaičiau vieno Jūsų tėvo 
pavaldinio —• leitenanto Juo- 
dišio įspūdžius iš anų dienų. 
Kiek juose niekingumo, sadis
tinio žiaurumo! Antai, jis gro
žisi agonijoje besiraitąnčiais 
žmonėmis, degančiais kaimais. 
Tuos vaizdus lygina su Nero- 
no laikų žudynių mastu. Ar 
galima po to kalbėti ąpie to
kių žmonių sąžinę, apie kokį 
nors žmoniškumą? Jie buvo 
lyg pieno broliai — išsigimė
liai hitlerininkai, sušildę ma
sinio žudymp angį, ir Jūsų tė
vas ir jo sėbrai — šlykštūs jų 
padlaižiai, mano tėvynės iš
davikai, mano 'liaudies bude
liai, kurie taip pat šoko ant 
žmonių pelenų, nes purvinas 
noras vėl valdyti bankus ir 
žemes, vėl smaugti darbo žmo-

“Žalgirio” irkluotojai 
dėkoja “Laisvei”

Vilnaus “Tiesoje” (š. m. liepos 27 d.) skaitome: 
“Tiesos” redakcija gavo neseniai JAV viešėjusios 

Vilniaus “Žalgirio” akademinio irklavimo aštuonvietės 
narių laišką. Jame rašoma:

Nuoširdžiai dėkojame vjsiems Amerikos lietuviams 
ir ypač “Laisvės” laikraščio bendradarbiams už šiltą ir 
malonų priėmimą mūsų buvimo Jungtinėse Amerikos 
Valstijose metu.

Vilniaus “Žalgirio” aštuoniukės nariai:
A. BAGDONAVIČIUS, 
J. JEGELAVIčJUS, 
V. BRIEDIS, 
ft. VAITKEVIČIUS, 
P. KARLA, 
Z. JUKNA.

IRKLUOTOJAI ČEMPIONAI
Šių metų liepos 11 d. į namus sugrįžo Vilniaus “Žalgirio” 

aštuonvietės irkluotojai, pasiekę sensacingą pergalę prieš JAV 
čempionus—■“Vesper” klubo sportininkus. •

Miesto sporto taryboje įvyko iškilmingas nugalėtojų su
tikimas. Orkestrui grojant maršą, pionieriai uždeda ąžuolo 
lapų vainikus komandos dalyviams.

Nuotraukoje: irkluotojai (iš kairės) jZ. Jukna, P. Karia, 
V. Briedi?, R. Vaitkevičius. J. Jegeįevičiųs ir A. Bagdonavičius.

peš, vėl pelnytis iš svetimo 
p^kaltb šiltino juos žudyti, 
kuo daugio < žudyti, krauju 
Užlieti 'jauną/ Tarybų respub
liką. .

• -Jumso tikriausiai nelengva 
jsivąizdup^i tai, ką aš pasako
ju,, ,į B*- . įaj suprantama, nes 
žmonija per visą savo istoriją 
dar nematė tokių žudikų, kaip 
Jūsų tėvas. Girdėjau, Jūsų tė
vas šiandien parduoda tėvynę 
labai pelningoje kėdėje. Čia 
gi jis nesidrovėjo su kitais 
žmogžudžiais griožtis lavonų 
duobėse, rauti iš kaukolių 
dantis, kapoti pirštus su žie
dais.

Tūkstančiai tokių 
našlaičių, kaip aš...

Mano tėvui nerūpėjo auk
sas, jis nedrebėjo dėl savo gy
vybės. Mylėti “laisvę ir drau
gystę”, tikėti “žemės žiburiui 
naujam” kvietė jis eilėse, ne
mokėjęs tylėti nei meluoti. Jis 
kvietė į kovą, nes be galo my
lėjo liaudį. Ir tai buvo jo 
kaltė. Posmai liko nebaigti.

Kaip ir aš, užaugo be tėvo 
ir mano vienmetė Lionė žu- 
romskaitė, Ignalinos rajono 
šiulenu apylinkės biblioteki
ninkė. Kaip ir aš, ji nežino 
savo tėvo kapo. Keturiasde
šimt šeštaisiais, vos nugriau- 
dus karo komandai, išsivedė 
jį, pirmąjį apylinkės tarybos 
pirmininką, banditai, nukan
kintą įmetė į gimtąjį Paringio 
ežerą.

—Bus tarybos — vienas vi
sus laukus aparsiu, — kalbėjo 
valstiečiams bežemis žuroms- 
kas. Ir tai buvo jo kaltė. Už 
tai jis buvo nužudytas.

Tokia tad buvo tūkstan
čių nužudytųjų kaltė. Ir žu
dikų širdys niekada nesudre
bėjo, matydamos iš bado tin
stančius našlaičius, išverktas 
akis. Ir kai mąno motina ėjo 
ir ėjo pas juos,, klausdama: 
“Kas su Montvila, kur jis?” 
— jie stumdė ją nuo laiptų, 
tyčiojosi, siūlė eiti į teatrą, į 
šokius pasilinksminti. O kaž
koks gailestingas “tautietis” 
šitaip ją paguodė: “Džiaukis, 
kad nors nežinai, kaip jį liū
dėjom!” Pasakoja, mama ta
da neverkusi, nesušukusi. Su
rikau aš. Nes kaip medinės 
išsinėrė jos rankos, ir aš skau
džiai nukritau ant grindų. 
Nuo to laiko praėjo dvidešimt 
vieneri metai, o aš nemačiau 
šypsenos mano motinos veide, 
džiaugsmo akyse. Ji vis sap
nuoja Montvilą pareinantį.

Pirčiupis...
Skausme rymo ir granito 

motina sudeginto dzūkų kai
mo — Pirčiupio pakelėj. Kaip 
atsiteist už mūsų motinų su
tryptą gyvenimą, skausmo su
draskytas jų širdis, kaip iš
matuoti jų sielvartą? Ar ga
lite vadinti žmonėmis tuos, 
kurie tyčiojosi iš motinų siel
varto ?

Aš žinau, kad mano skaus
mas — tik smiltelė šioje skau
smo dykumoj, kuria pavertė 
mano žemę hitlerininkai ir Jū
sų tėvas bei panašūs į jį, mą- 
no likimas tik vienas žodis 
tame didžiuliame kaltinama
jame dokumente, kurį parašė 
mūsų liaudis apie Jūsų tėvą ir 
į jį panašius.

Aš žinau, labai gerai žinau, 
kas yra tėviška meilė, ir kaip 
sunku yra jos netekus. Bet 
man rodosi, yra gyvenime 
kažkas, kas neleidžia meilei 
būti aklai, kas verste verčia 
kištis ir į tęvų gyvenimą, rei
kalauja perkainuoti ir jų žmo
gišką vertę. Gal nelengva iš
laikyti blaivų požiūrį į praei
tį ir dabartį toje neapykanta 
dvelkiančioje aplinkoje, toli 
nuo savo tėvynės, nuo mūsų 
visų. Bet gyventi ten užsi
merkus, užsikimšus ausis ne
galima, nes tylėjimas yra pri
tarimas. O kas pritaria, pa
virsta nusikaltimo bendrinin
kų. Ne, ne tylėti, o šaukti rei
kia, dargi jeigu reikia pra-

Džiaugiasi gavęs tris 
garbingus atžymėjimus
Šiomis dienomis garsusis 

komedijantas Charles 
Chaplinas gavo net tris 
garbingus atžymėj i m u s. 
Neveltui dėl to jis džiaugs
mingai išsireiškė: “Jeigu 
turėčiau plieninę širdį, tai 
gal negalėčiau jaudintis.”

Anglijoje jis gavo garbės 
daktaro laipsnius Oxford 
ir Durham universitetuose 
ir tuo pačiu metu jo žmona 
Oona suteikė jam aštuntą
jį vaiką. Priėmęs universi
tetų suteiktus garbingus 
laipsnius, jis išsiskubino iš 
Anglijos pas savo žmoną 
Genevon, kur jie gyvena.

Apie Jungtines Valstijas, 
kurios jo nebeįsileidžia nuo 
1952 metų, jis pasakė netu
rįs nieko priešiško. Juokau
damas dar pridėjo, kad 
“geriausi jo draugai yra 
amerikiečiai”.

Apie televiziją jis išsireiš
kė: gal ji patinka jauniems 
žmonėms, bet ne man. To
dėl Chaplinas ir atsisakė 
televizijai vaidinti ar kal
bėti.

Apie atominius ginklus 
jis pareiškė: “Ąš manau, 
kad mokslininkai yra dau
giau už juos atsakingi, ne
gu politikieriai. Jie sukūrė 
frankensteininę pabaisą ir 
ją atidavė trečios rūšies 
žmonėms. Tokia padėtis 
grąsina visų gyvybei... Aiš
ku, aš už taiką, aš visuo
met buvau taikos šalinin
kas”.

Charles Chaplinas buvo 
ir pasilieka visame plačia
me pasaulyje mylimas ar
tistas, pajuokiąs senąjį 
vergišką gyvenimą, pajuo
kiąs religinius burtus, ko
vojąs naujo karo kurstyto
jus.

Reklamos daug žalos 
visuomenei daro

Dr. Fredric Wertham, 
Queens Hospital Center 
psichiatras, kalbė damas 
New Yorko Medicinos aka
demijoje, atžymėjo, jog 
milžiniški skelbimai spau
doje, televizijoje, per radiją 
ir visur kitur daug žalos 
visuomenei daro.

Aiškiausi žalingųjų rek
lamų pavyzdžiai gali būti 
alkoholio ir tabako garsi
nimai, panaudojami viso
kiose formose, net dailiau
sių merginų nuotraukas pa
naudojant. Alkoholio ir ta
bako trustams, žinoma, iš 
to esti didžiulės naudos, 
bet publikai neša nelaimę.

Dr. F. Wertham nurodo, 
jog alkoholizmas šiandien 
socialiniame gyvenime už
ima pirmą vietą po širdies 
ir vėžio ligų. Apie 6 proc. 
pilnamečių yra alkoholikai. 
Apie 80 procentų vos sulau
kusių 14 metų amžiaus jau
nuolių jau naudoja alkoho
lį, daugelis net su tėvų su
tikimu. Nuo per didelio 
naudojimo svaiginamų gė
rimų visuomenei tenka pa
nešti daug nuostolių ir bai
sių nelaimių.

Vėžio ir širdies ligų spe
cialistų pripažinta, kad per 
didelis rūkymas turi palin
kimą sudaryti palankesnes 
sąlygas plaučių vėžiui atsi
rasti, kraujagyslėms siau
rėti ir kietėti, širdies li
goms vystytis. Nepaisant

keikti savo tėvą.
Sunku žiūrėti teisybei į akis. 

Bet tai vienintelis išganymas, 
nes atsigręžti nuo teisybės tai 
reiškia atsigręžti nuo žmoniš
kumo ir nueiti su budeliais.

to, tabako skelbimai 
mus užima pirmą vietą.

Kai kurios Europos vals
tybės tabako rėki amas 
draudžia ar apriboja. Ko- 
dėlgi pas mus negalima to 
padaryti? Kodėl gi mes iš 
kitų negalime nei kiek pa
simokyti?

Kodėl dabar perkamas 
vokiečių plienas?

Tuo metu, kai amerikinė 
plieno gamyba teveikia 50 
proc., JAV karinio laivyno 
viršininkai perka nemažai 
plieno Vakarų Vokietijoje. 
Neseniai jie užsakė vokie
čių plieno 3,500 tonų. O to
kį plieną gali lengvai paga
minti U. S. Steel korp. 
Homestead firmos darbi
ninkai. Kadangi toji firma 
negauna pakankamai užsa-V 
kymų, tai nuolat mažina 
darbininkų skaičių. Šiomis 
dienomis vėl paleido 150 
darbininkų.

Bedarbiai plieno darbi
ninkai negali tokiu valdžios 
elgesiu pasitenkinti. J i e 
stato klausimus, kodėl gi v 
valdžios pareigūnai perka ’ 
vokišką plieną, kuomet 
amerikiečiams plieno dar
bininkams stoka darbų?

Laivyno viršininkai ban
do pasiteisinti, kad tie už
sakymai nėra dideli. Bet to
kie užsakymai amerikie
čiams plieno darbininkams 
būtų labai naudingi. 1961 
m. vienas V. Vokietijos 
plienui užsakymas buvo už 
$692,124, kitas jau siekė 
$1,739,151. Šiemetiniai už
sakymai veikiausia bus dar 
didesni.

Taipgi laivyno . viršinin
kai aiškina, jog vokiškasis 
plienas sutaupo 30 proc. iš
laidų. Bei jie neparokuoja, 
kiek valdžiai nuostolių esti 
plieno korporacijų nesumo-'l 
kamais taksais ir plieno 
darbininkams išmok a m a 
bedarbių apdrauda.

Matomai, jie perkasi vo
kiškąjį plieną tam, kad Va
karų Vokietijoje anti-tary- 
binę jėgą tvirtintų, naujo 
karo kurstytojus paremtų.

Michigano valstija turi 
184,000 bedarbių

Birželio mėnesį Michiga- 
no valstijoje buvo 184,000 
bedarbių, kurių* 93,000 buvo 
Detroite. 48,568 bedarbiai 
jau buvo išėmę bedarbių 
apdrauda. Daugelis jų gau
na pagalbą iš labdarybės 
įstaigų ar iš savo šeimų.

Didelė bedarbių daugu
ma — automobilių darbi
ninkai, kurių darbus paver
žė užsienyje gaminami au
tomobiliai ir Amerikos au
tomobilių rinkoje pigiau' 
pardavinėjami.

-------------------- j 
KAUNO JŪRA

Prie pušynų, prie žalių 
Kauno jūrą aš regiu, 
Bangos bėga, bangos taškos, 
žiburių daugybė blaškos.

štai žuvėdra greitai nėrė, 
Vandenėlio atsigėrė, 
Ir per dieną pajūry 
Skraido ji linksma, žvali.

Jūroje laiveliai plauko, 
Ir žvejai laimikio laukia, 
Burės supas pamažu— 
Ir sportuoti čia smagu.

Bėki, linksmas Nemunėli, 
Neški bangą po bangos, 
Kaunas, žiburiais nušvitęs, 
Prisimins ir padėkos.

Brpniųs Kensgaila
Kuršėnų vaikų namai, V klasė

Washington's. — Princas v 
Phouma sako, kad Laosas'’ 

f bus griežtai neutrališkas.
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itlTiesos” (LDS organo) 
No. 8, iš rugpiūčio 1 d., tilpo 
straipsnis “Kova už vande
nį”. Nežinia, iš kur jis ėmė 
medžiagą, bet straipsnis ne
atitinka geografijos, ekono
mijos ir politikos tiesai.

