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KRISLAI
Veiksniams džiaugsmo nėra 
Jie—kapitalo atstovai 
Nixonas—reakcijos rėmėjas 
Nori “aliejaus respublikos” . 
Pasimatysime Waterbury

— Rašo J. Gasiūnas —

Lietuvos žemės ūkio minist
ras pareiškė: “Dabar, galima 
sakyti, mes jau nebeturime 
ekonomiškai silpnų ūkių.”

Tai pacitavęs, “Vienybės” 
Girnakalis rašo: “Gi dar prieš 
Helerius metus ekonomiškai 
neišsiver č i a n č i ų ūkių buvo 
kiekviename r a j one. Reiš
kia, Lietuvoje kažkas smar
kiai pasikeitė, kažkas padir
bėjo. Ar komunistai mums iš
eivijoje patinka ar ne—kitas 
dalykas, bet Lietuvoje ekono
minė būklė nuolat gerėja. Lie
tuvos gyvenimo gerėjimu 
džiaugiuos ir tuo būdu išreiš
kiu savo meilę tėvynei.”

Jie ir dabar te- 
“Lietuva skurs-

tokias nesąmo-

Gerai, kad Girnakalis pri
pažino tą faktą, kad Lietu
vos gyvenimas smarkiai gerė
ja. Bet dar daugelis veiksnių, 
visokių “vaduotojų” su tuo vi
sai nesiskaito, 
beplepa, kad 
ta.”

žinoma, jie
nes kalba todėl, kad jie tikrai 
norėtų matyti Lietuvą skurde. 
Tuomet dar smarkiau galėtų 
jaukti apie socializmo bank
rotą.

Republikonų konvencija pra
ėjo. Ji iškėlė savo “geriau
sius sūnus” Nixoną ir Agnew 
į prezidento ir vice prezidento 
vietas. Dabar prasidėjo kam
panija už jų išrinkimą.,

Iš 50 valstijų delegatai su- 
nustatė Republikonų 
ir jos kandidatams 
užkariauti valstybės 
tuomet vairuoti taip,

kaip naudingiau monopolisti
niam kapitalui.

važiavę 
partijai 
gaires: 
vairą ir

Negrų kunigas Abernathy 
su savo delegacija pasiskelbė 
atstovaują 51-ąją valstiją —- 
Alkį-skurdą. Jie atstovavo mi
lijonus beturčių. Bet su jais 
republikonų vadeivos visai ne
siskaitė. Konvencijos delegatų 
tarpe nei vieno beturčio nebu
vo, negrų taipgi tebuvo visai 
mažytis skaičius.

Dabar visų akys nukrypo 
Chicago's link. Rugpiūčio 26 d. 
defnokratų delegacijos suvyks. 
Kartu Chicagon atvyks tūks
tančiai ir tūkstančiai betur
čių, reikalaujančių baigti Viet
name karą ir karo lėšas skir
ti kitam karui — karui 
skurdu.

su

yra
me-

Penktadienis

Devyni kunigai 
suspenduoti

Santiago, Čilė. —Arkivys
kupas suspendavo devynis 
Romos katalikų kunigus už 
dalyvavimą demostracijo j e 
orie katedros.

Rugpiūčio 11 d. tie kuni
gai prisidėjo prie demons
tracijos. 9 kunigai, 3 vienuo
lės ir apie 150 parapijonų 
užsirakino katedroje, ir per 
12 valandų jie ten turėjo 
“sėdėjimo streiką”.

Savo manifeste jie smar
kiai kritikuoja hierarchiją, 
kuri “pasiduoda turtui ir 
galiai”. “Mes esame pasiau
koję liaudies kovoms už iš-
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Metai 56-ieji

silaisvinimą”, manifeste jie 
pareiškia.

Baudžia streikier
Paryžius. — Prancūzijos 

valdžia pasimojo bau 
dijo ir televizijos da: 
kus, dalyvavusius streikuo
se kartu su kovojančiais 
studentais ir dirbtuvi 
bininkais.

sti ra- 
•binin-

u dar-

Nuteisė 32 nužudyti
Salisbury, Rodezija.—Bal

tųjų šovinistų valdžia pas
merkė mirčiai 32 afrikiečius 
kovotojus už laisvę.

Guatemalos studentai nenori 
Jungtiniu Valstija propagandos

Guatemala. — 4,800 uni
versiteto studentų sustrei
kavo. Jie reikalavo pašalint 
iš universiteto klasių Jung
tinių Valstijų propagandą, 
kurią skleidžia JAV Agen
cy for International Deve
lopment ir Michigan State 
University.

Tų Jungtinių Valstijų įs
taigų mokytojų lekcijos bu- 
/o pri e v a r t a studentams 
brukamos. Kairieji studen
tai teigia, kad tai Jungtinių 
Valstijų Centrinės žvalgy-

bos Agentūros finansuoja
mos lekcijos.

Guatemalos universitetas, 
pagaliau, sutiko studentų 
reikalavimą patenkinti. To
kiu būdu Jungtinių Valstijų 
propaganda universitete už
daryta.

Drebėjime žuvo 298
Manila, Filipinai. — Da

bar apskaičiuota, kad žemės 
drebėjime žuvo 298 žmonės. 
Dar apie 100 žmonių nesu
randama/

Vietnamiečiai smerkia Nixoną 
ir republikonų platformą

■ Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacijos vadovas 
N. T. Le pasmerkė Nixoną 
ir republikonų platformą, 
kaip nerealistinį dalyką.

“Nixonas parodė begėdiš
kumą iki to taško, skaity
damas pietinę mūsų tėvynės 
pusę kaip savo privatinę

ganų gaudytojus.
Jeigu kas ieško 

nors nublukusio 
baisiai nusivils, 
bandys; šiek tiek 
dangstytis. Juk
daugiau balsų pas tuos, kurie 
yra nusivylę prez. Johnsonu ir 
vice prezidentu Humphrey.

pas Nixoną 
liberalizmo, 
Tiesa, jis 
liberalizmu 
nori gauti

nuosavybę”, pasakė Le.
Atrodo*, kad Nixonas, 

tapęs prezidentu, “būtų 
siruošęs naudoti atominius 
ginklus, kad paklupdytų 
Hanojų ant kelių”.

Pasižadėdamas “n e p a r- 
duoti Vietnamo”, Nixonas 
tik pakartojo prez. Johnso- 
no nuolat kartojamus 
džius, teigia Le.

pa- 
pa-

zo-

Karo klausimu Nixonas 
nemažai pasiskęs. 1964 
tais jis ragino prez. Johnsoną 
smarkiai plėsti karą, permesti 
jį į Šiaurės Vietnamą ir net 
į Laosą. Jis kalbėjo už pil
ną karo laimėjimą.

Republikonų konvencijoje ir 
vėliau jis pasakė, kad jis nori 
“laisvų rankų” 
tai reiškia, kad 
neturėtų teisės 
karo klausimu.
Amerikai “garbingos taikos,” 
o ne pasitraukimo iš Vietna
mo.

vesti karą. O 
nei Kongresas 
jam pasakyti 
Nixonas nori

Afrikos respublika Nigeri
ja skaldoma. Neokolonistams 
pavyko sukurstyti Biafros pro
vincijos nacionalistus siektis 
nepriklausomybės. Dabar Ni
gerijoje verda civilinis karas, 
žmonės badauja, baisi padė
tis.

Prieš kiek laiko neokolonis- 
tai bandė iš Kongos respubli
kos atplėšti turtingą provinci
ją Katangą. Buvo sukurtas ci
vilinis karas. Bet neokolonis
tams ten nepavyko.

Dabar imperialistai nori Bi- 
afroje sukurti “aliejaus res
publiką,” iš kurios jie galėtų 
semtis milžiniškus pelnus.

Brazilijos armija 
prieš studentus

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos armija ir policija pa
naudota prieš studentų de
monstracijas šiame mieste. 
Dabar miestą patruliuoja 8, 
000 kareivių ir policistų.

Valdžia’ skelbia, kad stu
dentų demonstracijos buvo 
išvaikytos ir miestas grįžęs 
į normalę padėtį.

R. Nixono politinė linija yra 
jaugiau negu konservatyvi 
Nuo 1948 metų jis smarkia 
rėmė reakcinius bilius, neame- 
rik^iės veiklos komitetus, ra

Sekmadienj vieni iš New 
Yorko vyks į Worcesterio pik
niką^ kiti—j Waterbury, Conn. 
Abu parengimai p a ž a n g ios 
spaudos naudai. Abu turi ge
rai pavykti.

Taigi, iki pasimatymo Vai- 
tonių sodyboje, Waterbury.

TSRS kaltina Ameriką
Geneva, Šveicarija.—Ta

rybų Sąjungos atstovas 
Roščinas p a r ei š k ė, kad 
Jungtinės Valstijos, naudo
damos chemikalinius gink
lus “agresyviame kare 
Vietname,” laužo tarptau
tinį įstatymą, draudžiantį 
tokius ginklus naudoti.

Roščinas tai pasakė 17 
šalių nusiginklavimo kon
ferencijoje, kuomet Anglija 
pasiūlė sulaikyti biologinių 
ginklų gamybą ir naudoji
mą. • : i

Mirė Šukienė-Benesevičiūtė
Vilnius. — Akmenės rajo

no gyventojai, kaip praneša 
respublikinė spauda, paly
dėjo į paskutinę kelionę 
pensininkę Juzefą Šukienę, 
mirusią rugpiūčio 9 d. Pa
pilėje.

Šukienė-Benesevičiūtė gi
mė 1883 m. geg. 3 d. Jonai
čių kaime, Tirkšlių valsčiu
je, Mažeikių rajone, maža
žemio valstiečio šeimoje. Sa
lantuose Juzefą baigė pra
džios mokyklą ir mokėsi 
siuvėjos amato. Mirus bro
liui, Juzefą su motina apsi
gyveno Zanuumse prie Tel
šių, siuvo žmonėms drabu
žius.

Negalėdama iš savo už
darbio pragyventi, 1 Juzef a 
emigravo į Jungtines Vals
tijas, dirbo New Yorko siu 
vyklose, auklėjo turtingųjų 
vaikus, .dirbo ..Filadelfijos 
popieriaus gaminių dirbtu
vėje.

Benesevičiūtė Amerikoje 
ištekėjo už staliaus Juozo 
Šukio, pagarsėjusio JAV 
Lietuvių Socialistų Sąjun-

gos organizatoriaus. 1908 
metais Šukiene įstojo į So
cialistų Sąjungą, dirbo jos 
narių sukurtame Lietuvių 
Moterų Progresyvių Susi
vienijime Centro Komiteto 
iždininke, buvo viena iš 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos organizatorių. Kai Lie
tuvių Moterų Progresyvus 
Susivienijimas 1916 m. pra
dėjo leisti savo organą žur
nalą “Moterų Balsas,” jo 
redaktorės buvo K. Petri- 
kienė ir J. Šukienė.

Lietuvių Socialistų Są
jungos 10 suvažiavimas 
1919 m. Brooklyn©, pirmi- 

ininkauiamas Juozo Šukio, 
pasmerkė dešiniuoisius soci
alistus, oportunistus, nuta
rė pasivadinti Lietuvių Ko
munistų Federacija (Sąjun
ga) ir prisidėti prie JAV 
Komunistų Partijos, Šukie
nė tain pat patapo Komu
nistų Partijos nare ir buvo 
jos nare iki 1933 m.

Už Gegužės Pirma jai skir
tų atsišaukimų plat i n i m ą 
Šukienė 1921 m. New Yor
ke buvo suimta. Išėjusi už 
darbininkų surinktą užsta
tą j laisve. Šukienė nuo teis
mo pąsislėne ir su vyru ap
sigyveno Grand Rapids, 
Mich., kaip Sakalai, toliau 
dalyvavo darbininkų judėji
me. Už dalyvavimą darbi
ninkų demonstracijoje Šu
kienė 1932 m. vėl buvo su
imta Grand Rapidse.

Apvažiavę Jungtinių Vals 
tijų lietuvių kolonijas su 
prakalbomis ir atsisveikinę, 
1933 m. abu išvyko į Tary
bų Sąjungą apsigyventi.

(Tęsinys 5-tame pusi.)

Reakcijos - rasizmo 
sąjunga

New Yorko dienraštis 
“Daily World” rašo, kad 
Nixono-Agnew kombinacija 
yra reakcijos ir rasizmo są
junga.

Prezidentinis kandidatas 
Nixonas tiksliai pasirinkęs 
Mary lando gubernatorių 
kandidatu vice-preziden t o 
vietai. Marylando valstija 
juk prisiskaito prie pietinių 
rasistinių valstijų. Nixonas 
todėl nori gauti daugiau 
balsų iš tų valstijų.

Gub. Agnew laikosi “įs
tatymų ir tvarkos”. Jis pa
reiškė, kad negalės toleruo-

ti “rasistinių riaušių” ir ki
tokių kovų prieš rasinę dis
kriminaciją. Nixonas pasi
rinko Agnew, slaptai pasi
taręs su rasistiniais pietinių 
valstijų delegatais.

Agnew yra pasakęs: jei
gu jis būtų turėjęs prezi
dento galią, nebūtų leidęs 
beturčiams maršuoti į Wa- 
shingtoną ir pasistatyti ten 
savo miestelį

Milijonierių s 
stambus rėmėjas 
fašistinio režimo, 
didelis rėmėjas 
Agnew.

Pappas, 
Graikijos 
dabar yra 
kandidato

G. McGovern-naujas demokratų 
prezidentinis kandidatas

Washington. — Senato- 
rius McGovern visai neti
kėtai praeitą sekmadienį 
pasiskelbė demokratų kan
didatu prezidento vietai. 
Nors ir smarkiai pavėluo
tas pasiskelbimas, bet jis 
plačiai nuskambėjo ir bus 
balsuotas demokratų kon
vencijoje.

Save iškeldamas kandida
tu, McGovern nori apvieny- 
ti pakrikusias užmuštojo 
Roberto Kennedžio grupuo
tes ir kartu išlaikyti Demo-

kratų Partijos vienybę. Jis 
pasisakė už Vietnamo karo 
baigimą ir prieš prez. John- 
sono uždėtą kontrolę ant 
Demokratų partijos, kaip 
žalingą demokratų judėji
mui.

Kitas jo tikslas — prasi
mušti j viršūnes ir laimėti 
pačioje konvencijoje. Jeigu 
Humphrey ir McCarthy ne
gautų reikalingo skaičiaus 
balsų, tai delegatai gali pa
sirinkti trečią kandidatą ir 
vieningai jį išrinkti.

Rekordiniai streikai per 6 men.
Washington. — Darbo 

Statistikų Biuras raportuo
ja, kad šių metų šešiais mė
nesiais streikavo darbinin
kų daug daugiau, negu ki
tais metais nuo 1952 metų.

Streikuojančių darbinin
kų skaičius siekė 1,430,000. 
Prarasta streikų metu apie 
25 milijonus darbo valandų.

Per šių metų pirmąjį pus
metį įvyko 2,720 streikų. 
1967 metais per 6 mėn. bu
vo 2,665 streikai.

Amerikos mokytoją 
grupė Lietuvoje

Vilnius. — 17 Amerikos 
mokytojų-turistų kelias die
nas viešėjo Lietuvoje.

Mokytojai domėjosi Lie
tuvos švietimo sistema, mo
kyklomis.

4,300 civilinių užmušta 
Vietname

Washington. — Pentago
nas skelbia, kad Vietnamo 
kare užmušta 4,300 civilinių 
arba 14 proc. visų užmuštų
jų amerikiečių.

Apie 30 amerikiečių kas 
savaitė žūsta Vie t n a m e, 
nors jie esti toli nuo mū
šių lauko.

Prašys komunistų paramos
Pnompenh. — Kambodijos 

valdžia pareiškė, kad ji ga
li prašyti Kinijos, Vietnamo 
ar kitų komunistų paramos 
Jungtinių Valstijų agresijai 
atremti.

Mažins automobilių gamybą
Detroit. — Automob i 1 i ų 

korporacijos ruošiasi suma
žinti automobilių gamybą ir 
paleisti iš darbo daugelį 
darbini n k ų, nes daugiau 
kaip pusantro milijono 1968 
metų laidos automobilių yra 
neišparduotų.

Melbourne.. Australija. — 
Romos katalikų kunigas N. 
Crotty pašalintas iš kuni
gystės todėl, kad yra prie
šingas popiežiaus enciklikai 
gimdymo kontrolės klausi
mu.

Surado Kubos bėglių 
ginklų sandėlį

Johnsonburg, N. J.—Vie
noje farmoje federaliniai ir 
valstij os agentai surado 
įvairių ginklų sandėlį, kuris 
bene bus Kubos bėglių.

Sandėlyje rasta pusė to
no dinamito, automatiniai 
šautuvai, ašarinės bombos 
ir daug amunicijos.

Skelbia nacionalinį boikotą 
Hearsto spaudos sindikatui

Los Angeles, Calif.—dien
raščio “Herald - Examiner” 
darbininkai jau aštuntą mė
nesį streikuoja. Daugiau ir 
daugiau unijų ateina jiems 
pagalbon.

American Newspaper Gu
ild, kurios 1,100 narių yra 
streiko lauke, kviečia skelb
ti Hearsto spaudos sindika
tui boikotą.

Patirta, kad boikotas la-

bai daug pakenkia Hearsto 
spaudoje garsinimams, dau
gelis biznierių atsisako gar- 
sintis.