Autorius pamatan paima 
Chicagą, kuri dar norėjo 
paimti bilijoną galionų prė
sko vandens iš Michigano 
ežero ir prasidėjo baisi ko
va. Kanada “pareiškė pro
testą”, net grąsino suardy
ti apie 20 sutarčių su JAV. 
Prėsko vandens iš Didž. eže
rų (Superior, Michigan, 
Huron, Erie ir Ontario) už
sigeidė : pennsylvariiečiai, 
ohiečiai, coloradiečiai, new- 
yorkiečiai ir texieciai. Vie
ni kitus net “vagimis” išsi
vadino. Autorius s t raip- 
snį baigia: “Tai dar ir di-i 
dėsnių kovų už vandeni iš 
didžiųjų ežerų galima tikė
tis ateityje”.

Suprantama, tarp JAV 
atskiru valstijų (“štatų”) 
buvo ir bus vienu ar kitu 
klausimu skirtumų. Bet jie 
vra jų pačių, arba su įsiki
šimu federalinės vyriausy
bės išsprendžiami. “Karo” 
ir didelių kovu nebus.

Yra pasaulyie plotų, kur 
dėl stokos prėsko vandens 
eina kova tarp valstybių., 
bet Šiaurės Amerikoje prės
ko vandens užtenka. Dau
gybė didžiųjų unių nesu
skaitomus jo kiekius neša 
i okeanus. Kanadoje, be 
Didžiųjų ežeru, dar yra keli 
desėtkai tūkstančiu prėsko 
vandens ežeru, kurie užima 
apie 106.000 ketvirtainiškų 
myliu plotą.

Texas valstija ir 
prėskas vanduo

Autorius rašo, kad toje 
^‘kovoje” Texas valstijos 
žmonės, siekdami apdrėki- 
nimo savo sausumų, reika
lavo “kasti kanalą link di
džiųjų ežerų”. Argi ten nė
ra valstijoje ir arčiau prė
sko vandens?

Ten vandens daug, gal 
būti “dievas” Texas valsti
jai daugiau jo davė, negu 
kitoms. Sausumų ten yra 
ne todėl, kad stoka prėsko 
vandens, bet kad atplau
kiančio vandens nebando 
sulaikyti ir panaudoti —jis 
nuplaukia į Meksikos įlanką 
(dalį Atlanto vandenyno).

Iš šiaurės į Texas valstiją 
atplaukia daug upių, kurios 
atneša vandens net iš dau
gelio kitų valstijų. Per Te
xas valstiją plaukia apie 50 
upių ir jų tarpe: Brazas, 
Colorado (pietinė), Pecos, 
^Trinity ir kitos. Texas šiau
rinę sieną sudaro Red upė, 
1,300 mylių ilgio, pietinę ir 

^vakarinę Rio Grande, 1,800 
mylių ilgio. Gausus prės
kas vanduo prie Meksikos 
įlankos sudaro šimtus my
lių balų (“svampų”).

Dar daugiau: tik apie 
100 mylių į rytus nuo Te
xas į Louisianą atplaukia 
“visų Amerikos upių mo
tina” — Mississippi, kurios 
baseinas yra 1,260,000 ket
virtainiškų mylių, daugiau, 
kaip trečdalis visų Jungti
nių Valstijų. Mississippėje 
vanduo nesutelpa. Apie 100 
mylių nuo Meksikos įlankos 
jis išeina iš krantų ir per 
200 mylių pločio prie įlan
kos sudaro daugybę didelių 
ežerų, balų ir liūnynų.

Kas gi neleistų Texas val
stijai imti vandens iš Mis

sissippi? Ir kas gi jom leis- 
j'tų kasti kanalą apie 1,000 
mylių į Didžiuosius ežerus 
per pustuzinį kitų val
stijų be JAV federalinės 
valdžios leidimo? Ir kam 

if būkime < 
jo reikėtų, kuomet Texas 
didelės upės atneša daug 
prėsko vandens ir nuneša 
jį į Meksikos įlanką?

“Teka” į ežerus upe, 
kurios ten nėra

Autorius rašo: “Visi tie 
dideji Amerikos ežerai yra 
beveik išimtinai pripildomi 
didžiosios ir galingosiosKo- 
lumbia upės, kuri ateina iš 
Kanados”. Ir toliau jis ra
šo, kad, jeigu kanadiečiai 
pasuktų tos upės vandens 
tekėjimą nuo Didžiųjų eže
ru, “...tai visi tie garsieji ir 
didieji Amerikos ežerai pa
liktų beveik sausi. Tada 
tai jau būtų katastrofa da- 
bartiniems gyventojams 
prie tų ežerų”.

Bet ežerai yra pilni van
dens ir gyventojus nepati
ko katastrofa, nors į Did
žiuosius ežerus neateina 
nei vienas galionas vandens 
iš Kolumbija upes.

Kolumbija (Columbia) li
pe savo vandenis atiduoda 
2,300 mylių į vakarus nuo 
Didžiųjų ežerų Ramiajam 
vandenynui. Ji randasi į va
karus nuo didžiųjų Rocky 
kalnų, o Didieji ežerai į ry
tus. Kolumbijos upė pra
sideda British Columbia 
provincijoje, Kanadoje, pa
sisuka į pietvakarius, su
darydama rubežių tarp 
Oregono ir Washingtono 
valstijų, už Portlando mie
sto, įteka į vadenyną.

Tame straipsnyje yra 
ir daugiau geografinių 
klaidų, bet apie jas nekal
bėsime. Visos tos išvados, 
kurias jis daro pasiremda
mas Kolumbijos upės van
denimis, neatitinka realy
bei. '

Į Didžiuosius ežerus ne 
tik Kolumbijos upė neneša 
savo vandenų, bet jo nene
ša nei viena kita didelė upė. 
Užtenka pažvelgti į Kana
dos žemėlapį ties Superior 
ir Huron ežerais. Matysi
me, kad ten, jų srityje, ima. 
pradžią stambios upės: Ma- 
ttagami, Abitibi, Missinaibi, 
Albany, Ogoki, Konogami, 
Sever ir daug kitų. Ir vi
sos jos, tartum susitarę, bė
ga nuo Didžiųjų ežerų į 
Hudsono įlanką.

Jungtinių Valstijų pusėje 
irgi tas pats. Superior ir 
Michigano ežerų srityje ima 
pradžią stambios upės: — 
Wisconsin, Illinois, St. Cro
ix, Chippeva, Block, Rock 
ir kitos. Ir jos visos vėl 
teka tolyn nuo ežerų į pie
tus. Ir jeigu seksime žemė
lapį iš vakarų į rytus, tai 
matysime, kad Didžiųjų 
ežerų srityje ima pradžią 
tokios upės, kaip: Wabash, 
Muskegon, Monongahela, 
Ohio, Chemung, Susqueha
nna ir Delaware, bet ir jos 
teka tolyn nuo ežerų, į pie
tus.

Kodėl? Todėl, kad Žemės N 7tame rutulio plote vanden
skyra (takoskyra) eina nuo 
Rocky kalnų, per Edmon
ton, Alta., Regin, Saskache- 
van, Winnipeg, Mann, ir 
šiaurine Superior ežero pu
se. (Vandenskyra yra Že
mės pakilimas, nuo kurio 
vanduo teka į priešingas 
puses). Didieji ežerai yra 
Žemės rutulio “kalne”. Su
perior ežero vandens pa
viršius randasi 602 pėdos 
aukščiau, kaip St. Lawrence 
žiotyse. Todėl į Didžiuosius 
ežerus įteka tik artimesnės 
upės ir upeliai. Svarbiau
sias jų vandens šaltinis — 
lietaus ir gausaus sniego 
vanduo.

Didžiųjų ežerų svarba
Iš šio straipsnių jąęi/ią, 

kad Didžiųjų ežerų- . ir St. 
Lawrence upės vandens ke
lias svarbesnis Kanadai. Jis 
rašo: “Kanadiečių ' gyvybė 
— industrijos kraujas van* 
duo St. Lawrence ūpe j ė- ku
ri jiems suteikia pigų, pa
togų ir lengvą kelią pasiek
ti beveik vidurį Amerikos 
sausžemio”. , Ir jeigu kas 
pasimotų tą kelią sunaikin
ti, “tas iššauktų žūtbūtinę 
kovą”.

Kasgi tą kelią norės su
naikinti? Faktai rodo, kad 
kelias Jungtinėms Valsti- 
ioms dar svarbesnis, negu 
Kanadai. Kanados indus
triniai miestai yra tik prie 
Ontario ežero, gi JAV prie 
visu penkių.

Tarp JAV ir Kanados, po 
1817 ir 1909 metų sutarčių, 
yra glaudus susitarimas ir 
sugyvenimas. Išilgai sieną 
panaikino visas tvirtoves, 
susisiekimo punktuose pali
ko tik piliečių dokumentų 
ir muito patikrinto jus. Pa
naikino visus karo laivus 
Didžiuosiuose ežeruose.

Prie Didžiųjų ežerų pri
eina 8 JAV valstijos, kur 
gyvena šalies trečdalis (70,- 
000,000) gyvent. Prie tų eže
rų yra apie 100 JAV mies
tų, jų tarpe tokie industri
niai, kaip Buffalo, Erie, i 
Cleveland, Toledo, Detroit, 
Chicago, Milwaukee, Du
luth ir kiti. Jau 30 miestų 
turi jūriniams laivams prie
plaukas, o kiti jas įrengia.

Prieš;du metus Jungtinės 
Valstijos didžiųjų ežerų 
vandens keliu pervežė 150,- 
000,000 tonų prekių ir ža- 
liadaikčių, o Kanados visos 
vidaus upės per metūs per
vežė tik 20,000,000 tonų.

“The New Standard En
cyclopedia” paduoda dar ir 
sekamus faktus: Prieš ke
lerius metus Kanadoje bu
vo 4,350 užsienio kapitalis
tų fabrikų ir įmonių, iš jų 
3,235 priklausė Jungtinių 
Valstijų kapitalistams. Tais 
pat metais Kanadoje JAV 
kapitalistams priklausė: 70 
procentų naftos gavybos, 
95 proc. automobilių ir 92 
pboc. gumos gamybos ir 
daug kitų industrijų.

Išeina, kad abiejose rube- 
žiaus pusėse buvo ir yra 
daugumoje tie patys gamy
bos ir prekybos šeimininkai. 
Suprantama, kad jau vien- 
ir dėl to jų tarpe negali bū
ti baisios kovos.

Jungtinės Valstijos ir Ka
nada siekė pagerinti tą van
dens kelią. Buvo paruoš
tas planas, kad St. Law
rence upe ir tais ežerais ga
lėtų plaukioti jūriniai lai
vai, tai yra, pasiekti Detro
itą, Chicagą, Duluthą ir ki
tus miestus.

1952 metais virš 30,000 
Jungtinių Valstijų inžinie
rių, specialistų ir darbinin
kų ėmėsi darbo, kad praves
tų tą planą gyveniman — 
atidarytų jūrinį (Seaway) 
kelią.

St. Lawrence upėje buvo 
įrengta nauji . šliuz a i 
(locks) po 800 pėdų ilgio 
ir 80 pėdų pločio — laivų 
pakėlimui ir nuleidimui. 
Pro Niagara krioklį buvo 
pagilintas Wellando kana
las, įrengti šliuzai, kurie 
laivus iškelia, arba nulei
džia 246 pėdas. Buvo pra
kasta ir pagilinta kiti su
jungimai ežerų: St. Mary’s 
kanalas, tarp Superior, ir 
Huron ežerų, St. Clair ir 
Detroit upės, kurios ir St. 
Clair ežeras sudaro van
dens kelią tarp Huron ir

Erie ežerų, beveik 100 my
lių, ir atlikta kiti darbai. 
Jungtinės Valstijos per 10 
metų., įdėjo,, į “Seaway” pro
jektų $500,600,000, Kanada 
mažiau. 1959. metais “Sea
way? buvo atidarytas, bet 
darbai ir dabar dar tebesi
tęsia; ■/ '■

St. Lawrence upė nėra tik 
Kanados upė. Nuo Ontario 
ežero iki Quebeco provinci
jos, per 130 mylių ilgio, ji 
sudaro Kanados (Ontarijos 
provincijos) ir Jungtinių 
Valstijų (New Yorko vals
tijos) sieną. Quebeco pro
vincijoje pasisuka ir per ją 
išplaukia į St. Lawrence 
įlanka (dalį Atlanto). Pa
gal tarptautines taisykles 
ji yra abiejų šalių, nes pra
džioje yra bendra upė ir iš
plaukia į tarptautinius van
denis.

St. Lawrence upė, ištekė
jus iš Ontario ežero, yra 
panaši į kanalą, bet kada į 
ją įteka kitos upės, tai sa
vo žiotyse jau yra plati.

Manau, kad palyginimas 
šių kelių faktų užtektinas, 
kad ką nors rašydami būtu
me atsargūs.

D. M. šolomskas
_ ——

Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

Liepos 30 d. apsivedė M. 
Marcinionienė su K. Mar
kūnu. Santuoka įvyko lais
va, pas teisėja, Sale m, 
N. H.

Apvesdinę naujavedžius 
sustojome pas Kazlauskus, 
Haverhillyje, nes ir važia
vome pro juos. Ant gražios 
pievos ir stuboje nutrau
kiau daug paveikslų: nau- 
javedžių ir svotų. Paveiks
lus padovanojau naujave- 
džių atminčiai.

Vakare parvaži a v o m e 
pas Marcinionienę, dabar 
jau Markūnienę. Prie gra
žiai parengto stalo, skaniai 
bevalgydami * ir naujave- 
džiams linkėdami laimių, 
plačiai pasikalbėjome. Kar
tu prisiminėme ir “Lais
vės” reikalus. Vestuvių at
minčiai nusprendėme pa
remti “Laisvę” finansiniai. 
Aukojo: A. M. Kazlauskai 
$10, K. M. Markūnai (nau- 
javedžiai) $5 ir S. S. Pen- 
kauskai $2, tai bendrai su
sidarė $17. Labai gerai, kad 
ir vestuvėse nepamiršta 
mūsų spauda. Mat, K. Mar
kūnas yra ilgametis “Lais
vės” skaitytojas, narys 
LLD kuopos Haverhillyje, 
taipgi ir Gedimino klubo. 
Dabar padaugės mūsų, law- 
renciškių skaičius, kada 
Markūnas čia g y v e n s. 
Linkiu nau javedžiams 
sveikatos ir daug laimių.