Apiplėšimai padidėjo 240%
Washington. — FBI di

rektorius Hooveris rapor
tuoja kad bankų ir kitų fi
nansinių įstaigų apiplėšimai 
nuo I960 m. padidėjo net 
iki 240 procentų.

TSRS unijų laikraštis 
apie Nisoną ir Agnew
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos profesinių sąjungų laik
raštis “Trud” rašo, kad di
džiojo biznio bosai, pasirin
kę Nixoną ir Agnew kan
didatais, patenkinti sena 
imperialistine linija ir se
nais politiniais vadais.

Kiti laikraščiai taipgi 
smarkiai išstojo prieš re
publikonų kandidatus, kaip 
imperialistų agentus.

Riaušėse užmušti 3 
negrai, 35 areštuoti
Los Angeles, Calif. — Ki

lusiose riaušėse negrais ap
gyventame Watts rajone 
trys negrai užmušti, 5 poli- 
cistai ir 42 civiliniai sužeis
ti, 35 areštuoti.

Keletas tūkstančių negrų 
susirinko paminėti šiame 
rajone 1965 metais kovas 
prieš rasinę diskriminaciją. 
Kai policija pradėjo negrus 
puldinėti, įvyko susikirti
mas.

Boikotuoja vynuoges
I

Cleveland. — Majoro Sto
ke s pritarimu išvystytai 
platus boikotas Kalifornijos 
vynuogių, kurių darbinin
kai tebestreikuoja.

Leipcigas, Rytų Vokietija.
— Metinė rudens paroda 
prasidės rugsėjo 1 d. Joje 
dalyvaus pramoninės f i r- 
mos iš 55 šalių, apie 250,000 
biznierių ir turistų.

Ulbricht ir Dubcėk
Karlo vi Vary, Čekoslova

kija. — Rytų Vokietijos 
Kompartijos vadovas Wal
ter Ulbricht ir Čekoslovaki
jos Kompartijos vadovas 
Alexander Dubcek baigė 
čia pasitarimus.

Jie tarėsi apie bendrą ak
ciją prieš gręsiantį pavojų 
iš Vakarų Vokietijos. Pasi

tarimai praėjo draugiškai.
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Ir jie susirūpino Čekoslovakija!
PREZIDENTAS Johnsonas pasikvietė Republiko- 

xoną ir Agnew pasitarimui 
vę supažindinti su Vietnamo 
tartasi ir kitomis problemo- 

problema” su Čekoslovakija, 
inkams taip parūpo Čekoslo- 
aportavo Nixonui ir Agnew

nu partijos kandidatus Ni 
svarbiais reikalais. Jie bu 
karo eiga. Buvę kalbėta ii 
mis, viena kurių buvusi “‘

Kodėl ponams pokalbir 
v aki ja? Ką prezidentas i 
apie Čekoslovakiją?

Prieš kelias dienas bu v 
sybė nieko neturi su jvykia 
jokios smalos neverda, nes 
ir į jos santykius su kitais socialistiniais kraštais, kad 
pranešimai apie suradimą 
dėlių prie Vakarų Vokieti j 
t. t. O štai dabar prezidentas ir Nixonas susirinkę ta
riasi, ką daryti su ta Čekoslovakija, su tais Čekoslova
kijos įvykiais?!

Ar tik nebus taip, kaįl buvo kas nors suplanuota, 
bet nepavyko, bet pralūžo? 
didatai apie tai žinotų ir 
joje.

o sakoma, kad mūsų vyriau- 
is Čekoslovakijoje, kad ji ten 
ikiša į jos vidinius reikalus

amerikoniškų ginklų san- 
os rubežiaus yra “melas” ir

Reikia, kad republikonų kan- 
tylėtų rinkiminėje kampani-

mdidaty derlius
tų partija gali didžiuotis sa- 
okio gausaus kandidatų der- 
vo turėjusi.
šių trijų kandidatų — Mc-

Nepaprastas lu
IŠ TIKRŲJŲ DemokrJ 

vo kandidatų skaičiumi. T 
liaus ji veikiausia dar nebu

Be pirmiau pasiskelbu
Carthy, Humphrey ir Wallace — dar rikiuotėn stojo 
senatorius McGovern, ir gubernatorius Maddox žada 
neatsilikti, nes tik jis, kaip atviras rasistas, galėsiąs De
mokratų partiją išgelbėti.

Humphrey tikisi nominacijas laimėti be didėlio vargo. 
Jau jis kalba apie pasirinkim
Jo entuziastiškas draugas ir rėmėjas New Yorko Miesto 
Tarybos .prezidentas Frank
kad sen. McCarthy, suvažiavime prakišęs nominacijas į 
prezidentus, apsiimtų būti kandidate į' viceprezideritūs. 
Jiedu, sakų O’ConnQ|\ taip supliektų repųblikonus šiuose 
rinkimuose, jog jiems >reik itų keleto desėtkų metų at
sipeikėti.

a kandidato į viceprezidentus.

D. O’Connor siūlo maldaūti,

kandidate į' viceprezideritus.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
A. PETRIKĄ

Lietuvos kraštovaizdžio ateitis

YRA DATOS, 
KURIŲ NEUŽSĖS 
LAIKO DULKĖS

Vilniaus “Tiesoje’ 
3 d.) skaitome ved 
“Rugpjūčio trečioji, 
ko kita ten pasakyt

Yra datos, kurių 
laiko dulkės. Datos, k 
pamirš Lietuvos dai
nės. Tai — datos, že: 
čios mūsų tautos ryžtingą po
sūkį socializmo keliu, 
buvo 1918 metų gruo 
oji 
revoliucinės darbinink

(rugp. 
amąjį 
..” Be 
a:
neužsės 
urių ne- 
bo žmo- 
nklinan-

vau j a įvairiose demonstra
cijose prieš Vietnamo karą, 
neturėdami jokio supra
timo apie labai svarbias ir 
komplikuotas šių dienų Azi
jos problemas. Daugelis 
nori įtikinti JAV vyriausy
bę, kad Vietnamo karą rei
kia nutraukti ir P. Vietna
mą atiduoti komunistams, 
nes esą į tą karą gali įsi
velti Raudonoji Kinija.”

Tokia galimybė esanti, 
bet jos mums nereikią bi
joti. Ir štai kodėl: “Kas 
yra geriau: kariauti su pa
lyginamai silpnai apgink-

Tokia 
džio 16- 

kai. Lietuvos Laikinosios 
li ir val

stiečių vyriausybės vardu buvo 
valdžia luotą R. Kinija, ar palauktipaskelbta, jog visa

Lietuvoje pereina į Darbiniu- kol ji visapusiškai pasiruoš 
kų, bežemių ir mafžažemių karui? Tikėti, kad su ko- 
valątiečių atstovų Taiybų ran "

vo 1940

Tarybų Lietuvos pirmaei
liai veikėjai visai rimtai su
sirūpino savo krašto gam
tovaizdžiu ir jo ateitimi. 
Tiesiamieji keliai, statomie
ji fabrikai, naujos kolūkių 
gyvenvietės, plečiami mies
tai, statomi tvenkiniai (Kau
no jūra ir kt.)—ne tik ma
žina laisvos žemės plotą, bet 
keičia ir kraštovaizdį, o daž
nai jį dar skurdina.

Tuo klausimu š. m. balan
džio mėn. 4-5 dienomis Vil
niuje buvo sušaukta res
publikinė konferencija, pa
vadinta “Melioracija ir 
kraštovaizdis.” Ją organi
zavo Lietuvos Gamtos drau
gija, C°mtos apsaugos ko
mitetas p ie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos, Gamtos 
apsaugos komisija prie 
LTSR Mokslų Akademijos 
prezidiumo, Melioracijos ir 
vandens ūkio bei Žemės 
ūkio ministerijos.

Įžanginiu žodžiu konfe
rencijos darbą pradėjo Lie
tuvos Gamtos apsaugos 
draugijos respublikinės ta
rybos pirmininkas, Mokslų

dis būtų nepataisomai sifc 
gadintas. Kai kur žala jau 
padaryta. Paskubom vanb 
duo nuleistas j jūrą ir žeme 
liko sausa, podirvio drėgmė 
išnyko. Kai kur jau dėl to 
išdžiūvo kaimuose šuliniai 
bei upokšniai, kai kur nu
slūgo mažesni ežerai, o 
aukštumose jau vėjas sausą 
žemę nešioja, pasirodė grun
to erozija, derlingumas iš
nyko.