Mirė Julius Kieva, gyve
nęs 202 Ferry St. Buvo pa
ralyžuotas, bet galėjo 
vaikštinėti. Jį iš po nakties 
rado negyvą. Dr. P. A. Os
kar nustatė, kad mirė nuo 
širdies smūgio.

Lankydavo pažangiečių 
parengimus, buvo laisVų 
pažiūrų, tai taip ir buvo 
palaidotas rugpiūčio 1 d.

Paliko nuliūdime žmoną, 
dukrą, anūkių ir anūkų. 
Prieš keleris metus mirė jo 
sūnus, tai dabar greta jo 
palaidotas ir tėvas. Lai ra
miai ilsisi greta ? tėvas ir 
sūnus, o jų artimiems reiš
kiu užuojautą.

Mirė Jonas Sakavičius 
(John Sakowicz), lietuviam 
gerai žinomas, nes per ke
leris metus buvo krautuvės 
savininkas, užsiiminėjo ir 
stubų pardavimu. Paliko 
nuliūdime žmoną, sūnų ir 
anūkų. Užuojauta mirusio 
artimiesiems.

Susirgo kunigas Juras. 
Parapijonys sako, kad ser-

Šen ir ten pasidairius
Didžiosiose darbininkų rialistai jau sudarė suokai-

bį nužudyti ketvirtąjį liau
dies vadą Anton Gizengą.

unijose ne viskas sklandžiai 
klojasi. Buvęs Teamsterių 
unijos prezidentas David 
Beck, . kųrič/ jš’' darbininkų 
sumokėtų (.mgneįSįnių duok
lių nutuko ir ge#pį<ai pralo
bo, bandė išsisukti t nuo tak
sų mokėjimo federalinei 
valdžiai už savo gausias 
metines pajamas. Už tai ji
sai tapo nuteistas ir patup
dytas penkeriems metams
kalėjime. Tačiau ir kalėji
me tupėdamas jis gauna 
50,000 dol. per metus pensi
jos iš unijos pensijų fondo. 
Jis nebegali tais ■ pinigais 
naudotis, nes jam teleista 
praleisti tik 15 dol. mėne
siui.

nimą ir nepaklusnumą, 
nors Gizengą jau seniai,paT 
tupdytas imperialistų kalė- 
jiman ir jisai jokiu pavo
jum negręsia. Tačiau auk-

Žiūrovams įdomu ir gra
žu stebėti sportininkų irkli- 
ninkų varžybas. Tačiau pa
tiems irkluotojams besi- 
lenktyniuojant, jau nėra 
toks lengvas žaislas kaip 
kas mano. Man vienas žal- 
girdietis, po varžybų 4 d. 
liepos Schuylkill upėj, Phi- 
ladelphijoje, sakė: Rankas 
skauda ir gelia, kaip nuo 
sunkiausio fiziško darbo...

• • •
Philadelphijos “Daily 

News” dienraštyje redakci
jos pastabose pasakyta, kad 
religija, tai aršus socializ
mo santvarkos priešas! Ir 
nepavaduojamas kapitaliz
mo draugas ir rėmėjas!

so rykliai jaučiasi nejau
kiai ir nerimsta, kol dar 
vienas pažangus vadas ran
dasi gyvas. Kapitalistai 
žiauriai nužudė Patrice Lu
mumba ir 10 pagelbininkus 
Mpolo ir Okito. Mat. jeigu 
imperialistai nebegali pa
siekti savo užmojį gražiuo- 
iu, tuomet ryžtasi atsiekti 
kruvinais žygiais, pašalini
mui savo oponentų. 

• • •
Philadelphijoje praėiusį 

pavasari buvo sugaudyta 
500 ištvirkusių jaunuolių ir 
pasiusta į Fairmount parka 
naudingus darbus dirbti 
po stronia budėtojų priežiū
ra. Miestas juos maitina, 
duoda guolį ir primoka pi
nigais nuo 30 iki 60 centų 
už valandą. Miesto vyriau
sybės pareigūnai sako, kad 
to pasėkoje šiemet žymiai 
sumažėjo mieste ivairūs va
giliavimai ir kiti kriminališ- 
ki prasižengimai...

Progresas

Pennsylvanijos valstijoje 
ištuokų (divorsų) skaičius 
kiekvieną metą vis didėja. 
Todėl advokatų sąjunga, pa
sitarusi su teisėjais, nutarė 
pakelti mokestį ligi 300 dok 
išsituokėliams už išdavimą 
ištuokų dokumentų. Nese
niai komercinėje spaudoje 
tilpo advokatų paaiškini
mas, kaip jie tuos $300 pa
sidalina — $135 gauna tei
sėjas, kuris išklauso išsi- 
tuokėlių skundus ir išduo
da patvarkymą; $25 gau
na teismo stenograf istė; 
$13.50 miesto administraci
jai; $15 advokatų sąjungos 
fondui, $15 palaikymui bib
liotekos miesto rotušėje. O 
apie likusius nieko nesako, 
kur juos sunaudoja...

Mes susilaukėme tokios 
laisvės, kad kai kokiose 
sueigose reikia gerai apgal
voti, ką kalbėti, ir su kuo 
kalbi... Arba visai reikia 
laikyti burną uždarą, jeigu 
nenori, kad tavo antausiai 
būtų apdaužyti, arba bū
tum policijos tąsomas. O t, 
kartais tik išsitark žodelį, 
kitą prieš karą, arba prieš 
religiją, tai jau ir nešdin
kis savo kudašių!

Filadelfijoje neseniai už
sibaigė Amerikos legionie
rių konvencija. Prigužėjo 
suvirš 5000 narių. Prie iš
neštų rezoliucijų, Legionas 
pareikalavo, kad mokyklose 
ir kitokiose viešose įstaigo
se būtų įstatymais privers
tinai skaitoma biblija. Tai 
tie patys gaivalai, kurie ne- 
taip? seniai išvaikydavo 
skaitlingus unijų susirinki
mus, išdaužydavo svetainės 
krėslus, stalus ir svetainių 
langus. Jie būdavo pasam
dyti fabrikantų, kad neda- 
leistų darbininkams organi
zuotis į unijas.

NBC radio komentatorius 
tik trumpai pranešė, būk 
tai Afrikos Kongoje impe- 

ga nuo paralyžiaus ligos. 
Senas jau žmogus, apie 70
metų amžiaus.

S. Penkauskas

Žalių bulvių sultys— 
gydomoji medžiaga

Dažnai dėl įtempto darbo 
ir nuolatinės laiko stokos

į>rz^a‘| žmonės, ypač dirbantieji 
£o.ngo .plotinį darbą, neprisilaiko

Šiuolaikinė, stambioj
pitalistų išperėta
vyriausybė, kėsinasi teisti mitybos režimo, valgo kada 
A. Gizengą karo teismi^už-Įpapuola ir kas papuola, 
kokį tai valdžiai pasiprieškfNIenbrma 1 a u s maitinimosi

mitybos režimo, valgo kada 

pašėkmės — skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos nor
malaus veikimo sutrikimai, 
rūgščių perteklius arba sto
ka, žaizdos ir pan. Reikia

Gyvybės saitai
Kas yra tikroji politinė 

ir ekonominė nepriklauso
mybė, Lietuvos liaudis suži
nojo tik gyvendama drau
giškoje tarybinių tautų šei
moje. Pramonės ir žemės 
ūkio vystymo klausimai 
sprendžiami pagal protingą 
liaudies ūkio planą. Brolis^ 
kosios tautos dosniai dali
nasi savo darbo vaisiais ir 
mokslo išradimais, padėda
mos viena kitai statyti ko
munizmą.

Galingas turbinas ir ka
tilus siunčia mums Lenin
gradas ir Taganrogas, elek
tros įrengimus ir kabelius 
bei laidus — Rusijos Fede
racija, (B ai tarusi j a, Latvija, 
Estija, Armėnija, Azerbai
džanas, Kirgizija.

Respublikoje sukurta 
precizinių staklių ir labai 
tikslių prietaisų pramonė. 
Maskvos ir Leningrado, 
Paazovio ir Tūlos, Krivoj 
Rogo, Makejevkos ir dau
gelis kitų įmonių siunčia 
Tarybų/ Lietuvai juoduosius 
metalus. Nėra tokios res- 
publiko, kuri nesiųstų Lie
tuvai žaliavos ir medžiagų 
lengva j ai arba maisto pra
monei.

Lietuvos darbo žmonės 
nelieka skolingi tautoms-se- 
serims. Metalo pio v i m o 
staklės su Vilniaus, Kauno 
ir Šiaulių įmonių ženklais 
siunčiamos į 28 Rusijos Fe
deracijos ekonominius rajo
nus ir į visas kitas sąjungi
nes respublikas. Kauno au
tomatizacijos priemonių ga
mykla aprūpina elektrogra- 
finiais aparatais 13 broliš
kųjų respublikų. Geri audi
niai, lietuviškasis trikota
žas turi dideli maskviečių 
ir leningradiečių, žmonių, 
gyvenančių prie žilojo 
Dniepro ir plataus Amūro, 
paklausą.

pastebėti, kad tai labai daž
nai pasitaikančios ligos. 
Tuo tarpu dabartiniai gy
dymo metodai negarantuo
ja, kad nepasikartos ligos 
paaštrėjimas, priepuoliai, 
skausmai. Tolei labai svar
bu surasti naujas . gydymo 
priemones, kurios turėtų 
didžiausią gydomąjį ir pro
filaktinį poveikį. Medicinos 
mokslų daktaras L. Gold- 
manas nurodo, kad tinka
miausia priemonė skran
džio ir žarnų ligoms gydyti 
yra žalios bulvės.

Agurkus, morkas, kopus?r 
tus, ropes galima mielai su
valgyti žalias. Bet kaipgi, 
valgyti žalias bulves? Ir iš 
tikro, žalių bulvių valgyti 
nereikia, bet už tai galima 
gerti jų sultis. Bulvių sul
tyse, be vandens, yra balty
mų, riebalų, angliavande
nių, citrinos rūgšties, įvai
rių druskų, daugiausia ka-t. 
lio druskos, vitaminų C ir 
B ir solanipo, kuris kaip 
tik ir pasižymi atropininio 
pobūdžio veikimu. Pasta
rasis ypač svarbus, gydant 
žarnų žaizdas ir jų profi
laktikoje. Bulvių sultis rei
kia paruošti prieš pat var
tojimą. Bulves reikia šva
riai nuplauti, sumalti mėsai 
malti mašinėle arba sutar
kuoti ir paskui perkošti per 
marlę. :

Gydant skrandžio arba 
dvylikapirštės žarnos žaiz
das, bulvių sulčių pataria
ma gerti nuo puses iki 
trečdalio stiklinės prieš 
valgį 2 kartus per dieną 
tris saavites. Paprastai jau 
pačioje gydymosi pradžioje 
ligoniai pasijunta žymiai 
geriau — išnyksta skaus
mai, vėmimas. Ligoniams 
pamažu priauga svoris. Gy
dymo pabaigoje sunomalė
ja skrandžio sulčių rūgštin
gumas — padidintas suma
žėja, o sumažintas padidėja.

Pradėjus gydytis bulvių 
sultimis, žarnyno išsipūti
mas prapuola, normalizuo
jasi jo funkcijos.

Kadangi dažniausiai 
skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos žaizdos pasireiškia 
pavasarį, maždaug nuo ko
vo mėnesio iki pusės balan
džio, ir rudenį, nuo pusės 
rugsėjo iki lapkričio mė
nesio, tai tikslinga ir pro
filaktiškai vartoti bulvių 
sultis pusę aukščiau nuro
dytos normos du kartus 
per metus — pavasarį ir 
rudenį. Sulčių vartojimas 
tuo metu apsaugo sergan
čiuosius žaizdų ligonis nuo 
p a a i š t re j imu pasikartoji
mo.

Daugiamečiai klinikiniai 
stebėjimai ir eksperimenti
niai tyrimai parodė, kad 
žalių bulvių sultys yra efek
tyvi gydomoji priemonė/ 
kurios dėka išnyksta ligos 
simptomai ir žaizdos užgy
ja. 1 /•

J. Kriščiūnas
Žemės ūkio m. kand.Neišvardinsi visų arteri

jų, kuriomis tautos-kūre- 
jos, tautos-statytojos kei
čiasi gyvybės syvais.

K. Raudonis 
K. Vasaris 

Kaunas

Seattle, Wash. — čionai 
kalbėjo JAV valstybės sek
retoriaus pavaduotojas A.

Kini
jai ir gąsdino komunistais.
Johnson. Jis grasino
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Kaip aš nustojau tikėjęs Žinios is Lietuvos
vienaip kalba, o patys el
giasi kitaip? Aš žinojau, 
kad gobšumą, siekimą krau
ti Bintus bažnyčia smerkė. 
M ū;sų> Pasvalio parapijos 
klebonas K. Krikščiūnas iš 

i sakyklos dažnai per pamoks
lus! kartodavo : “Nekraukite 
'tuntų žemėje, juos gausite 
danguje,” arba: “Greičiau 
kupranugaris p r a 1 į s pro 
adatos skylutę, negu tur
tuolis pateks į dangų.” Po 
to aš save klausdavau: kam 
tada reikalingi turtai Krikš
čiūnui? Jis valdė 40 hek
tarų derlingos žemės, svir
nas lūždavo nuo lauke iš
augintų ir parapijiečių su
aukotų grūdų. Tvartuose— 
bandos galvijų, avelių, kiau
lių, arklių. Klebonas Krikš
čiūnas gaudavo solidų atly
ginimą, o ir sekmadieniais 
jis per mišias nesigė d i n o 
landžioti tarp besimeldžian
čiųjų ir prisispyrusiai tarš
kinti panosėje lėkštę, kol 
“gaudavo” auką. Tačiau ir 
to buvo maža. 1937 -1939 
metais jis sugalvojo nuo 
kiekvieno hektaro surinkti 
iš parapijiečių po 2 litus,, 
lyg vargonams taisyti. 
Rinkliava buvo atlikta. By
rant lyg iš gausybės rago 
žvilgantiems litams, netoli 
šventoriaus jis pastatė dvi
aukštį namą, kuriame įren
gė degtinės parduotuvę. Di
džiuliame sode ant Lėvens 
kranto surentė dviaukštę su 
kolonom, centrniu apšildy
mu, ištaigingą kleboniją. 
Kaip vienas jaunas kunigas 
pasakė, tetrūko prie jos pa
statyti bokštą, kad įrengus 
antrąją bažnyčią.. Iš pąrą- 
pi j iečių pinigų jis pamūrių 
jo ir urmo sandėlį prie sto
ties, įsirengė sode fontaną, 
nusipirko juodu laku žvil
gantį limuziną, kambarius 
apstatė minkštais užsienie
tiškais baldais ir t. t. 'Taip 
lygindamas dievo tarno žo
džius ir jo darbus, aš savyje 
išauginau sprendimą: ma
tyti, klebonui ir jo kolegoms 
visai nerūpi dangaus kara
lystė. Jei ji rūpėtų, tai jie 
gyventų, kaip moko biblija, 
skurde, savo turtus išdaly
tų vargšams, o ne plėštų iš, 
jų, nebizniautų, susirgus 
nesigydytų, kad greičiau 
numirtų ir patektų pas pątį 
viešpatį į dangų.

Naujas supratimas
Kritiškai ėmiau žiūrėti ir 

į “šventųjų” bažnyčios pa
tarnavimų atlikimą. Nori 
kūdikėlį apvalyti nuo “gim
tosios nuodėmės” — mokėk 
pinigus. Daugiau duosi ku
nigui per santuoką — gros 
vargonai, giedos, degs visos 
žvakės ant altoriaus. Ma
žiau mokėsi — sutuoks 
smilkstant dviem žvakutėm. 
Mirė vargšas — jį palaidos 
be iškilmių. Tuo tarpų 
stambiažemį, dvari n i n k ą 
palaidos su didžiausiomis 
iškilmėmis. Mat, iš jų kle
bonas gavo šimtus litų, ku
riuos uždirbo samdiniai. Be 
to, turtuoliui buvo geriausi 
bažnyčios rėmėjai, dvasi
ninkų bičiuliai. Iškilo, klau
simas: kodėl .prekiaujama 
dvasiniais reikalais, bažny
tinėmis apeigomis? Dėl. ko. 
turtuoliui teikiama didesnė 
pagarba, negu vargšui, nors 
pats klebonas ir kunigai 
kalba visai , ką kitą?

Į mano atmintį # giliai 
įsmigo vienas epizodas. Tai 
buvo 1940 metais.Pas
valį atvyko vyskupas K- 
Paltarokas. Po visų apeigų 
bažnyčioje viskupas ėjo į 
savo rezidenciją pas klebo
ną K. Krikščiūną klebonijos 
sodo tekeliu, kurio .pašalė
se, suklupę ant kelių, laukė 
palaiminimo šimtai moterė-

Su dėmesiu skaičiau drau
gu pasisakymus, kaip jie sa
vo širdis ir protus apvalė 
nuo religinių pelėsių, pasi
rinkdami pažanga, šviesą,- 
mokslinėmis tie s o m i s pa
grįstą gyvenimo kelią. Bū
tų labai gera, kad kiek ga-’ 
Įima daugiau žmonių, kurie 
dar tiki dievą, pasidomėtų; 
ką apie tai sako mokslas, 
praėjusių amžių istorija, 
ką kalba šių dienų gyveni
mas. Ir jiems atsivertų 
akys, jie praregėtų, kaip 
praregėjau aš, tikrai pras
mingo gyvenimo šviesai su
plėšius religinius voratink
lius.

Kryžiumi prislėgta 
vaikyste

Kaip ir daugelis buržua
zinės Lietuvos valstiečių šei
mų, mūsų šeima taip pat 
buvo giliai religinga. Mane 
ir tris seseris rytą ir va
karą motina klup d y d a v o 
maldai, kad dėkotume die
vui už jo malones: duoną, 
rūbus, vaikišką džiaugsmą. 
To nepakako. Kiekvieną 
mėnesį turėjome eiti išpa
žinties, komunijos, daryti 
visokius įžadus, suvedinėti 
sąžinės sąskaitą ir t. t. 
Toks nuo mažens dievo bai
mės skiepijimas nejučiomis 
įaugo į sąmonę. Ir, reikia 
pasakyti, gana tvirtai. Ti
kėjimą nesamu “dangaus 
tėvu” stiprino ir Medinių 
pradžios mokykloje per ti
kybos pamokas kunigas.

Mėgau skaityti. Mokyk
los bibliotekoje knygos buvo 
daugiausia religinio ar pa
našaus turinio. Jos daugiau 
tvirtino jaunoje sieloje tikė
jimą, kėlė į padanges kuni
gus, misionierius.

1940 metais, baigęs ketu
ris skyrius, labai norėjau' 
tęsti mokslą toliau. Tačiau 
6 hektarų tėvų ūkelis nega
lėjo manęs ir sesers Eugeni
jos mieste išlaikyti, kada 
dar dvi seserys buvo na
muose. Taigi, man klasės 
durys užsivėrė. Slegiamas 
sunkių minčių, bandžiau ra
mybės ieškoti maldoje. Pa
sidariau tylus, užsidaręs.

Ir taip mano, dvylikame
čio, vaikystę dar stipriau 
prislėgė sunkus, juodas kry
žius, atimdamas gyvenimo 
džiaugsmą ir šviesą. Gal 
būčiau dar daugiau dvasiš
kai luošinamas, jei ne ma
ža tiesos kibirkštėlė.

“Altorių šešėly”...
1940 metų antroje pusėje 

iš Medinių pradžios mokyk
los mokytojo gaudavau pa
skaityti knygų. Kartą jis 
man pasiūlė perskaityti V. 
Mykolaičio - Putino romaną 
“Altorių šešėly.” Pirmąjį 
tomą paėmiau nenoromis. 
Jutau, kad ten rašys apie 
bažnyčią, ją “šmeiš,” kaip 
tada supratau. Bet romaną 
paėmiau ir, mano nuosta
bai, su dideliu susidomėji
mu perskaičiau. Likusius 
du tomus tiesiog “ryte suri
jau.” Kada užverčiau pas
kutinį puslapį, mane užplū
do įvairios mintys. Aš Liu
dą Vasarį ir smerkiau, ir 
teisinau, negalėdamas vai
kišku protu padaryti objek
tyvaus sprendimo. Tačiau, 
kas svarbiausia, knygos vei
kėjai mane išjudino, vertė 
kitomis akimis žiūrėti į baž
nyčios tarnus, į jų tariamą 
skaistumą, sąžinin gumą. 
Voratinklis įpylšo. Pro jį 
įspingo pirmasis realaus 
gyvenimo spindulėlis.
Klausimai su atsakymais
• Bėgo metai. Pats bren

dau, brendo ir mano galvo
sena. Vis daugiau iškilo 
klausimų. Kodėl’ kunigai

Moksleive lanko kapus
Dažnai aš ir mamytę 
Su puokštele gėlių 
Keliaujam aplankyti 
Kapų — liūdnų, tylių.

Ten (.obeliskas skęsta
Vainikų žalume, . •••m*
Ugnelė neužgęsta 
Narsuoliams po žeme.

Ant gludinto granito 
šalia raidės — raidę, 
žinąu, tep užrašyta 
Tėvelio pavardė.

Iškalta ten ir metai, 
Kada kulka pikta 
Iš juodo automato 
Pakirto jį klasta.

Jo atminimą šviesų
Širdy giliai slepiu
Ir savo kelią tiesų 
Regiu nuo šių kapų.

J. Subatavičius

7-----------T r.u-.. ----------- —Jauniausieji
Prašvilpė Budiono kavaleriją.
Tankai Prahą užėmę seniai, 
Parako romantiką sugėrė jau 

' Mėlynųjų upių ^vandenai.
Aktyvisto nugaroj negaudys 
Vamzdžiai iš pašiurpusių šilų. 
Kyla saulė, kaip merga “nuraudusi. 
Ir tylu. Nežmopiškai tylu.

Garbanotoj paauglio galvytėje 
Suka lizdą nuoskaudų ruduo;
Nepavyt Budiono, nepavyti jam, 
Auksabokšteę Prahos nevaduot . . .

Ir todėl net žvangesys motorų 
Skamba lyg atędusis tylos.
Kaip aš norįu sulaikyt isteriją
Ir pasukt lyg filmą atgalios,

Kad galėtų pamatyt jaunystė jo 
Tankuose apdegusius karius, 
Kad suprastų — jam seni tankistai 
Neštūrmuotus pavedė barus,

Kad kova už geležį ii’ duoną 
Priešpuoįių romantikai prilygs, 
Ir kad jis su raiteliais Ęųdiono 
Komunizmo eroj susitiks.

Br. Mackevičius

lių, senukų ir net jaunimo. 
Vyskupas, nežiūrėdamas į 
klūpančius, visus laimino. 
Tikintieji galvas lenkė iki 
žemės. Visi šie pamaldieji 
žmonės buvo apsivilkę milo 
sermėgomis, kartūno sukne
lėmis. Tai buvo mažaže
miai. O kurgi buožės, vals
čiaus “grietinėlė”? Jie vys
kupo laukė prie klebonijos. 
Atvykęs vyskupas nuošir
džiai sveikinosi sų ponais ir 
poniomis, davė bučiuoti žie
duotos rankos “šventais” 
aliejais teptą delnų- Paskui,; 
apsuptas diduomenės, tur
tingųjų, apsikabinęs dvi po
niutes, vyskupas K. Palta
rokas pozavo fotografui, 
kai masės vargšų tikinčių
jų suklupę žiūrėjo į jį, lyg 
į šventąjį. , Tuomet; aš pa
jutau, -kaip niekšiškai tyčio
jamasi iš vargšo žmogaus, 
jo tamsumu.

Atsidąro akys
Kada taip pradėjau pro

tauti, aš pamačiau, kokia 
apgaulė glūdi altorių šešė
lyje, kiek melo, neteisybės 
susikaupę bažnyčioje, kaip 
dvasininkai prekiaują ti
kinčiųjų jausmais.

Iš arčiau pamačiau ir 
dvasininkų moralinį veidą. 
Tai buvo vokiečių okupaci
jos metais. Mūsų Sindriū- 
niškių kaimelyje ( dabar 
Pasvalio rajonas, “Ramo
jaus” kolūkis) kalėdojo ku
nigas P. Stajūsaitis. Į mū
sų kiemų jis atvyko gerai 
įsigėręs. Mums, sukląųpur 
s.įems, panosėje pravilkęs 
kryžių, greitai atsisėdę už 
stalo,. Svečią mPtiųą norėjo 
pąvąįšinti arbata. Tąčįąų 
jis parp.ąšė ąląųs:

—Arbatos aš pąs kleboną 
prigėriau...

Iš mūsų nuvyko pąs kai
mynus, kur surado mergi
nų. Dabar jąm “šyentąs”- 
kalėdojimus nebe r ū p ė j o . 
Prisisodinęs į roges mergių 
nų, iki vidurnakčio triukš
mavo, žvygąvo kaime.

1942-1946 metais dažnai 
su pusbroliu Petru Baldy- 
šiųmi diskutuodavome reli
giniais klausimais; Ginčuo
se gimė išvada, kad dvasi
ninkams bažnyčią tik prie
dangą jų tikslams pasiekti. 
Todėl jie sjekė paimti į sa
vo rankąs ministrų postus, 
kaip kunigus IVEironąs, ver
tėsi prekyba, kaip kunigas 
Vailokaįtis, siekė vadovau
ti gimnazijom*,, ’ vartotojų 
kooperatyvams ir t, t. •

įsivaizduotas dvasininkų 
autoritetas smuko. Pama
čiau, kad jie pralenkia eili
nius mirting uosius savo 
gobšumu, gašlumu, neturi 
jokip humaniškumo, nejąu- 
čia ąrtįmo meilės pąrąpijįįę- 
čiui ir viską vertjpalitų, 
ąukomis* Jų dievas — auk

so veršis, už kurį pasiryžę 
parduoti savo sąžinę ir net 
“savąjį ganytoją.”

Dangus žemėje
Kai dėl bažnyčios tarnų 

padariau tvirtą ir tiesų 
sprendimą, dar vis abejojau 
dėl dievo buvimo. Trūko iš
samių mokslo žinių. Todėl, 
mokydamasis Pasvalio gim
nazijoje, atidžiai nagrinė
jau fizikos dėsnius, chemi
ją, žmogaus vystymosi evo
liuciją. Astronomija išaiš
kino dąngąus kūnų sudėtį. 
Bet perversmą manyje pa
darė darvinizmo pagrindai. 
Ši mokslo knygą visai paplo
vė mano tikėjimą į dangų 
ir dievą pamatus. Mano 
persįląųžimųi• daug įtakos 
turėjo pokalbiai su mokyk- 
lės ;

1951 metąis, jau tarnau
damas Tarybinėje Armijo
je, įstojau į šlOving ą s i a s 
VLKJS eiles, Tadą galuti
nai plyšo religinis tamsybių 
voratinklis. Grįžęs iš armi
jos, ėmiausi žurnalistinio 
darbo*. Kasdien susidurda
mas su žmonėmis, stebėda
mas tuos didžiuosius kolūki
nio kaimo ir miestų pasi
keitimus, mačiau, kaip 
anksčiau bažnyčios mulkin
ti žmones kūrė gražų gyve
nimą tarybinėje žemėje. Jie 
nelaukė ir nelaukia malonių 
po mirties. T ąi palieka ku
nigams.

Atsakymas kai kuriems 
tikintiesiems

Kadangi rajoninėje spau
doje dažnai rašau straips
nius ateistipiais klausimais, 
tenka susidurti su atkakles
niais, negalvojančiais tikiu- 
čįaisjąis, savo giminėmis. 
Kartais aplanko ir anonimi
niai laiškai. Įš visų girdėti 
panašus teigimas» kam, gir
di, reikia rąžyti apie kuni
gus, tikėjimų? Tegu būna 
tąip, kaip buvo; kaip rado
me, taip ir palikime. To
kius draugus čia tiesiog ir 
noriu paklaus,įi, kodėl jįę 
pątys nenori gyventi’ taip, 
kaip gyvępo jų tęvai: vaikš
čioti-naginėti,: vilkėti milo 
sermėgomis, kibinti žibali
nes, neskaityti laikraščių, 
nesįklausyti rądijo ir t. t. 
Q dabar kiekvieno tokio mo
dernaus kąimo t į k i P Č i p 
kąmbąryje elektrą, rądįjąs 
ąr televizorius, spiptoje 'r- 
geriaųsių. medžiagų kostiu
mai, suknelės, kelios poros 
bątų. Į darbą vykstą dvi
mačiais,motociklais, į mies~ 
tą-r-mašįpomąs. Kame. žiū
ri? kįną, laiškininkus į na
mus prįstąto spaudą ir t. t.