Tad Gamtos apsaugos 
draugija ir visi gamtą my
linti piliečiai perdaug entu
ziastingiem melioratoriam 
sako: nesiskubinkite, drau
gai, nusausinti kraštą, atsi
žvelkite ir į gamtos bei Že
mės reikalavimus, laikyki
tės pusiausvyros! Meliora
cijos ir kraštovaizdžio rei
kalu daug kalbėta minėto
je konferencijoje. “Mūsų 
gamtos” redakcija, komeiv 
tuodama jos dalyvių kalbas, 
pasakė:

“Pastaraisiais metais Lie
tu v o j e melioravimo dar
bai neregėtai išsiplėtė. Vien 
tik šiais metais numatyta 
nudrenuoti 130,000 hektarų, 
pakalkinti 100,000 hektarų.” 
Tai dideli plotai! Gi Gam
tos apsaugos komiteto pir
mininkas V. Bergas ten pa
sakė, jog:

“D‘rėgnų žemių meliora
vimas — būtinas darbas.” 
Tačiau: “Ekonomikos ne
galima organizuoti grožio 
sąskaita. Trumpalaikė nau
da vėliau gali brangiai kai
nuoti. Socialistinės visuo
menės poreikiai ’reikalauja 
saugoti • ir gausinti* gamtos 
turtus. Todęl būtina atstai 
tyti gamtos lygsvarą,. kur K 
buvoupažeista. ,. Mažųimš- 
kelių/ giraičių/ krūmynų iš
naikinimas paspartina snie
go tirpimą pavasarį, padi
dina paviršiaus polaidžio 
vandens nuotakį ir tokiu 
būdu taip pat padeda “vy
ti” vandenį iš laukų... Gi
raitės silpnina vėjo greitį, 
mažina paviršiaus vandens 
nuotakį, stabdo arba silp
nina dirvų eroziją, iš dalies 
reguliuoja upelių nuotakį. 
Jos teiktų prieglobstį nau
dingiems paukščiams, žvė
rims ir vabzdžiams, būtų 
svarbios žmogaus buičiai, 
poilsiui, turizmui.”

Konferencijos dalyviai at
sižvelgė ir į kolūkių centrų 
steigimą bei kolūkiečiams 
butų statymą. Pasisakyta, 
kad purojektuojamos gy
venvietės turi būti ne t& 
patogios žemdirbiams, ibet 
ir kad negadintų kra^fo- 
vaizdžio, kad nebūtų vieno
dais namais nustatyta abi 
pusės gatvės ir pan. Kai 
numatyta dar šiais metais 
perkelti į naujas gyvenvie
tes apie 5,600 vienkiemių, 
tai susidaro nemaža prob
lema. Čia reikia pagalbos 
ekonomistų, inžinierių, ar
chitektų, gamtininkų, daili
ninkų ir kt.

Bes esame tikri, kad Lie
tuvos vadai mokės pasirū
pinti ne tik savo krašto 
žmonių gerove, bet ir žiū
rės, kad pažangi ekonomi- 
zacija nepakenktų Lietuvos 
grožiui.

TARYBINIAI ŽURNA
LISTAI APIE REPUBLI
KONŲ SUVAŽIAVIMĄ

Dienraštis “Pravda” tu
rėjo Miami Beach republi
konų suvažiavime, du kores
pondentus — Georgi Ratia- 
ni ir Boris Strelnikov. Jie 
rašo:

“Mes priėjome supratimo, 
kad daugelis amer i k i e č i ų 
1968 metų balsuotojų ge
riau išprusę, negu buvo 
1964 metais. O juos išpru
sino Vietnamo karas ir neg
rų riaušės. Taip, mes pri
ėjome supratimo, kad 1968 
metų balsuotojas nori pa
kaitų daug labiau, negu 
norėjo 1964 metais, ir kad 
tą jo norą padidino tie pa
tys Vietnamo karo ir neg
rų riaušių klausimai. Ta
čiau norėdami būti teisin
gi tiesai, mes privalome pa
sakyti, kad Amerikos bal
suotojas tebėra politiškai 
toks pat naivus žmogus, ku-
Žurnalistai Ratiani ir Strel

nikov turi žodį ir republiko
nų r in k mi nė s platfor- Akademijos Botanikos ins- 
mos klausimu. Girdi, plat
forma nieko konkretaus ne
pasako. Atrodo, kad plat
formos autoriai karštą bul
vę mėto iš rankos į ranką: 
jie norėtų pažadėti balsuo
tojams taikų Vietnamo 
problemos išsprendimą, bet 
bijosi atsižadėti savo pir
mesnės politikos, kuri kri
tikavo dem o k r a t u s, kad 
jiems esą stoka drąsos šį 
purviną karą labiau išplės
ti.”

Toliau: “‘Kitos užsienio 
politikos problemos klambe- 
ną, šių dienų, Ąmerikos du
ris, bet l&68r metų platfor^ 
ma palieka jas be atsaky
mo. Ir kaipgi ji atsakys, 
kacį jos autoriai tik pakar
toja seną pasaką apie “ko
munistinį pavojų” ir reika
lauja ginklavimosi padidini- 

į mo, sustiprinimo NATO 
vienybės ir subversyvės 
veiklos prieš socialistinį pa
saulį.”

Žurnalistai baigia: “pini
ginių maišų kova — kaip 
prieš keletą desėtkų metų 
vienas žurnalistas charakte
rizavo Jungtinių Valstijų 
rinkimus — šiandien prisi
menama Miami Beach 
važiavime.”

munistais ateityje bus ga
lima surasti ‘modus viven- 
di’ — yra iliuzija... Pavė- 
linimas gali atnešti nepatai
somas ir tragiškas pasė
kas ...”
Vadinasi, smarkuoliai iš 

šios gazietos norėtų, kad 
būtų ginklais su Kinija per
siimta tučtuojau. Dar tebe
silieja kraujas Vietname, o 
turime pradėti naują karą 
ir su keliomis dešimtimis 
kartu didesne šalimi! Tiems c

nužmogėjusiems elemen
tams iš “L. L.” dar neužten-

kas. Tokia diena bu 
metų liepos 21-oji, kai Lietu
vos Liaudies Seimas v> 
re Tarybų valdžią mūi 
te ir paskelbė Lietuvą 
Socialistine Respublika, 
kia data buvo ir šian 
nima 1940-ųjų metų r 
3-oji, kai Tarybų Lietuva ta
po lygiateise tarybinių respu
blikų sandraugos nai4, kai ji 
buvo priimta į Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjungą.

Rugpiūčio 3-oji tarsi apvai
nikavo tą lemiamą istorinį po
sūkį Lietuvos darbo žmonių 
gyvenime, kai jie, Komunistų!^ ka(j tūkstančiai jaunų

ėl atkū- 
sų kraš- 
Tarybų

To- 
iien mi- 
ugpiūčio

Negi li republikonų sukilimas
RICHARD NIXON susikėlė audrą republikonuose 

negruose. Mat, jiems baisi 
ko pietietį Maryland valsti 
odore Agnew į viceprezidentus.
ne savo noru, bet pildydamas pietinių valstijų baltųjų 
rasistų reikalavimą priimt
postą. Tai reiškia, sako negrai, kad Republikonų parti
jos vadovybė parsidavė rasistams.

Pirmutinis republikom.s negras pasmerkti Nixoną 
buvo įžymusis buvęs beizbolininkas Jackie Robinson. 
Jis sako, kad jis nuo dak 
partijos kandidatų laimėjimą. Jį pasekė James Farmer, 
Rasinės Lygybės Kongreso pirmininkas, taip pat labai 
įtakingas vadas.. Jis irgi argumentuoja, kad pasirinki
mas Agnew reiškia pietinių valstijų rasistų laimėjimą.

Netenka abejoti, kad Robinsoną ir Farmerį paseks 
kiti juodieji republikonai.
sirūpinti.

ai nepatinka, kad jis pasirin- 
jos gubernatorių Spiro The

ir pasirinko, sakoma,

jų žmogų į viceprezidento

ar darbuosis už Demokratų

Richard Nixonui tenka su-

Sėkminga a n t ik 
veiklos forma

armes

VIETNAMO karo priešai surado visiškai naują 
veiklos formą. Jie pradėj o steigti prie armijos kempių 
kavines. Jas skaitlingai h, 
vinę jie randa prieškarir
Be to, tam tikromis valandomis duodamos dainų ir mu
zikos programos. Aišku, kad dainos gerai parenkamos, 
kad jos išreikštų protestą 

Kavinės darosi labai 
propagandos centrai prie

Armijos vadai labai sifisirūpinę.

partijos vadovaujami, nuver
tė supuvusią buržuazinę iš
naudotojišką santvarką, ryž
tingai pasuko socializmo sta
tybos keliu ir nutarė savo li
kimą amžiams sujungti su pir
mąja- pasaulyje socializmo ša
limi -— Tarybų Sąjunga, savo 
didžiuoju Rytų ; kaimynu.

Entuziastingai priimtoje Lie
tuvos Liaudies Seimo deklara
cijoje labai aiškią!f /ir:tiksliai 
apibpdiąąmaĮB jsis yisosį . lietu
vių tautos .porąs, jos. ryžtingas 
posūkis'ištoririė'j'ė kryžkelėje’ į 
socializmo kelią?' “Prašyti Ta
rybą ' Socialistinių (Respublikų 
Sąjungos Aukščiausiąją Tary
bą priimti Lietuvos; Tarybų 
Socialistinę Respublik 
rybų socialistinių ;ręspublikų 
sudėtį sąjungine respubilka 
ir šis noras išsipildė.'