Kąs tai padarė, surėdė? 
pievąs, kunigai? MŪPU tė
vai iki Tarybų v ą 1 d ž i o s 
daug meldėsi, bet*

$b)W vądovąu- 

jant Komunistų partijai, 
padedant technikai, dabar
tiniai kolūkinio kaimo žmo
nės neatpažįstamai pakeitė 
vargingą gimtinės veidą, 
vietoje kryželių pastatė 
fermas, gyvenamuosius na
mus, nutiesė elektros laidų 
linijas. Tai kodėl nė vienas 
toks tikintysis nenori gy
venti taip, kaip jo tėvas, ne
nori palikti taip, kaip ra- 
d o ? Logika paprasta — 
kiekvienas žmogus nori pa
siturinčiai ir kultūri n g a i 
gyventi žemėje. Jei bent tie 
draugai daugiau gilintųsi į 
“šventas tiesas,” pamątytų, 
kad patys jų nesilaiko, nes 
jų laikymasis — žmogui ne
įmanomus dalykas.

• • •
•i Dąbar, kądū galiu giedrai 
ir .sve^ąj įn^$į.• feąįįąi 
žjųrėti į gyveninių, džiąū- 
gįųos, kąd ištrukau iš reli
ginių voratinklių. Jaučiu 
šventą savo pąreigų padėti 
ir kitiems nusikratyti reli
giniais prietarais, kad jie 
išdrįstų bažnyčios tarnams 
ryžtingai pasakyti: “Gana 
mus mulkinti !’*

Ant. Martinionis

Maskvos akvariumas
Greta didžiulio šaldytuvo, 

stovinčio Chimkų ' vąndens 
saugyklos pąkarąntėje, ren
giama didžiausia tokios rū
šies talpykla gyvoms žu
vims laikyti. Ją suprojek- 
tąvo “Giproęholod” institu
to specialistai Maskvos 
parduotuvėms, valgykloms, 
restoranams*

Prie naujosios talpyklos 
dar šiais metais sustos pir
mieji laivai su gyva žuvimi. 
Specialūs pakrautuvai vik
riai paims konteinerius su 
žuvimi ir juos perneš į vie
ną iš dešimties skyrių. 
Kiekvienas jų turės 100 pė
dų ilgio ir įO pėdų pločio, 
jame bus sudarytos tokios 
sąlygos, kokias mėgstą at
viros žuvų rūšys. Karo
sams ir kąrpiąms atiteks 
tipgūs, šilti “tvęnkįniąi;” 
upėtąkĮąms ir storiems bus 
paruošti veržlūs “upeliai.” 
Ęet kokią žuvis galės būti 
laikoma šiame milžinįšką- 
m.e akvariume.

Žuvų iškrovimas, jų pa
krovimas į specialius akli- 
matizavimo garbus, perkė- 
Ūmas į pagrindinius sky
rius,' žuvų išėmimas iš sau
gyklos, žodžiu, visi darbai 
čia bus mechanizuoti. De
guonis į skyrius bus tie- 
kįąmąs pro mažytes vamz
džių skylutes. Virš van
dens gąlimą bus* ištiesti 
specialų tinklų, ku.ris ap
saugos ąkvąriumų nuo snie
go. • - '*'5 ; ‘ * ' *
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Kas penkios minutes— 
suviripimo agregatas

Vienas didžiausių konve
jerių šalyje pradėjo veikti 
Vilniaus elektrinio suvirini
mo įrengimų gamykloje. 
Kas penkios minutės nuo jo 
ųųimamas naujas agrega
tai, Konvejerinės linijos il
gis — Į40 metrų. Suviri
nimo agregatas čia po tik 
surenkamas, bet ir išbando
mas, įpakuojamas ir paduo
damas į vagonus. Nauja
sis konvejeris, kurį sukūrė 
grupę įmones inžinierių, be
veik trečdaliu pakėlė darbo 
našumą.

Dar šiemet gamykloje bus 
įrengtos automatinės ir 
konvejerinės linijos. Tada 
ši įmonė bus labiausiai me
chanizuota Lietuvoje.

Greitėja tralerių remontas
Agregatinis žvejybos me

chanizatorių remontas 
įdiegtas Klaipėdos laivų re
monto gamykloje. Čia su
darytas laivų variklių me
chanizmų bei kitų mazgų 
keitimo fondas. Dabar šie 
mechanizmai neremontuo
jami ląive, bet iš karto pa
keičiami iš anksto paruoš
tomis detalėmis. Visiškai 
įsisąvinus agregatinį re
montą, tralerių stovėjimas 
įmonėje sutrumpės dešim
čia procentų.

Tekstilininkų pagalbininkas
Universalų matavimo 

aparatą sintetinio pluošto 
siūlams tirti — elektroninį 
dinamomotrą sukonstruavo 
Kaupo politechųikosi insti
tuto docentas, technikos 
mokslų kąndidątąs A. Ijją- 
tukonis. Dinamometras ga
li būti plačiai naudojamas 
mokslinio tyrimo įstaigų bei 
tekstilės pramones įmonių 
ląbęrątorijose. Jis padeda 
nustatyti siūlo tvirtumą, tą
sumą, stangrumų, o taip 
pat atlikti kitus tyrimus.

Aparato konstrukcijoje 
pąnąudotaę originalus elek
troninis stiprintuvas ir už
rašantis prietaisas, kuris 
registruoja popieriaus juos
toje matavimų rezultatus.

Atkovojamos nąujos žemes
Lietuvos hidrotechnikos 

ir melioracijos institute Kė
dainiuose kuriama komplek
sinė sistema, kuri regu
liuos viršutinius vandenis. 
Čia statoma vandens kėlimo 
stotis pavasarį ir rudenį 
lietingu oru sutrauks iš lau
kų vandens perteklių į Ne
vėžį, o sausringu metu — 
paleis vandenį į specialius 
lietaus įrenginius.

Šios sistemos įrengimas 
leis panaudoti daug iki šiol 
nenaudojamų pelkėtų že
mių. Jos bus apsėtos kau- 
piąmosioniis kultūromis.

šešis kartus daugiau
Pupoms nepakenkė nei 

dažnas lietus, nei šaltas oras. 
Jos gražiai sudygo, o kai 
kur jau išaugo net iki pu
sės metro. Pupos Lietuvo
je šiemet užima beveik dvy
lika tūkstančių hektarų — 
šešis kartus daugiau, negu 
pernai. Respublikos žem
dirbiai numato gauti po 25- 
30 centnerių grūdų iš hek
tarą.

I tarptautines parodas
KAUNAS. Keturiese 

tarptautinėse’ parodose ir 
mugėse šiais metąis ' daly
vaują Kąūpo ^Dąijės^ kom
binato meistrai. Nęąeniąi į 
Poznanę buvę, papjųsta me^ 
džio drožinių, dąįĮįosjos kę-
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ramikos, tekstilės, odos. djrifc. 
biųių. Netrukus lietuvišhbs 
dailės gaminių siuntos iške
liaus į tarptautinę mugę 
Leipcige ir tarybinę preky
bos parodą Chartune. “Dai
lės” kombinato meistrai eks- 
panuoja savo kūrinius tarp
tautinėje dailės parodoje 
Pragoję.

100 tūkstančių jaunųjų 
turistų

Apie 700 jaunųjų turis
tų išsirikiavo Kačerginėje 
VII respublikinio pionierių 
ir mokinių turistinio są
skrydžio iškilmingam para
dui. O šešiasdešimt dvi tu
ristų grupės atvežė į są
skrydį savo darbo daikti
nius raportus.

Sąskrydžio pirmuosiuose 
etapuose — jaunųjų turis* 
tų šventėse ir rajonų bei
miestų varžybose dąlyvavo 
100 'tūkstančių mokinių.

Kalugos teatro gastrolės
Vilniuje vieši vienas se

niausių Tarybų Sąjungos 
teątrų — Kalugos srities^ 
dramos teatras, šiemet šis 
teątras pažymi 18ū-ąsias 
įkūrimo metines. Teatras 

savo spektakliais — ta
i' y bįnių autorių pjesėmis, 
Šekspyro tragedija “Anto
nijus ir Kleopatra,” ir ki
tais — supažindins ne tik 
vilniečius, bet ir Švenčionė
lių bei kitų miestų darbo 
žmones.

Didėja Lietuvos žvejybos 
laivynas

VILNIUS. — Naujas Lie
tuvos žvejybos laivyno di* 
dysis žvejybos traleris-šal- 
dytuvas “Karolis Požėla” 
išplaukė į žūklės rajonų 
prie Afrikos krantų.

Šį tralerį pastatė UkraPl 
nos laivų statytojai. Tai— 4 
penktas didysis žvejybos 
traleris-šaldy t u v a s Lietu
vos žvejybiniame laivyne. 
Iki metų pabaigos respub
likos flotilė padidės dar 
vienu tokiu laivu, kuris sta
tomas Klaipėdos Baltijos 
laivų statykloje. Lietuvos 
žvejai šiemet taip pat gaus 
pirmuosius du vidutinius 
žvejybos tralerius-saldytu
su 800 arklio jėgų pagrin
diniais varikliais ir vieną 
laivą gamybinį refrižerato
rių.

Iki septynmečio pabaigos 
respublikos žvejybinis lai
vynas pasipildys dar 7 di
džiaisiais traleriais - šaldy
tuvais, transportiniu refri
žeratorium, stąmhia plau
kiojančia baze su refriže- 
ratoriniais triumais bei 
naujais traleriais, pritaikyt 
tais žūklauti Baltijos ir 
Šiaurės jūrose. (ERTĄ) y

Studeutų dai’b° stovyklos
Nemaža aukštųjų mokyk

lų studentų ir technikumų 
moksleivių praleis savo va
saros atostogas • darbo sto
vyklose. Štai Raw • poli
technikumo moksleiviai dir
ba Rietavo rajono “Vieny
bės” kolūkyje. Šiaulių K. 
Preikšo vąrdo pedagoginio, 
instituto komjaunuoliai sta
tę modernišką vaikų darže
lį ĘądviŲškio rajono “Drau
go” kolūkio žemdirbiams* 
Universiteto studentai tąl- 
kininkąuja Varėnos, Taura-, 
gės, Kėdainių, Ignalinos, 
Kelmės ir Rasęipių -rąjęnų 
kolūkiečiams. •

•Iš viso, vien aukštųjų mo
kyklų studentai pąkėlė dąu-^ 
giau kąįp.40 darbo stovyklų/ 
Vėliavų kolūkiuose. Per vą-!< 
sąru jose- dirfes dųug.^ 
kaip pęnki tūkstančiai .ętU: 
denių., - • —.



Rūkymas ir tabako nuodai Los Angeles, Calif.
Pradžioje liepos mėn., 

Š^ųjpetų, Čikagos mieste 
atslouvo gydytojų sąjungos 
(American Medical Associ
ation) sambūry s, kur buvo 
plačiai diskusuojama taba
ko nuodingumas žmonių 
sveikatai. Nors jau nekar
tą gydytojai yra pareiškę, 
kad plaučių vėžio liga dides
nis skaičius miršta žmonių 
rūkančiųjų, negu nerūkan
čiųjų, bet ar į tai buvo bei 
yra kreipiama daug dėme
sio? Betgi tame sambūryje 
buvo kalbama ne kiek dau
giau miršta plaučių vėžio 
liga rūkančiųjų, bet abel- 
nai kaip tabakas nuodija 
žmogui organizmą ir kiek 
daro blėdies sveikatai. Bu
vo net keli gydytojai, kurie 
tyrinėja tabako nuodingu
mą, kurie įrodinėjo, kad su 
kiekvienu patraukimu ta
bako dūmų į plaučius žmo
nės greitina patys sau ank
styvą mirtį; kad rūkantie
ji žmonės patys sau gadina 
plaučius, arterijas - krauja
gysles ir širdį. Žymus pa- 
thologas Dr. E. C. Ham
mond ir kiti aiškino septy- 
*ierių metų tyrinėjimo pa
sekmes iš East Orange, N. 
J., karo veteranų adminis
tracijos ligoninės, kur net 
įnirusiems buvo daromi 
skrodimai tyrinėjimui plau
čių rūkančiųjų ir nerūkan
čiųjų per mikroskopiškas 
slides, per pačius žymiau
sius pathologus.

Vėžio ligų draugijos vy
riausias statistikos vedėjas 
Dr. E. C. Hammond pasa
kė, kad mirtingumas nuo 
plaučių vėžio ligos tarp rū
kančiųjų yra mažas daly
kas palyginus su tuo, kiek 
tabakas - rūkymas padaro 
žmogaus kūno organizmui 
blėdies. Rūkymas ne tik ga
dina plaučius, bet daug blo
go padaro ir kraujagys
lėms ir širdžiai, ir kitiems 
*kūno organams. Tūkstan
čiai amerikiečių turi kokius 
nors plaučių sugedimus, ką 
daugelis gydytojų vadina 
pulmonary fibrosis, arba 
chronic ephydema. Vie
nok, nepaisant, kaip tai be- 
vadintų, bet rūkančiųjų 
plaučiai vis tolyn labiau 
genda. O kiek tabakas visai 
sugadina mažųjų krauja
gyslių ir plaučių plėvelių?

O gilus traukimas tabako 
dūmų į plaučius sukelia 
mažųjų oro griovelių įde
gimus, kurie tokiais pa
lieka ant visados. Sukietina 
plaučių plėveles, kurios iš
valo angliadarį iš kraujo ir 
perleidžia oksigeną, be ko 
žmogus negali gyvuoti. Ir

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS ’ i

V. Taiirui-Kazimierui Vidikui
Reiškiame apgailestavimą, ir giliai įvertiname 

jo paliktus darbus.

Antąnąs ir Agnę Jurevičiai

nuo to, ilgainiui, rūkančių
jų žmonių plaučių dalis nu
stoja veiklumo. Ne veltui 
kiek pagyvenę rūkantieji 
žmonės pradeda jausti trū
kumą plaučiuose oro. Bet 
jie ir pagalvot nepagalvoja, 
jog tai nuo rūkymo.

žodžiu sakant, rūkymas 
labai daug daro žalos visam 
žmogaus organizmui: plau
čiams, kraujagyslėms - ar
terijoms ir širdžiai. Gydy
tojas Hammond sako, kad 
palyginus 30,000 mirimų 
nuo plaučių vėžio ligos, ke
turis kartus daugiau kan
kinasi ir miršta nuo tabako 
nuodų; nuo sužal o j i m o 
sveikatos per rūkymą. Tik 
skirtumas, kad plaučių vė
žiu susirgęs žmogus, sako, 
pasikankina metą ar kiek ir 
miršta, betgi nuo tabaku 
užsinuodijimo kankinasi la
bai ilgai, ir net nežino, jog 
tai nuo rūkymo.

Tad jūs, rūkantieji, jei 
dar nėra per vėlu, pagal
vokite ir meskite cigaretes 
ir pypkes gurban; o jei 
tenka nuobodžiauti, kaip 
daugelis aiškinasi, tai pasi
imkite gerą knygą, ar laik
raštį pasiskaityti vieton rū
kymo. O jei netikit manim, 
kas aukščiau pasakyta apie 
rūkymą, tai įsigykite žur
nalą “Times” už liepos 6-tą, 
šių metų, ir patys pasiskai
tykite,.

I. Vienužis

Šypsenos
Vincas: Aš su savo žmo

na jau dvi savaitės nekalbu.
Simonas: Tai kodėl? Pik

tas ant jos?
Vincas: Ne, aš nenoriu 

jos kalbą pertraukti.

Jonas savo draugui: Mi
kai! Girdėjau divorsą ga
vai?

Mikas: Taip, gavau ir 
esu patenkintas.

Jonas: Na, o kaip su na
mu?

Mikas: Pasidalinom pu
siau. Ji pasiėmė vidujinę 
pusę, o man paliko išlauki
nę.

Vyras šaukia savo šei
mos daktarą ir ragina: gir
di, skubėk, nes mano žmoną 
kankina apendikas.

Daktaras: Juk aš tavo 
žmonai išėmiau apendiką 
jau trys metai atgal. Aš 
nesu girdėjęs, kad kas tu
rėtų antrą apendiką.

Vyras: O ar tu nėši gir
dėjęs, kad vyras turi antrą 
pačią?

Sėkmingas buvo “Peoples 
World” tarptautinis 

piknikas ,.»v
Piknikas įvyko ‘1 fteį!oįb *2$ 

d., 330 S. Ford'^ivdftPufcli- 
kos susirinko ąjiife * ldOO, ne 
tiek, kiek į Syėfur|n|ijįG^' 
nimo kom., nors taip ja^ly; 
giai svarbus. Bųyo^gį^up.ė 
ir lietuvių, tarp kurių ir A, 
Misevičienė, nepers e n i a i 
atvykus iš Yonkers, N. Y. 
Graži buvo meninė progra
ma. Skaitlingas meksikiečių 
orkestras pasižymėjo ne tik 
muzika, bet ir dainomis — 
grupėmis ir solos. Gerai pa
sirodė negrė dainininkė, 
įspūdingai sudainuodama 
kelias dainas. Buvo ir dau
giau solistų, taipgi liaudies 
šokių ir kitokių pamargini- 
mų.

Pertraukoje, kalbėjo ta
lentingas ir nuoseklus kal
bėtojas Frank Wilkinson, 
išbuvęs metus kalėjime už 
“paniekinimą kongreso”, 
faktiškai, — už paniekini
mą neamerikinio komiteto, 
kuriam jis atsisakė prieš 
save liudyti ir būti įkrimi- 
nuojamas. Jis ryškino 
kenksmingumą minėto ko
miteto civilinėms laisvėms, 
paneigimą pirmo ir penkto 
JAV konstitucijos pataisy
mų, ir ragino kovoti už to 
komiteto panaikinimą.

Taipgi žymėjo, kad reika
lingos aukos apgynimui 
teismuose areštuotų: Gus 
Hall, Dorothy Healy ir ki
tų, kurie kovoja už žodžio 
laisvę ir pagerinimą darbo 
žmonių būklės. Dosniai pu
blika aukojo; vienas net 
$500. Neatsiliko ir lietu- 

1 viai: Iš iždo aukota $15 ir 
pavieniai: po $2 Antanas, 
Chas. ir M. Lewis ir Smith. 
Po $1: Friend, M. ir J. Al- 
vinai, Draugas ir A. Grigai
tienė. Viso $25. Taipgi bu- 

| vo visokių maisto gaminių 
ir bazaras: knygų, piešinių 
ir įvairių kitokių rankdar
bių.

Nepaminėti ligoniai
Seni Los Angeliečiai Do

minykas Deivis ir Monika 
Straleckienė perleido sudė
tingas ir skaudžias opera
cijas. Pirmojo operacija 
nesėkminga ir turėjo su
grįsti ligoninėn.' Antroji 
sėkmingai sveiksta namuo
se. Abu pažangiečiai. Lin-

KAZAKSTANO DERLIUS 
IR JO NUĖMIMAS

Maskva. — Tarybinėje 
kazachų resublikoje labai 
gerai užderėjo javai. Bet 
resųblikos valdžia sako, 
kad nuėmimui reikalinga iš 
kitų tarybinių resublikų 
žmonių ir 70,000 mašinų 
pagalbos.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau pusbrolių—Giedrikas Jonas 

(mama Konstancija) ir Giedrikas 
Ladzė. Jie gyveno Šiaulių apskr., 
Lauksodžio valsčiuje. Iš Lietuvos iš
vyko 1942 m. Atrodo, gyvena Kana
doje . ar Čikagoje. Turi .tris seseris 
gyvenančias Lietuvoje: Skrupskelie- 
nč ' Qna; Skrupskelįenė' Konstancija 
ir. Vaineikiene Prane. Jie mano ma
mytės sesers sūnūs. Mano tėvai— 
Jonas Nainys, mama Kurlytė Pran- 
siška Liudviko. Mes gyvenopie Šiau
liai apskr.,. Pašvintjnip vaisė., Moniū- 
nų kaime. Būsiu dėkinga, jącigu kas 
apie juos žino — praneštų man. Da
bar gyvenu ir dirbu gintąrinįąrne 
pajūryje, Palangoje, Salomėjos Ne
ries g-vė 7/7. Nanytč Janina, Jono, 
Lithuania, USSR.

Antro pasaulinio karo metu nete
kau savo geriausio draugo Vytauto 
Škrubutonio. Jį paėmė 'į belaisvę 
anglai, kaipo karj. Po karo, 1947 m. 
atrašė, kad randasi belaisvėje, bet 
dabar nežinau kur jis randasi. Būtų 
įdomu sužinoti, gal Vytautas Skru- 
butęnįs randasi Jungtinėse Am. Val
stijose. Mano adresas: Anelė Ja
nuškevičienė, Pionierių g-vė, 7/8, 
Alytus, Lithuania, USSR. 

kiu abiem greit susveikti ir 
vėl gėrėtis gyvenimu.
(^Pereitoje korespondenci

joje išaLoF Angeles apie li
gonius'■ žymėta H. Peslis, o 
turėjo /būti K. Peslis.

isvąžiavimas-piknikaš
•iv.' vi

( < Rugpiūčio 19 d. įvyks 
Lietusių < Darbininkų ' Susi
vienijimo 35; kp. išvažiavi- 
mas-gegužinė, su pietumis 
1-mą valandą Arroyo Seco 
Parke, į rytus Avė. 60. Ne
pamirškite dalyvauti. Pasi
sotinsite skoningu maistu 
ir paremsite organizaciją, 
kuri šelpia ligoje, gelbsti 
nelaimėje ir patarnauja gy
venimo saulėleidyje.

Kviečia reng. komisija.
Spaudos piknikas

Rugsėjo 23 d. įvyks išva
žiavimas—piknikas su pie
tumis 1 vai.: taipgi Arrojo 
Seco parke —• spaudos la
bui. Atsilankę ne tik gerai 
papietausite, pasigėrėsite 
gamtos palociais, bet pa
remsite ir progresyvę spau
dą, be kurios būtų dvasinis 
badas. Rengia ir kviečia— 
L.L.D. 145-tos kuopos ko
misija.

Oras šiuom laiku labai 
prielankus. Dienomis 75-80, 
o naktimis vėsiau. Proga 
sveikai išsimiegoti.

šakalių žemaitis

Binghamton, N. Y.
Svečiai

Lankėsi Algirdas Pabalis 
iš Menlo Park, Calif., ku
rio tėvai seniau gyveno 
Scrantone. Malonu buvo 
pasikalbėti. Pateikė žinių 
apie savo motiną Oną. Tė
vas, kuris gerai buvo žino
mas pažangiems lietuviams,- 
jau geniai mirė. Algirdas 
ten yra miestelio policijos 
viršininkas. '

Brooklyne atostogas pra
leido Jonas ię Nellie Stro- 
liai ir Uršulė Šimoliūnienė. 
Jie ten buvo lietuvių paren
gime, kur matė Lietuvos 
irklininkus žalgiriečius. Sa
kė, kad Lietuvos sportinin
kai gražiai atrodo.

J. ir A. žemaičiai laukia 
atvykstant dukros ir žento 
G|y ir E'. Van Berger \ iš 
New Yorko, taipgi P. ir K. 
Jozapaičiai laukia sūnaus, 
marčios ir anūkų iš Lan
sing, Mich. Pas E. Čeka- 
nauskierię svečiavosi jos gi
minaite ir sūnus.

Teko sužinoti, kad Onos. 
Kireilienė ir Dišienė, liepos 
25 d. minėjo varduves.

J. ir K. Vaičekauskų gi
minės: duktė ir žentas iš
važiavo vakacijoms į Conn, 
valstiją, sūnus ir švogeris į 
Detroitą.

Pranas ir Paulina Wa- 
lant, philadelphiečiai, ap
lankę gimines U tiko j e, grįž
dami buvo pas mus sustoję. 
Maloniai pasikalbėjome.

Ligoniai
H. Žukienė yra susirūpi

nus savo sūnaus Walterio 
sveikata, kuris serga. Lin
kime jam greitai pasveikti.

LDS narė Veronika Ka- 
pičiauskienė buvo labai su
sirgus, bet jau pasveiko. 
Geryn sveikata eina Jono 
Žemaičio ir Jono Vaiče
kausko.

'Nesveikuoju ir po gydy
tojo priežiūra yra: Frank 
Miller, E. Čeką.nauskienė, 
K. Jozapaitienė, • A. Nava
linskas, Paulina Bakšienė 
ir Povilas Mikalajūnas. 
Linkiu visiems greitai pa
sveikti.

Gęyą naujiena
LDS seime puvo 5 dele-

Philadelphia, Pa.
Draugiška išvyka ir kitkas

Philadelphijos muzikos 
mėgėjai nepatenkinti, kad 
šią vasarą užbaigė anksčiau 
negu kitais metais žavėjau
čius koncertus “Robin 
Hod'd

Liepos" Ž6 e susi rin
ko ‘28,bOb^milžiKo^ mėgėjų 
pasiklausyti paskutinio se
zoninio koncerto. Buvo ko 
ir klausyti, kuomet apie iš 
šimto susidedantis iš pasi
žymėjusių muzikų orkest
ras paleidžia darban savo 
muzikalius instrumentus, 
kurie virpena klausovo širdį 
ir sielą.

Tarptautiniai šokiai prie 
dailės muziejaus tęsis iki 
rugsėjo mėnesio, du kartus 
savaitėje vakarais antra
dienį ir ketvirtadienį. Šokių 
dalyviams kainuoja 25 c., 
žiūrovams veltui. Buvo gir
dėti grojant ir matyti šo
kant lietuviškus . š o kius 
“Klumpakojį” ir “Aguonė
lę”. Ten labai įdomu ir 
linksma praleisti vasaros 
šiltus vakarus.

Draugiška išvyka pas Ra
manauskus į Sellersville, 
Pa., jau artėja. Keli asme
nys jau klausė informacijų, 
kaip į Ramanauskų ūkį pa
togiausia būtų nuvažiuoti. 
Atsakymas: Turintiems au
tomobilius reikia važiuoti 
iki Ogontz Ave., North Phi
ladelphijos dalyje (apie 
5700 bloke) rasite kelią 309 
ir tuo keliu tiesiai važiuo
ti į vakarus. Už apie 30 my
lių, Sellersville j e, kitam ga
le, rasite kelią 563. Ten su
kite po kairei ir tiesiai va
žiuoti apie porą mylių, kol 
kairėj pusėj pamatysite pa
rašą Lonely R. D. Ten pa
sisukę po kairei, negrįstu 
keliuku už varsnų. pasieksit 
Ramanauskų ūkį. O norin
tieji važiuoti autobusu, nu
vykit į Union Bus Termi
nai, 13th ir Filbert St. Gau
kit • Trailways autobusą. 
Ryte busą galima gauti 
7:45 vai. Kitą 11:35 v. Sel- 
lersvillėje busas sustoja tik 
vienoje vietoje: Washing
ton House. Iš ten galima 
pasišaukti taksi, kuris nu
veš į pobūvio vietą.

Jeigu pasitaikytų lietaus 
tą dieną, tai nesibaidykite. 
Pastogės yra visiems už
tenkamai. Kurie jau buvo 
praėjusią vasarą, tai tie ži
no Ramanauskų draugišką 
vaišingumą gražiame sode
ly ant vejos pastatytų sta
lų. -Skanūs užkandžiai bus 
lietuviški ir patenkins vi
sus.

Tikimasi, kad draugai ir
gi nepatingės atvykti iš 
Eastono, Bethlejaus ir Rea- 
dingo.

Nepamirškit 19-os dienos. 
Išvykos ruošimo kom.

narys, J. K.
P. S. Norint daugiau in

formacijų, paskambinkit J. 
Kazlauskui: CE 2-9874,. ar
ba R. Merkiui: GL 5-364'6.

gates. Jos grįžo ir teko pa
sikalbėti su Amilija Žemai
tiene. Ji sakė, kad viskas 
ėjo tvarkoje ir pranešė, kad 
LDS finansiniai labai gerai 
stovi, tai seimas nutarė, 
kad nariai vietoje mokėti 
už 12-ką mėnesių per me
tus, tai mokės jau tik už 11. 
Reiškia, vieną mėnesį duok
lių nemokės, o pašalpa ir 
apdrauda bus, kaip buvo. 
Tai labai gera žinia. LDS 
nariai turėtume pasisteng
ti gauti daugiau naujų na
rių. Kiti du lietuvių susivie
nijimai negali su LDS susi
lyginti.