Baigėsi mūsų tautos 
je niūrus laikas, apie 
etė Salomėja Nėris sakė: “O 
Lietuva! Kieksyk parduota ir 
išmainyta tu buvai! 
dygiais 
dainas 
žmonės 
stakles,, 
pilnateisiais savo kra 
sos plačiosios tarybin) 
nes šeimininkais. Šį 
rybinio piliečio pas 
mo jausmą pirmiausia ir gali
ma pajusti iš šiandien jau ta
pusių istoriniais dok 
laikraštinių ataskaitų 
tažų eilučių, iš džiaugsmo ir 
padėkos mitingų bei 
mų, prieš 28-erius metus nu
vilnijusių per visą Lietuvą.

ąqį Ta-

vainikuota, 
dainavai
— tie, kurie 
sėja grūdus,

M

istorijo- 
kur.į po-

Erškėčių 
vergijos 

Darbo 
gamina 

— tapo 
što ir vi
es Tevy- 
gerą ta- 
didžiavi-

umentais 
ir repor-

susirinki-

nko kareiviai. O atėję į ka- 
ės literatūros pasiskaitymui.

prieš karą.
populiarios. Tai antikarinės 
pat kareivinių.

S

Hidrogeologai -- 
žemdirbiams

Daugiau kaip penkiolike 
kilometrų gylio šulinys su
sidarytų, sudėjus visus va
karų Lietuvos hidrogeolog 
nes ekspedicijos, kurie 
centras yra Šiauliuose, šie
met išgręžtus gręžiniu 
Nauji arteziniai šuliniai 
pastaruoju metu atiduo ;i 
eksploatuoti Šiaulių rajono 
Raudėnų tarybiniame ūky-

S

5.

je, Šakių rajono “Taikos,” 
Kapsuko rajono ‘“Žemės 
maitintojos” kolūkiuose ir 
kitur.

Per šešis su puse, mėne
sio šiauliečiai hidrogeologai 
požemio “ežerų” gėlo van
dens “takus” atvedė į dvi
dešimt dviejų Lietuvos ta
rybinių ūkių ir 110 kolūkių 
gyvenvietes bei gyvulinin
kystės fermas. Iki metų 
pabaigos ekspedicija išgręš 
daugiau kaip tris šimtus ar
teziniu šulinių.

< *• *■ <

■MM

amerikiečių jau padėjo gal
vas Pietry įtinęs Azijos 
džiunglėse, jiems reikia ka
ro, kuriame kristų milijonai 
amerikiečių!.

“PASAULIQ LIETUVIŲ 
KATALIKŲ , 
APSIJŲNGIMAS”

Kunigų “Drauge” skaito
me, kad esąš'-pradėtas judė
jimas’ už ’“pasaulio lietuvių 
katalikų- ąpšijUngimą.” • To
kį nutarimą padariusi1 Ame
rikos Lietuvių^ Romos Ka
talikų Feęleracijos valdyba. 
Darbas jau, prasidėjęs. Gir
di: “Visi įgautieji atsaky
mai iš Kanados, P. Ameri
kos, Europos, Australijos 
kalba už reikalo svarbumą 
ir organizacinį apsijungi- 
mą.” Apsijungimui siūlo
ma federacijos forma.”

JIE JAU DABAR 
NORĖTŲ PERSIIMTI 
GINKLAIS

Pabėgėlių “‘Laisvoji Lie
tuva” moko Amer: 
ssųsidoroti su vis 
lio komunistais. Su 
gyventi esą negalima. Juos 
reikią iššluoti iš $ios aša
rų pakalnės. Ir to 
darbo” reikią grie 
dabar, jau šiandierį!

Ir pradėti reiki 
džiąja Kinija, nes 
nistinė Kinija, tai . 
gimdytas padaraį kurią 
anuomet apgavo 
tai.”

o pasau- 
jais su-

i “švento 
btis jau

a su di- 
“Komu- 

IAV pa-

<omunis-
Vargšės mūsų Jung

tinės Valstijos, komunistų 
apgautos ir išprievartau
tos!

“L. L.” žmonės argumen
tuoja:

“Daug amerikiečių daly-

KUNIGO BROLIS 
PER AŠARAS PRAŠĖ

Brooklyno1 kunigų “Dar
bininkas” (rugp. 7 d.) įdė
jo velionio kunigo Dagilio 
brolio Antano laišką. Jis 
sako: “Laidotuvių išvaka
rėse, t. y. liepos 12 d., vys
kupo Brizgio, kun. kleb. M. 
Kundroto, kun. kleb. W. 
Stanevičiaus, kun. V. Da- 
bušio ir kun. P. Patlabos 
akivaizdoje dar sykį su aša
romis prašiau, kad būtų lie
tuviškos pamaldos. Ir vėl 
man buvo pažadėta, kad 
reikalas bus Sutvarkytas. 
Tačiau šeštadienio rytą ka
žin tais reikalą pertvarkė 
taip, kad laidotuvių mi
šios ir kitakas buvo laiko
ma anglų kalba.”

Antanas Dagilis tuo, ma
tyt, labai nusivylęs ir pasi
piktinęs.

NUSIVYLUSIŲ 
RAMINIMAS

Smarkieji ALTO “genero
lai” Bartkus ir Grigaitis 
juk buvo nuskridę į Miami 
Beach pas repu bl i ko nu s 
parvežti Chicagon gatavą 
“išvaduotą” mūsų Lietuvą. 
Deja, vyrai sugrįžo tuščio
mis rankomis.
Bet menševikų “Naujienos” 

savo pasekėjus ramina 
dėlei to nepulti į despera
cija. 1 .

su-

Iš laiškų
Bronei Keršulienei rašo 

Bronė Jokubonienė (Valan- 
tinaitė), skulptoriaus Ge- 
demino Jokubonio žmona:

.. .Tikrai malonu iš. Jūsų 
gauti žinutę ar Jūsų var
dus rasti “Laisvėje”.

Per Ievą Mizarienę siun
čiu jums savo darbelį-bati- 
ką. Pas mus dabar labai 
madoje tokie darbai. Neži
nau, ar jums patiks “Kapi
naitės Žemaitijoje”. Tai ga
balėlis Lietuvos kaimo, se
nas ir retai jau sutinkamas 
motyvas... Šis motyvas, 
kaip grafikos darbas, buvo 
eksponuotas Montrealyje, 
Lietuvių grafikos skyriuje, 
Expo 67 parodoje.

Šiuo metu Vilniuje yra 
atidaryta taikomosios dai
lės paroda, kurioje ir aš da
lyvauju su tekstilės darbais 
— gobelenais ir batika. 
(Batika — tai • vašku pie
šiama ant medžiagos ir pas
kui merkiama į dažus. Taip 
pas mus dažo margučius.)

tituto direktorius Karolis , 
Jankevičius. Pirmieji pra- 1 
nešimus perskaitė Meliora
cijos ir vandens ūkio mi- 
ninstras Jonas Velička ir 
Gamtos apsaugos komiteto 
pirmininkas Viktoras Ber
gas. Kalbą pasakė ir 
amerikieč i a m s pažįstamas 
LTSR, Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas 
Vytautas Vazalinskas. Iš 
viso buvo skaityta 13 pra
nešimų. :

Lietuvos gąrptovai z d ž i o 
klausipias plačiai diskutuo
jamas iryespųtyikos, spąų- 
d o j e. žurnalą^ “Kultūros 
barai” skelbia, kad jo 4 nu
merio pagrindinė tema — 
“Kraštovai z d ž i o atejtis”. 
Kitas žurnalas, “Mūsų gam
ta”, 5 nr. irgi daug vietos 
skiria klausimui “Melioraci
ja ir kraštovaizdis”. Kiti 
žurnalai bei laikraščiai taip
gi netyli..

Su Lietuvos gamtovaiz
džio reikalu neatskiriamai 
susijusi krašto topografija 
bei fiziografija. Geografai 

, ir žemės ūkio specialistai 
apskaičiuoja, kad Lietuvoje 
labai daug žemumų, kad 3,- 
053,000 hektarų yra drėg
mė pertekusių žemių. Tai 
sudaro beveik pusę (47%) 
visos dirbamos žemės. Me
lioratoriai sako: reikia že
mumas nusausinti, pravesti 
melioraciją: nudrenuoti pel
kynus, iškirsti žemumose 
esančias giraites, gojelius, 
išrauti krūmus, ištiesinti 
upes bei upelius, iškasti gi
lius kanalus bei grabes ir 
t, t. Kai kur jau tai pa
daryta: ištiesintas Merkys, 
Venta ir kt., o jų vietoj iš
kasti strėlės tiesumo kana
lai. Dabar dzūkai prisi
mena gražiai karklais bei 
gluosniais apaugusiais kran
tais vingiuojantį Merkį ir 
žiūrėdami į tiesų kanalą 
dejuoja: turime, šieno, bet 
neturime upės! Jie pasigen
da V. Krėvės įamžinto Mer
kio.

Tas pats”su Venta. Išny
ko jos vingiuotais pakraš
čiais augę gojeliai, karkly
nai bei alksnynai, kuriuose 
giedojo ir lizdus krovė lakš
tingalos ir kiti naudingi 
paukšteliai. Kanalas, este
tiniu požiūriu, upės atstoti 
negali. Įsivaizduokime per 
Suvalkiją, vietoj vingiuotos 
Šešupės, iškastą tiesų kana
lą iki Nemuno! Kraštovaiz-

Prancūzijos gydytojai tei
gia, kad žmogus gali pra
rasti klausą arba pastoviai 
girdėti ūžimą ausyse, jeiga 
netaisyklingai išsidėstę 
dantys, natūralūs ar dirb
tiniai.

v,
I
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Amerikos žmonės: jų kai kurie 
x įpročiai ir piliules

s

* Atidarius eilinės ameri 
kiečių šeimos vaistinėlę, nu 
stebina vaistų daugybė 
Piktnaudžiavimas vaistai 
pasidarė opi JAV gyvenim 
problema. Niekad istorijo 
j e nebuvo suvartojama tie 
vaistų, kaip dabar. Žmonė 
ryja piliules, norėdami nu
siraminti, tapti žva 1 e s n i, 
ryja jas norėdami sustorė- 
ti ir dar daugiau suvarto
ja, geisdami suplonėti. Mo
terys geria vaistus išveng
ti nėštumui, geria juos, kad 
pastotų. Amerikos visuo
menė gyvena vaistais.

Ši epidemija apėmė visu 
gyventojų sluoksnius. Mili 
jonai amerikiečių be piliu
lių negali užmirgti, o- atsi

kėlę negali be jų dirbti i’ 
gerai jaustis. Vaikai rūko 

hašišą, arba ryja haliuci
nogenus, o tėvai geria vais
tus. dažnai jiems visai ne
reikalingus, net kenksmin
gus: migdačius, stimuliuo
jančius, paleidžiančius vidu
rius, raminačius skausm 
nervus.

Niekas tiksliai nežino ši6 
piktnaudžiavimo statisti
kos, nes problema dar nau
ja. Bet štai kai kurie skai
čiai: JAV pagaminama 12 
milijardų amfetaminų i’ 
migdomųjų piliulių, 50 mi
lijonu raminamųjų. Pusė 
to kiekio parduodama nele
galiai. be gydytojų receptu. 
Policijos duomenimis, 1967 
m. suėmimu už nelegalų 
vaistu pardavinėjimą pa
daugėjo 400%.

Kas jie per vieni?
Kas tie žmonės, kurk 

piktnaudžiau ja vai s t a i s ? 
Tai dažniausiai gyvenime 
tferi kokių nors sunkumu 
Štai 30 m.- amžiaus archi 
tektas iš Atlantos. Jis gė 
rė piliules, paskui jomis gy
dėsi. o dabar nebegali dirb
ti. Inžinierius - konstrukto • 
rius, patekęs į skolas, porą 
metų vartojo piliules savo 
nervams raminti, o daba ’ 
nebegali nustoti. Teisinin
kas iš Detroito, turėjęs sun
kią byla, keletą savaičių gė
rė amfetaminus žvalumu 
palaikyti, o dabar nebe
gali apsieiti be vaistų, 
negalėdamas miegoti, gau
siai vartoja migdomuo
sius. Per porą metų jis 
taip sugadino savo sveika
tą. kad nebegalėjo dirbti 
teisme ir buvo atleistas. Kai 
kurie senyvo amžiaus žmo
nės imasi vaistu, bijodami 
senatvės. Vaistuose žmo
nas ieško išeities iš slegian
čių juos asmeninių ir vi
suomeninių problemų. ,

Šį kartą noriu papasakoti 
apie viena piliulių rūšį — 
dietines piliules, apie ta, 
kaip milijonai Amerikos mc - 
teru, norėdamos išlaikyti 
grakščias linijas ir lieknas 
figūras, rizikuoja savo sve - 
katą ir gyvybę.

Dietinių piliulių poveikio
Rašant šį straipsni, JAV 

senatas savo posėdžiuos 
svarstė vieną didžiųjų Ame
rikos medicinos skandalų-- 
dietiniu piliulių biznio klai- 
simą. Pastaruoju metu v: 
dažnėja mirties atveju, ku
rių priežastis — nesąžinin
gų gydytojų dalijamos die
tinės piliulės. Apie 10 piliu
les gaminančių firmų yia 
patraukta atsakomybėn t ž 
pirkėjų klaidinimą. Sena
tas jau sustabdė kai kurių 
vaistų, jų tarpe tų, kuru 
sudėtyje yra digitalio, lai 
vą pardavinėjimą. Senaįo
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ištyręs sveikatos stovio, iš
rašinėjo jai daugybę įvai
rių piliulių.

Dar kitas atvejis — Roza 
Napolielo iš New Jersey, 
seniai serganti širdies liga, 
gavo iš savo gydytojo įvai
rių “dietinių” vaistų, nuo 
kurių išsivystė embolija, 
širdies ir smegenų sutriki
mas, buvo amputuotos abi 
kojos. Po trejų metų ji mi
rė.

Tokie atsitikimai spaudo
je neretai aprašomi.

Kam rugepiūtė
Maisto ir vaistų adminis

tracijos duomenimis, JAV 
praktikuo ja nuo 5 iki 7 tūk
stančių “storulių” gydyto
jų. Iš jų maždaug tūkstan
tis gyvena vien tik iš paci- 
entų-nutukėlių. Per metus 
tuos gydytojus aplanko nuo 
5 iki 10 milijonų pacientų. 
Jie parduoda 2 milijardus 
dietinių piliulių ir turi iki 
nusės milijardo dolerių per 
metus pelno. Vaistai, ku
riuos jie paskiria savo pa
cientams,' nebūtų pavojingi, 
vartojant juos nuosaikiai ir 
teisingai. Tačiau priimant 
jų daug ir pavojingose 
kombinacijose, jie tampa 
nuodais.

Piliulių poveikis
“Storulių” gydytojų daž

niausiai rekomenduojamos 
piliulės yra apetitą slopi
nantieji amfetaminai; bar
bitūratai, kurie turi padėti 
nuo nervingumo, atsiran
dančio amfitaminams vei
kiant; tiroidas, pagreitinąs 
maisto sueikvojimą orga
nizme :; digitalis — vaistas, 

kiek ir ką valgyti, rėkia- vartojamas, sergant širdies 
muoja tokį ar kitokį dieti- ligomis, ir, kaip ekspertai 
ni maisto produktą. Kiek- pareiškia, visiškai nereika- 
vienoje maisto produktų ’* 
parduotuvėje yra dietinio 
maisto skyrius, kurio lenty
nos pilnos nekaloringo arba 
žemo kaloringumo maisto, 
daugia u s i a koncentruoto. 
Pardavinėjamos nekalorin
gos vaisių, sultys, pieno pro
duktai, konditerijos gami
niai, net “dietinė” duona, 
kuri, kaip sako reklama, 
“prisotins jus, suteiks visus 
reikalingus vitaminus, ta
čiau nesugadins jums figū
ros”.

Vartotojai sako, kad 
produktai pasotina, bet 
ilgam. Žmogus greit vėl 
ri valgyti.

Dieta ir mankšta reika
lauja valios ir pasiryžimo, 
taip pat laiko. Ne visi su
geba skrupulingai skaičiuo
ti kiekvieno savo kąsnio ka
lorijas, daugelis tingi užsi
iminėti mankšta, todėl ima
si . lengvesnio būdo kilogra
mams numesti — dietinių 
vaivorykščių piliulių. Ir štai 
kai kurie rezultatai, ku
riuos pastaruoju metu ap
rašė spauda.

Kai kurie pavyzdžiai
19 m. studentė Čerilė Oli

ver iš Oregono valstybinio 
universiteto, susirūpin u s i 
dėl savo apvalios figūros, 
nuėjo pas gyditoją, kuris 
išrašė jai daugybę įvairiau
siu spalvų piliulių. Po kiek 
laiko Čerilė, numetusi 40 
svarų ,staiga mirė univer
siteto bendrabutyje.

Po kruopštaus tyrimo vy
riausias Oregono Sveikatos 
departamento tardyt o j a s 
dr. Raselas Henris pripaži
no, kad mirties priežastis 
yra nesaikingas svorio kon
trolės piliulių vartojimas.