Josephine

Phiiadelpmecių sąskrydis
Rugpiūčio 19 d. philadelphiečiai turės sąskrydį 

pas Ramanauskus Sellersville j e, Pa.( Ramanauskai no
rėtų turėti svečių ir iš toliau. Ne per toliausia iš New 
Yorko ir iš New Jersey nuvažiuoti į Sellersville, Pa. 
Tas miestelis yra tarpaPhiladelphijos ir Eastono.

Kelrodis automobiliais važiuojant: Nuo New Yor
ko miesto ir New Jersey važiuokite 22 keliu iki Somers- 
ville, nuo Somersville važiuokite 202 keliu iki 309 kelio, 
į 309 kelią sukite po dešinei ir važiuokite iki Sellersville. 
(Dar prieš Sellersville Lambertsvillėje pervažiuosite til
tu Delaware upę). Tik pervažiavę Sellersville miestuką 
sukite po kairei į kelią 563 ir juomi pavažiavę apie 2 
mylias, rasite keliuką Lonely Road. Sukite į jį po kairei, 
ir tuojau ant kampo rasite Ramanauskų farmą.

Pasirūpinkite newyorkieciai pasimatyti su Rama
nauskais ir philadelphiečiais rugpiūčio 19 d. Sellersvil- 
lėje.

Reporteris

Binghamton, N. Y.
Palaidojome unijos 

organizatorių
Liepos 15 dieną, Bethle

hem, Pa., ligoninėje staiga, 
nuo širdies smūgio mirė 
Jack Weise. Tokią liūdną ir 
netikėtą binghamtoniečiam 
žinią telefonu pranešė ve
lionio žmona. Mus visus la
bai sujaudino. Mat, Jack 
Weise žmona yra lietuvė, 
turi čia Binghamtone gimi
nių — brolį Reymondą Gri
galiūną (Grigar), tetules 
Vaicekauskienę ir Victorią 
Wacker. Tai net dviemis 
mašinomis liepos 1|9 d. vy
kome į laidotuves.

Jack Weise palaikai buvo 
sudeginti krematorijoje pa
gal jo prašymą ir paskui 
palaidoti Wyoming, Pa., 
lietuvių tautiškose kapinė
se. Mano žentas Peter Sa- 
suta kapinėse pasakė ati
tinkamą kalbą apie velionio 
gyvenimą. Po tam važiavo
me į Bethlehem. Ten unijis- 
tai suruošė pas graborių 
susirinkimą. Keturi organi
zatoriai kalbėjo. žmonių 
buvo virš šimto.

Jack Weise buvo žydų 
tautybės kilmės, daug me
tų Ladies Garment Work
ers unijos organizatorius. 
Tą patį darbą dirba ir jo 
žmona B!ethlehem, Pa. Pali
ko nuliūdime motiną ir šei
mą su pirmąją žmona.

Reiškiame užuojautą ve
lionio giminėms ir drau
gams.

J. Vaicekauskas

Bostono Apylinkei

Pranešimas Naujosios Anglijos
Dainos Meno Mylėtojams

\ '
Sekmadienį

Rugpiūčio 12 August
T-’’-' , .

įvyks L.M.S. 2-ros Apskrities

METINIS PIKNIKAS
Olympia Parke

Shrewsbury-Worcester, Mass.

Programoj dalyvaus:

Hartfordo Laisvės Choras
Montello Vyry Dailės Grupė

Bus daug tolimų svečių, atvyks L.M.S. centro 
sekretorė Mildred Stensler, drauge su jąja atvyks 
grupė newyorkiečių menininkų ir buvusių meno 
mokyklos mokinių. Svečiai taipgi dalyvaus pro
gramoje.

Kviečiame Naujosios Anglijos visuomenę ruoš- 
tis dalyvauti šiame piknike. Rengėjai
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Paterson, N. J.
Klaidos atitaisymas

“Laisvės” Nr. 61, liepos 
31 d., korespondencijoje 
aprašant apie mirtį Pijaus 
Sakat (Sakatausko), įvyko 
paklaida. Ten yra pasaky
ta: P. Sakatauskas Lietu
je paėjo iš Pilviškių parapi
jos, Tirkšlių kaimo,

O turėjo būt pasakyta: P. 
Sakatauskas Lietuvoje pa
ėjo iš Pilviškių parapijos ir 
valsčiaus, Jurkšų kaimo, 
tuomet buvusios Suvalkų 
gubernijos, buvusios Mari
jampolės (dabar Kapsuko) 
pavieto.

Brockton, Mass.
Pataisa

Aprašyme “Laisvės” pik
niko darbininkų ir aukų 
įvyko klaida. Ten pasaky
ta, kad Anna Chestnut au
kojo kiaušinių, o turėjo bū
ti, kad ji aukojo valgių ir 
dirbo virtuvėje.

Nors daug kas rašėme 
apie tą pikniką, bet niekas 
neparašėme, kad piknike 
gaspadoriavo George Shi- 
maitis. Jis, su kitų pagal
ba, sunkiai dirbo.

K. čereškienė

San Francisco, Calif. — 
Kalifornijos gubernatorius 
E. G. Brown atsisakė do
vanoti gyvybę EI. Dun- 
can’ienei, 58 metų amžiaus. 
Mat, ji nusamdė Luis Moyą 
ir A. Boldonado nužudyti 
Duncanienes marčią.



Vandens, duokit vandens! KRISLAI
raus į šviežią,— atsieidavo 
iki $5 už 1,000 galionų, gi 
paprastai mūsų miestuose 
už 1,000 galionų mokasi nuo 
10c iki 40c (iš mūsų taupo
mųjų vandens rezervuarų), 
bet dabar nuolatiniais ban
dymais atsiekta, kad gali
ma pagaminti 1,000 galio- 
geriamo vandens už 42c, o 
gal ateityje bus galima pa
gaminti ir už prieinamesnę 
kainą. Tai didelis progre-

Marių vanduo geriamas
Jau seniai mūsų moksli

ninkai pranašavo, kad 
mums bus stoka vandens. 
Amerika, kaip jau žinoma, 
randasi tarpe dviejų didžių
jų vandenynų, t.y. Atlantiko 
ir Pacifiko. Kas galėtų ma
nyti, kad šioje šalyje kada 
nors bus stoka vandens? 
Žurnalas “True” (už š. m. 
rugp. mėnesį) duoda įdomų 
straipsnį “Ar mokslas gali
surasti tiek vandens, kiek sas—didelis atsiekimas. Jau 
mums reikįa”? Ten sako- užbėgta už akių tiems iš- 
ma:

“JAV 1970 metais gram
dys bačkos patį dugną. Nors 
lietus ir sniegas duoda 4,315 
bilijonų galionų vandens į 
vieną dieną, bet pirmiau, 
negu žmogus suspėja stik
lą vandens prinešti 
burnos, tai 3,800 bilijonų 
galionų vandens tenka me
džiams ir augalams, kitkas 
išgaruoja, mums lieka 515; 
bilijonų galionų.

“Rekordai rodo, kad mes! 
1960 metais “sugėrėme” 312 
bilijonų galionų į dieną. Ap
skaičiuojama, kad 1970 me
tais jau reikalausim iki 453!

'bilijonų galionų vandens į| 
dieną. Kiekvieną metą eilė Į 
valstijų kenčia sausrą. Mu
šama šuliniai vis giliau į že
mę; daugely vietų visai ne
randama vandens, o jei ir 
randama, tai turi rūdos, 
druskos, aliejaus ir kitų mi
neralų, kurie gadina van
dens skonį ir netinka svei
katai.” Dar toliau: “Nu
matoma, kad 1975 metais 
mums būtinai teks sunau
doti iki 755 bilijonų galionų 
vandens į dieną, o jei lieka 
tik 515 bilijonų, tai numa
tomas trūkumas ant 240 
bilijonų galionų...”

Tuo labai susirūpinta, ir 
JAV Kongrese įsteigta tam 
reikalui tyrinėti ir vesti ko- 
mitetas-departamentas, už
vardintas “The Office of 
Saline Water”. To departa
mento vedėju paskirtas Ch. 
F. Mac-Gavan, jom duota 
dar 25 darbininkai, priskai- 
tant ir raštininkus, taipgi 
skirta $3,000,000 pinigais, 
kad surastų galimybes gau
ti gerą vandenį—šviežią iš 
sūraus jūrų vandens.

Bandymai buvo ilgi ir 
sunkūs, nieks daug nesiin- 
teresavo, nes manė, kad tai 
sunkus-didelis darbas ir jis 
nebus pelningas, išskyrus 
tą komitetą. Pagaliau, pa
sirodė, kad yra galimybė 
gauti gero vandens iš sū
raus vandens. Reportuota 
Kongresui, bet mūsų val
džia (federalė) juk neims 
savarankiškai bent ką dirb
ti, neims ir šio svarbaus 
perdirbimo vandens ...

Taigi reikia pavesti atski
riems individualams, kurie 
šitą viską padėtų ant “tik
rų” biznio pamatų, nes 
priešingai bus peržengta 
kapitalistinės sistemos tvar
ka. Pavesta individualams, 
investoriams, savanau
džiams. Valdžios išlaidomis 
buvo daroma bandymai-eks- 
perimentai ir tai daug lėša- 
vo, bet nuo dabar jau bus 
atskirų korporacijų nuosa
vybėmis ...

Atskiros korporacijos 
ėmėsi darbo; keletas Ame
rikos pajūrinių miestų šiuo tar
pu jau gauna dirbtinį vande
nį... Kaina ne visur vieno
dą, nes ne viena korporaci
ja tame biznyje įsisteigė. O 
vis dėlto, tai dar vienas di
delis žingsnis pirmyn, dar 
vienas didelis laimėjimas 
žmogaus prieš gamtą, už 
išsilaikymą.

Pačioje pradžioje toks 
perdirbimas vandens — sū-

gąstingiems pranašavi
mams, kad ateis laikai, ka
da mes neturėsim vandens, 
ištrokšim, kuomet tiek daug 
vandens aplink mus jūrose.

Viskas gerai. Dabar kas 
manoma daryti su šiuo di- 

prie džiuliu atsiekimu? Kaip
viskas — šaltajam karui, 
taip ir šis. “True” sako, 
kad tai bus “didelis ginklas 
prieš Sovietus”. “Mes esam 

i pirmutiniai pasiūlyti van- 
. denį visai Afrikai, kuri yra 
taip ištroškus. Steigsim ten 
perdirbimo stotis, suvilgin- 
sim jų sausas burnas, ati- 
drėkinsim jų dirvožemius, 

i duosim jiems ko taip jie 
j laukė per šimtmečius. Jau 
viena tokia stotis įrengta 
Jeruzolime, kuri duoda bili
jonus galionų vandens tam 
saulės išdegintam kraštui. 
Dar keletas užplanuota ki
tose valstybėse Pietų Ame
rikoje. Tikslas? Šaltasis 
karas. Užbėgti už akių ko
munizmui. Nes “dar iki 
šiam laikui Sovietai nieko 
panašaus neturi,” jie sako. 
Tai dirbama, kaip matome, 
ne tikslu daryti gera žmo
nijai, bet vis karo tikslams.

Dzūkelis

Gerb. Drauge Antanai:
Tikrai tikėjausi su jumis 

susitikti LDS seime, bet 
gaila, kad nedalyvavote. Iš 
visų pranešimų per kores
pondentus matėsi, kad sei
mas buvo geras, nes viskas 
ėjo tvarkingai, nebuvo daug 
kuopų įnešimų, tai į porą 
dienų viską galėjome atlik
ti.

Seniau LDS seimuose bu
vo paprotys kokias kelias 
valandas duoti delegatams 
padaryti pranešimus apie 
kuopų bei apskričių veiki
mą. Kai kurie delegatai tu
rėdavo progą pasakyti ilgas 
kalbas-prąnešimus, bet kai 
kurie nedrįsdavo ar neturė
davo progos daryti tokius 
pranešimus. Šiame seime 
padarėme tokį -patvarkymą: 
kad bus pakviestas vienas 
delegatas iš kiekvienos sei
me dalyvaujančios kuopos 
pakalbėti penkias minutes 
apie tos kuopos veikimą-pa- 
dėtį, su pastaba, kad kitų 
delegatų kalbos nebūtų kri
tikuojamos. Tuo būdu į po
rą valandų laiko buvo iš
klausyti visi. pranešimai. 
Buvo daug įdomių ir pamo
kinančių pranešimų, buvo, 
žinoma, ir juokingų. Jau
nosios kartos delegatų pra
nešimai buvo įdomūs. Jau
nesniųjų organizacijoje vei
kimas skiriasi nuo senes
niųjų. Jaunesnieji savo su
sirinkimus nori panaudoti 
ir asmeniškam, draugiškam 
pasilinksminimui. Po susi
rinkimo jie nori turėti po-

(Tąsa iš 1-jo pusi.) 
ji praryja daugiau kaip $1,- 
77,000,000 (vieną bilijoną ir 
776 milijonus).

Straipsnių autorius Sanche 
de Gramont viešai pripažįsta: 

kad mūsų žvalgyba 1950 m. 
paruošė, apginklavo ir pa
siuntė iš Formozos “partiza
nus’’ užpuldinėti Kinijos pa
jūrį;

1953 metais nuvertė Irano 
valdžią, kuri Amerikai nepa
tiko ;

1953 metais Vakarinėje Vo
kietijoje, buvusio Hitlerio 
žvalgybos viršininko Gehlen 
vadovybėje, suorganizavo fa
šistus ir juos pasiuntė į Ryti
nę Vokietiją riaušėms kelti;

1954 metais nuvertė Guate- 
malos demokratinę valdžią;

1956 metais parūpino agen
tus suruošimui Vengrijoje su
kilimo ;

1958 metais išprovokavo 
pasiuntimą Amerikos laivyno 
į Lebanoną;

1960 metais suorganizavo 
nuvertimą Laosos valdžios, ku
rios pryšakyje buvo princas 
Phoumi;

1961 metais suruošė invazi
ją į Kubą.

Matote, kokiais “šauniais 
darbeliais” yra atsižymėjusi 
toji mūsų žvalgyba.

Klevelandiške smetonininkų 
gazieta su pasibaisėjimu rašo 
apie tai, kad aną dieną Vil
niuje įvykusiame rašytojų su
važiavime dalyvavo ir apie 
literatūrą ir jos vaidmenį kal
bėjo Valstybės Saugumo Ko- 

• miteto viršininkas A. (Randa
kevičius. Ot, girdi, kas dik
tuoja Lietuvos rašytojams!