Norma Hil iš Texaso, 38 
m. amžiaus, mirė nuo “tok
sinio miokardito”. Jos vy
ras padavė gydytoją į teis
mą už tai, kad pastarasis 
gydė ją nuo nutukimo, ne-

posėdžių metu Illinojaus 
valstijos tardytojas nurodė, 
kad šioje valstijoje nuo be
saikio dietinių piliulių var
tojimo mirė apie 14 žmonių. 
Oregono valstijos Sveikatos 
departamento vyriausiasis 
tardytojas pareiškė žinąs 
bent 6 atvejus mirties nuo 
vadinamųjų vaivorykštinių 
oiliulių. Jos taip vadinamos 
dėl savo spalvų įvairumo.

Kaip apsisaugoti nuo nu
tukimo, kaip išlaikyti liek
ną figūrą. Šis klausimas 
kankina milijonus žmonių, 
ypač moterų, visame pasau
lyje. Medicinos pripažinta, 
ir tai buvo pabrėžta minė
tuose JAV senato posė
džiuose, kad geriausias bū
das apsisaugoti nuo nutuki
mo arba storam žmogui nu
mesti nereikalingus kilog
ramus yra protingai pas
kirta, gydytojo prižiūrima 
dieta ir individualiai nusta
toma fizinė mankšta.

Moterys ir jų linijos
Amerikoje žmonės paly

ginti mažai juda, mažai 
vaikšto pėsti. Jie neretai 
būna savo automobilių ver
gais. Todėl daug kam, o 
ypač moterims, tenka rim
tai susirūpinti savo “linijo
mis”. Milijonai jų prisilaiko 
dietos — “skaičiuoja kalo
rijas”.

Visagalis biznis čia sau 
randa plačią dirvą. Gausios 
brošiūros nurodinėja, kada,

lingas svorio kontrolei; diu
retikai, varantieji iš orga
nizmo šlapumą, ir laksantai 
— paleidžiantieji vidurius. 
Kai kurie diuretikai taip 
sumažina protasijaus kiekį 
organizme, kad širdis pasi
daro labai jautri digitalio 
veikimui. Tada ir truputis 
digitalio sukelia spazmus ir 
kai kada būna mirties prie
žastimi.

Dauguma “storulių” dak
tarų, kurie yra biznieriai, 
tokie nerūpestingi, kad tik 
paviršutiniškai patik r i n a 
paciento sveikatą ar net vi
sai jos nepatikrina ir atlei
džia jį su maišuu stipriai 
veikiančių, kartais mirtinų 
piliulių.

Atidengimas
Žurnalo “Life” reportaže 

Suzana Makbi, nestora, bet 
kiek apkūni jauna moteris, 
pasivadinusi pacientė, no
rinčia numesti svorį, aplan
kė dešimtį įvairių JAV mie
stų gydytojų, besiverčian
čių “svorio kontrolės” prak
tika. Iš dešimties tiktai trys 
pasakė jai, kad jos svoris 
yra normų ribose, bet visi 
be išimties išrašė arba da
vė jai dietinių piliulių. Jos 
vizitų rezultatas buvo 1,479 
visų vaivorykštės spalvų pi
liulės.
, , Padarius šių piliulių ana- 

lyzę, paaiškėjo, kad tai bu
vo amfetaminai, bąrbitura- 
tai, lytiniai hormo 
retikai, tiroidas ir digitalis.

Štai kaip Suzana Makbi 
aprašo kai kurių jos aplan- 
kytų gydytoju praktiką.

Pirmasis aplankytas gy
dytojas buvo osteopatas dr. 
Edvardas A. Devinsas Kan
sas City, Misouri valstijoje. 
Jo būstinėje nesen 
padaryta krata iif konfis- 
f iskuota 2,500,000 
daugiausia amfetkminų ir 
barbitūratų, kadangi šis gy
dytojas nevedė 

ai, diu-

iai buvo

piliulių,

teisingos

gaunamų ir išdalijamų vai
stų ataskaitos.

“Priėmusi mane mergina,
— pasakoja Suzana Makbi,
— davė užpildyti anketą iš 
195 klausimų, pradedant 
nuo regėjimo, klausos, no
sies ir gerklės stovio ir bai
giant tokiais: Ar dažnai 
verkiate? Ar neatrodo gy
venimas beviltiškas? Ar ne
norit numirti ir pasišalinti 
nuo visko?

Perskaičiusi anketą, mer
gina pasvėrė mane su rū
bais ir batais ir pareiškė, 
jog aš turiu numesti 5 sva
rus (apie 2 kilogramus. — 
Aut.), ir ji tuoj paruošian
ti man vaistus.

Po kelių minučių pasiro
dė pats dr. Devinsas su pi
liulėmis rankose, kurias jis 
parinko, net nematęs paci
entės. Jis manęs neapžiūrė
jo, tik paaiškino, kaip pri
iminėti vaistus. Paklausus, 
kas yra tose piliulėse, jis 
man neatsakė, tik pareiškė, 
kad rudos reguliuos virški
nimą, o kitos — raudonos, 
pilkos ir gelsvos — padarys 
mane liekną. Prisilaikyti 
dietos jis^nepatarė, paragi
no sumokėti 10 dolerių ir 
ateiti po mėnesio.

Mano/ gauta mėnesinė 
vaistu/norma buvo 140 ta
blečių — įvairūs amfetami
nai, tnroidai ir laksatyvai.

/ at klinikoje
L i 1Jįekant/is mano vizitas 

buvo^laoai gausiai lanko
moje dr. Rūbelio klinikoje, 
Decaturo mieste, Illinojaus 
valstijoje. Į ją atvyksta pa
cientai iš visų JAV-jų.

Čia aš gavau 136 klausi
mų anketą, mane pasvėrė, 
išmatavo, patikrino pulsą, 
kraujo spaudimą, paėmė 
kraują iš piršto ir k t., pa
darė elektrokardiog r a m ą. 
“ Achileometru” pati k r i n o 
Achilo sausgyslę.

Klinikos gydytojas osteo
patas praleido su manim 4 
minutes, pasakė, kad mano 
svoris yra normos ribose, 
ir atleido mane su 84 piliu
lėm (tai buvo raudoni vita
minai, oranžiniai vitaminai 
ir žalios spalvos tiroidai).

Klinikos reklaminė brošiū
ra prasidėjo taip maloniais 
storuliams žodžiais: “Virš
svoris yra labai paplitęs 
reiškinys, kurį galima pa
šalinti be dietos.” 
ir sumokėjau už vizitą 15 
dolerių.

Dr. Mendenheilas Garde- 
noje, Kalifornijos valstijo
je, atrodė labai pavargęs, 
nes per dieną jis praleidžia 
daugiau kaip W pacientų. 
Pažiūrėjęs į mano medici
ninę anketą, jis dviejose 
vietose pridėjo prie mano 
krūtinės stetoskopą, pažiū
rėjo, ar nėra sutinusios ma
no kulkšnys. Aš pasakiau 
jam, kad norėčiau sumažin
ti savo šlaunų apimtį.

Gydytojas pažadėjo man 
savo paties gamybos prepa
ratą šlaunims suploninti. 
Vėliau pasirodė, kad tai 
prednisonas — hormonas 
prieš uždegimui.

Aš palikau dr. Menden- 
heilą, nešdamasi 364 piliu
les, kurias turėjau suvarto
ti per mėnesį, taigi,daugiau 
kaip 10 piliulių per dieną, 
ir sumokėjau už vizitą 15 
dolerių.

Dr. Orvilis Dž. Deivis San 
Diego mieste, Kalifornijoje, 
paėmė iš manęs už vizitą 40 
dolerių. Ten man buvo pa
daryta kraujo analizė, elek
trokardiograma, šlapumo 
analizė, mane pasvėrė, iš
matavo, patikrino pulsą, 
kraujo spaudimą.

Pats gydytojas man pa

sakė, jog aš neturiu jokio 
virš svorio, tačiau išrašė 
man progesteroną — lyti
nį hormoną ir dar 234 įvai
rių spalvų piliules. Mokėda
ma už vizitą, aš pagalvojau, 
kiek dolerių jis būtų paė
męs iš pacientės, kuriai tik
rai per daug svorio!

Tikras milijonierius
Įdomus buvo Su z an o s 

Makbi vizitas dr. Gordono 
L. Grino įstaigoje Manhat- 
tane, New Yorke. Šis gy
dytojas — vienas labiausiai 
klestinčių visame krašte. 
Jis turi 19 įstaigų ir pelno 
iki milijono dolerių per me
tus. Čia “pacientė” susidū
rė su technikos amžiaus 
medicina. Iš mag n e t i n ės- 
juostos ji išgirdo, kad piliu
lės, kurios jai bus duotos, 
neturės jokios įtakos jos li
goms, jeigu tokių yra. Esą 
galima sumažinti svorį ir be 
vaistų, sakė balsas, bet čia 
ateinama ieškoti lengvesnio 
būdo suplonėti. Paklausus 
sekretorės, kur yra dr. Gri
nas, ji atsakė, kad daktaro 
nėra nė vienoje iš jo devy
niolikos įstaigų, jis tiktai 
vadovauja bizniui. Ar bal
sas juostoje yra jo? “O ne, 
tam reikalui mes turime 
specialų žmogų.”