Bet čia visa bėda bus ta
me, kad to laikraščio redak
toriai gyvena sena praeitimi, 
vadovaujasi kvaila, klaidinga 
logija. Jiems atrodo, kad ka
dangi buržuazijai valdant Lie-

būvėlį ( parę ). Tai gal ii įuvy jos policijos bei saugu- 
geras būdas patraukimui mo viršininkai buvo tamsūs ir 
narių lankyti susirinkimus, ž

. . i turėtų outi
Visi kalbame ir supranta- lby Lietuvoj

Kanada įsiskolino 
užsieniui

me, kad ateitis mūsų orga
nizacijų p r i k 1 ausys nuo 
ateinančių1 kartų. Mūsų 
LDS nors nėra taip didelė 
organizacija narių skaičių-

Kanados centrinio statis- bet palyginus su kitais 
tikos biuro duomenimis, susivienijimais, mes turime 
Kanados įsiskolinimas už-! gerą skaičių jaunosios kar-

tos narių. Todėl reikia 
stengtis juos įtraukti į pla
tesni veikimą.

Viso geriausio jums,
J. K. Mažukna

I

sienini, 1960 metais siekęs 
16.9 milijardų dolerių, dar 
daugiau padidėjo 1961 me
tais ryšium su tolesniu už
sienio kapitalo plaukimu. 
1950—1960 m. laikotarpiu 
užsienio kapitalo įdėjimai 
padidėjo nuo 8.7 iki 22.3 mi
lijardų dolerių, o 1961 m. 
pabaigoje pasiekė 23 mlrd. 
dolerių.

1959 metais 51 % Kana
dos perdirbamosios pramo
nės įmonių priklausė užsie
nio kapitalui, daugiausia 
JAV. Automobilių pramo
nėje užsienio kapitalo dalis 
sudarė 89%, gumos pramo
nėje — 86 proc., naftos ir . amuuuou Viuujc. j. v 
dujų pramonėje — 63 proc. I liais dar įrengtos vietos sė- 
Pelnų persiuntimas į užsie
nį dividendų, palūkanų ir šia kursuoja tose linijose, 
kitokia forma 11960 metais 
viršijo 491 milijardą.

Autobuse — 180 keleivių
Pusantraaukščius auto

busus pradėjo gaminti Vo
kietijos Federatyvinė Res
publika. Jie pakelia 12 ir 
pusę tonos naudingo svo
rio ir gali vežti nuo 150 iki 
180 kėleivių. Autobuso ilgis 
—11.8 m., plotis 2.5 metro. 
Į viršutinį jį aukštą paten
kama laipteliais, įrengtais 
autobuso viduje. Po laipte-

žiaurūs sutvėrimai, tai taip 
turėtų būti ir nūdienėje Tary- 

je.
Dabar gi kitaip.

Lietuvoje atsakingas 
valstybės organuose 
gabūs, išsilavinę^ talentingi, 
nuoširdūs, patriotingi žmo
nės. Minėtas Valstybės 
Saugumo Komiteto viršininkas 
Randakevičius','1 matyt, yra 
aukšto išsilavinimo gabus vy
ras. Toji atsakinga vieta jam 
nekliudo turėti teisingą su
pratimą apie literatūrą ir jos 
vaidmenį naujame gyvenime.

REDAKTORIAI MATĖSI 
SU PREZDENTU

Washingtonas. — Keturi 
JAV laikraščių redaktoriai, 
kurie per 23 dienas Tarybų 
Sąjungoje išvažinėjo 8,000 
mylių, matėsi su preziden
tu Kenedžiu. Jie padarė 
pranešimą apie sava paty
rimus.

dėti. Šie autobusai daugiau-

kuriose labai tirštas gatvių 
eismas.

Matthew-Mateusas Dobinis

tapo mirties iš savo šeimos išskirtas 1962 metų 
rugpjūčio 3 dieną.

Sunkiomis liūdesio dienomis daugelis . giminių, 
draugų ir kaimynų reiškė mums užuojautą: atvy
kimu j šermenis ar palydėjimu į kapus, dar kiti 
gėlėmis ar laišku.

Visiems nuoširdžiai dėkojame:

1 Ona Dobiniene, žmona 
Algirdas Dobinis, sūnus 
Mary Dobinis, marti 
Christina, anūkė

Susitiksim vykstančius 
Lietuvon į svečius

Vykstantiems Lietuvon 
palinkėsime laimes

Brooklyniečiai ga v o m e 
linksmą žinią, kad grupė 
mums gerai pažįstamų lie
tuvių išvyksta apsilankyti 
Lietuvoj. Džiugu, kad pirm 
išvykimo jie sutiko turėti 
su mumis visais pasimaty
mą Bendrų parengimų ko
miteto ruošiamame pobū
vyje.

Iki šiol jau žinoma, kad 
išvyksta, ir pas mus daly
vaus Julija Marazienė ir 
Rožė Samulionienė iš Ghi- 
cagos, Konstancija Rim
kus iš Michigano valstijos, 
taipgi mūsų veikli aidietė ir 
klubietė Vera Bunkienė. 
Dar negavome užtikrinimo 
apie jo atvykimą, tačiau ti
kimės. kad keliaus ir kad 
atvyks pas mus worceste- 
rietis darbuotojas Jaskevi- 
čius.

Susitikimas - išleistuves 
ruošiama rugpjūčio 11-tos 
vakarą, “Laisvės” salėje. 
Pilniau apie tai pranešime 
sekamoje laidoje.

Gyvūnai apgauna 
savo priešus

Gamtininkai nekartą ste
bėjo vadinamąją “mirties 
simuliaciją.” Dažnai, palie
tus vabalą, jis pariečia ko
jas, susiriečia. Galima jį 
mėtyti, išskleisti sparnus, 
bet vabalas neparodys jo
kių gyvybės požymių. Vo
rai ir vėžiai, austrės ir gy
vatės, žąsys ir vieversiai, 
įvairiausi žinduolių atsto
vai taip pat. sugeba suak-

ir neturtingos valstiečių 
šeimos sūnus. Gimė jis 1887 
metų rugsėjo 15 dieną Šunė
kų valščiaus Djelinės dair 
me. Dar ir šiandien LiOtiT 
voje tebegyvena ir džiau
giasi naujuoju gyvenimu jo 
keturios seserys ir brolis 
Jurgis su šeimomis.

Čia Amerikoje didžiau
siame liūdesyje Mateušas 
paliko savo žmoną Oną, sū
nų Al. Dobinį, marčią Mary 
ir anūkę Clhristiną, ir daug 
kitų giminių bei draugų.

Gaila netekus malonaus, 
gero draugo.

MIRĖ
Mateušas Dobinis

I

Praėjusį penktadienį, 
rugpiūčio 3 d., naktį mirė 
plačiai žinomas laisvietis 
Mateušas Dobinis. Tiesa, jo 
sveikata jau smarkiai buvo 
pašlijusi paskutinias kele- 
riais metais, bet tikrai sun
kiai susirgo tik paskutinė
mis keliomis dienomis ir 
buvo išvežtas į ligoninę. 
Apie Mlateušo mirtį gimi
nės bei draugai sužinojo iš 
jo artimųjų tik per telefo
ną bei žodžiu. Jo kūnas bu
vo pašarvotas Šalinsko šer
meninėje ant Jameica Avė., 
Woodhavene.

Šita žinia rašoma pirma
dienio rytą prieš pat laido
tuves. Velionio palaikai bus 
palaidoti gražiose Cypress 
Hills kapinėse, kur jau ilsi
si desėtkai pažangių, laisvų 
lietuvių.

Mateušas Dobinis per ei
lę metų buvo vienas iš veik
liausių eilinių darbininkų. 
Ypač jis darbštus buvo, kai 
gyveno Newark, N. J. Tik 
sveikatai smarkiai pašlijus 
mūsų geras draugas nebe
galėjo aktyviškai dalyvauti 
veikime. Bet iki pat mirties 
atidžiai sekė spaudą ir rū
pinosi darbo žmonių kovo
mis už šviesesnį rytojų.

Mateušas visą gyvenimą 
praleido pelnydamas duoną 
“iš prakaito kaktos savo”. 
Jis buvo sunkaus darbo dar
bininkas. Tai pripažins .vi
si, kurie žino siuvėjo-prese- 
rio darbą. Tai labai nesvei 
kas darbas. Tik tvirtos 
sveikatos darbininkas jame 
gali metų metus išsilaikyti. 
Na, o mūsų Mateušas dirbo 
jame daug, daug metų.

Draugas Dobinis mirė 
sulaukęs 75 metų, amžiaus. 
Jo mylima žmoną Ona sa
ko: (“Matote, kaip atsitinka. 
.Planavau susikviesti gimi
nes bei draugus ir Mateu- 
šui suruošti “surprize pa
rę” jo 75-nių proga, o štai 
jis jau karste guli!” Ir apsi
pylė draugė gailiomis aša
romis. Tiek metų kartu iš
gyventa, tiek daug gyveni
me matyta ir perleista, tiek 
daug džiaugsmo ir sielvar
tų turėta, kaip liūdna, kaip 
baisu skirtis ant visados... 
Deja, taip jau mūsų visų 
motina gamta yra patvar
kiusi.

Mateušas į Ameriką at
vyko 1913 metais. Lietuvo
je jis buvo gan skaitlingos

B.

Lankėsi A. Paukštienė
Praėusį penktadienį 

“Laisvės” pastogę aplankė 
miamietė A. Paukštienė su 
savo dukra Eugenija Be- 
niuliene iš New Jersey. 
Jiedvi atlydėjo brooklynie
čiai P. Bieliauskas ir A/F 
Balčiūnas.

Viešnia dar pirmą kartą 
mūsų naują buveinę pama
tė, ir jai ji patiko. Išvykda
ma, paaukojo “Laisvės” 
reikalams $6.

Paviešėjusi pas dukrą, 
pas gimines ir draugus, A^. 
Paukštienė grįžta į Miami, 
Floridą, šiomis dienomis.

ATPLAUKĖ GRAŽUS 
ANGLŲ LAIVAS

Rugpiūčio 2-rą dieną į 
NewYorką pirmu kartu at
plaukė naujasis anglų ke
leivinis laivas “Canberra”. 
Laivas yra 45,000 tonų įtal
pos. Jis atvežė 1,680 keliau
ninkų, bet jame yra vietos 
dėl 2,250 keliauninkų.

New Yorko prieplaukoje, 
kaip ir kiti nauji laivai, 
“Canberra” buvo pasitiktas 
su ceremonijomis — ug
niagesių ’ • laivai iš s a v o 
vamzdžių prunkštė vandens 
srOVėš į aukštį. V

DARBININKAI KOVĄ ' 
LAIMĖJO 4

St Louis. — Virš 16,000 
aliuminio darbininkų strei
kavo prieš Reynolds Alu
minum Metal Co. ir Alumi
num Co. of America. Strei
ką laimėjo. Kompanijos pa
gerins darbo sąlygas, su
teiks ilgesnes vakacijas, pa
didins senatvės pensiją ir 
padarys eilė kitų pagerini
mų. Kontraktas pasirašy
tas dvejiems metams, bet už 
metų bus galima kelti algų 
klausimą.

Dabar ’ menėti ištikus pavojui.
vjetas žinduolių tarpe saVo “gud- 

mu” ypač pasižymi lapė. 
Ne be pagrindo, ji laikoma 
apgavike. Pasakojama, kad 
kartą lapė, įsjgavusi į višti
dę, tiek pririjo, kad jau ne
besugebėjo išlįsti lauk pro- 
siaurą landą., Rytą vištidės 
šeimininkas rado ne tik nak
ties apiplėšimo pėdsakus, 
bet ir patį plėšiką. Plėši
kas buvo “nudvėsęs.” šei
mininkas ištempė lapę už 
uodegos iš vištidės ir nume
tė ją į šiukšlių krūvą. Vos 
pasijutus laisvėje, lapė pa
sipurtė ir spruko.

Vienas anglų gydytojas, 
ilgai gyvenęs Indijoje, pa
sakojo apie “šventojo” jau
čio, susiviliojusio šalia gy
dytojo namų esančia pieve
le, gudrybes. Kai žmonės 
ėmė jautį varyti, jis krito 
žemėn ir nudavė negyvą. 
Vos žmonėms nuėjus, jautis 
“atgijo” ir ėmė skabyti žo-

vietas 
užima

Washingtonas. — Indo
nezija sutiko tartis su Hol
land! j a Vakarų Naujosios 
Gvinėjos reikalais.

Tokio. — čionai buvo su
stojęs L a o s o premjeras 
Phouma. Jis šoke, kad JAV 
militariniai žmonės tuojau 
turės išvažiuoti iš Laoso.

Sulaukęs 69 metų am
žiaus mirė orkestro vedė
jas Victor Arden.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiūčio 13-tą dieną. 
Visi kuopos nariai ir narės prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime. Turėsi
me daug reikalų apkalbėti kas link 
rudeninio spaudos pikniko, šiame 
susirinkime turėsime apkalbėti, kad 
šis piknikas būtų pasekmingas kaip 
ir pereiti piknikai.

Jaskevičius, kp.
(63-64)

sekr.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradieni, rugpjūčio 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, nes de
legatai pateiks raportus iš LDS 15- 
tojo seimo. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėte.

Valdybav f 
(62-63)

Kartą džiunglėse sugautą 
laukinį dramblį lydėjo du 
kiti, prijaukinti. Staiga be
laisvis sustojo, pakibo ant 
lynų ir grandinių, rišančių 
jį su palydovais, ir pagaliau 
nuvirto ant žemės. Medžio
tojai bandė ji išjudinti, bet 
veltui: dramblys, matyt, 
nudvėsė. Nusivylę medžio
tojai prisėdo ant jo pailsė
ti, paskui nuo “mirusio” 
belaisvio nuėmė pančius ir 
kartu su prijaukintais 
drambliais patraukė į sto
vyklą. Kai jie visi nutolo 
nuo “lavono” bent keletą 
metrų, dramblys atsikėlė ir, 
našaipiai, kaip pasirodė me
džiotojams, sutrimi tavęs, 
metėsi į tankmę.

O šiaurės Amerikos žiur
ke oposumas tiek pažengusi 
šiame mene, kad pats jos 
navadinimas įasmenina ap
simetėlį, simuliantą, ir ang
liškas išsireiškimas “oposu
mas” reiškia kvailu apsi
metusį žmogų*

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglę-LietuviŲ Kalbu
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras LietuviŲ-Anglii Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami '‘Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N.Y.

6 p.—-Laisve (Liberty)—Antr., rugpjūčio (Aug.) 7, 1962