Šitoj įstaigoj “pacientė” 
gavo 49 piliules savaitei, 
taigi po 7 kasdien.

Suzana dar aplankė “sto
rulių” gydytojus Denvery
je, Colorado valstijoje, Hils- 
bore, Oregono valstijoje, 
Falls City, Virginijoje, Mi- 
amyje, Floridoje, ir visur 
kartojosi panašios procedū
ros. Kai kur medicininė 
anketa būdavo užpildoma, 
kai kur ne, kai kur būda
vo daromos analizės, kitur 
apsiribodavo vien pasvėri
mu su rūbais ir batais. Vi
sur fizinis apžiūrėjimas bu
vo labai paviršutiniškas.

Tarp visų tų gydytojų 
patarimų nebuvo sutarimo 
dėl dietos, bet visur jie visi 
sutapo: jie dalijo piliules, 
piliules, piliules...

Jų biznis klesti
Šių gydytojų praktika 

klesti. Per savaitę kai ku
rie iš jų praleidžia po 750 
pacientų. Vienas “storulių 
daktaras” net turėjo sustip
rinti savo laukiamojo kam
bario grindis, kurios įdubo 
nuo jo gausių pacientų svo
rio. Yra tokių garsenybių 
šioje srityje, kurios ima už 
vizitą po 75 dolerius, ir jų 
pelnas siekia milijoną dole
rių per metus.

Daugelis vaistų pramonės 
firmų verčiasi pelningu di
etinių piliulių gaminimu, 
tačiau geriausiai iš nutuki
mo biznio uždirba mažos 
kompanijos, kurios platina 
savo produktus išimtinai 
“storulių”' gydytojų tarpe.

Patys vaistai pagaminami 
labai pigiai ir parduodami 
gydytojams urmu, po vie
ną centą, už piliulę. Kai ku
rios firmos tiesiog verbuo
ja gydytojus tokiai prakti
kai, pavyzdžiui, Dalaso fir
ma Lanpar Company, ku
rios du vadovai 1966 m. bu
vo nuteisti už vaistų gami
nimo standartų nesilaiky
mą. Ji mokėjo specialias 
premijas gydytojams, nu- 
pirkusiems iš jos dietinių 
piliulių ne mažiau kaip už 
400 dolerių.

ILIUZIONISTŲ sąjunga 
Brazilijoje nutarė išrinkti 
prezidentą. Po pirmojo' bal
savimo turo, atidarius ur
ną, buvo rasta 377 biulete
niai, nors salėje buvo 170 
sąjungos narių.

Iena Tautkaitė
Minint 75-ąsias gimimo metines

Mūsų šimtmečio pradžios 
revoliucinis judėjimas išug
dė daug kovotojų už darbe 
žmonių interesus. Jų tarpe 
buvo ir Elena Tautkaitė.

Domicėlė - Elena Tautkai
tė gimė Pašušvio miestelyje 
(dabartini ame Radviliškic 
rajone), valstiečio šeimoje 
Anksti netekusi tėvų, ji, gi
minių padedama, mokėsi 
siuvėjos amato Vilniuje, o 
vėliau Peterburge.

Jau 1916 metais E. Taut
kaitė įstojo į bolševikų par
tiją./ Po Vasario revoliuci- 
-ros^ji kalbėjo mitinguose, 
dirbo moterų darbininkių 
tarpe, metalistų profsąjun
goje. platino pirmąjį lietu
vių bolševikų laikraštį “Tie
są,” bendradarbiavo šiame 
laikraštyje.

1918 metų pabaigoje E. 
Tautkaitė atvyko į Vilnių 
ir iš karto ėmėsi partinio 
darbo. Ji padėjo parengti 
LKP I suvažiavimą. Suva
žiavime dalyvavo svečio tei
sėmis ir kartu su R. Pileriu 
sekretoriavo. Aktyviai pri
sidėjo rengiant pirmosios 
Vilniaus Darbininkų atsto
vų tarybos rinkimus. 1919 
metu pradžioje tris mėne- 
cn’us E. Tautkaitė buvo LKP 
Vilniaus miesto komiteto 
sekretore.

Partijai reikėjo vadovau
jančiu darbuotojų rajonuo
se. 1919 m balandžio pra
džioje partija komandiravo 
E. Tautkaitė į Utena. Ji tu
rėjo pravesti susirinkimus, 
mitingus, aiškinti Tarybų 
valdžios uždavinius, organi
zuoti partines kuoneles, kur 
jų nebuvo. Bet Utena ne
trukus užėmė vokiečių ir 
buržuazinės Lietuvos ka
riuomenės daliniai. Po to 
kurį laiką E. Tautkaitė dir

APIE GRAŽŲJĮ KRAŠTĄ ŽEMAIČIŲ
Nuo Raseinių, Dubysos lig pat Palangos,
Nuo Nemuno lig Šventosios
Mūsų kraštas žemaičių be galo gražus,
Mūs žemė gimtinės brangios.

Čia upė Virvytė srauni vingiuoja,
I Ventą praskin’ sau kelią,
Tarp kalvų kaip rūtos miškeliai žaliuoja

i Ir dirvų javai sodriai želia.
Čia šniokščia Babrungas ir Minija raitos.
Čia Lukšto vanduo raibuliuoja.
Vėjelis sau žaidžia Medvėgalio šlaituos’.
Girgždutė štai Šatrijai moja.

Per lankas ramiai čia Lokysta čiurlena. 
Tarp kalvų sau telkšo Plateliai.
Į Kuršmarias Nemunas vandenį gena, 
Prie vieškelių rymo berželiai.

Koks gražus šiandieną tas krašt’s mūs’ žemaičių. 
Upeliais, kalvom padabintas!
Malonus dangum savo žydriu ir vaiskiu.
Gražus vieškelių raštais išpintas.

Ir apima noras keliaut ir pažinti 
Tą žavų Tėvynės kampelį, 
Pajust žalio, miško vėsumą ir rimtį, 
Pasekt, kur vingiuoja takeliai.

O nuveda jie mus per lankas ir pievas, 
Pro dirvas plačias brandaus javo 
Tenai, kur piliakalnių šlaituose ievos 
Puikuojas rūbu žaliu savo...

Sutikęs, išgirsi iš žilo senelio 
Keistų paslapčių visokiausių: 
Kaip pabaisos kalne pastodavo kelią, 
Čia gindamos turtus brangiausius...

Kaip ponų prispausti kentėjo čia žmonės, 
Kaip vargo jie savo vargelį..
Ir, melsdami varge aukščiausio malonės, 
Prie vieškelio statė smūtkelį.

Tą viską surinkim, jaunieji draugai! 
Tad lazdą suspaudę tvirčiau, 
Keliaudami kraštą pažinkime gerai,— 
Gimtinę mylėsim karščiau...

Kaltinėnų Jurgis
Iš leidinio "Šilalės rajono moksleivių 1968 m. turistinių varžybų 

‘Taika ir draugystė’ programa”1
I v

bo Molėtų revoliuciniame 
komitete.

LKP CK nutarimu E. 
Tautkaitė p o g r i n d in i am 
darbui atvyko į Ukmergę. 
Čia ji padėjo atkurti par
tines organizacijas. Atliku
si šį darbą, išvyko į Kau
ną, kur buvo kooptuota į 
LKP Kauno komitetą. Jai 
pavedė organizuoti pagalbą 
’kalintiems revoliucinio ju
dėjimo dalyviams, padėti 
persekiojamiems žmonėms 
pereiti iš Lietuvos j Tarybų 
Rusiją. Elena Tautkaitė 
taip pat padėjo organizuo
ti Kaune pirmąją pogrin
dinę spaustuvę, mieste pa
sklido pirmieji komunisti
niai atsišaukimai. Kaip pa
sakoja ją pažinojusieji po- 
grindi.ninkai, 1919 metų 
mdenį E. Tautkaitė parti
niame darbe Kaune vaidi
no žymų vaidmenį. Ji buvo 
giedrios nuotaikos, tikėjo 
galutine liaudies pergale.

1919 metų pabaigoje E. 
Tautkaitė išvyko į Tarybų 
Rusiją. Iki gyvenimo pa
baigos ii dirbo įvairu atsa
kinga darbą, bendradarbia
vo lietuviu komunistinėje 
spaudoje. 1922 metais ište
kėjusi už V. Mickevičiaus- 
Kapsuko. ii jautriai rūpino
si jo sveikata, stengėsi su
daryti kuo geresnes sąly
gas darbui, partinei veiklai, 
kūrybai.

Z. Vasiliauskas

DIDŽIULIS KYŠIS
Romos imperijos vietinin

kas Sirijoje Gabinijus buvo 
papirktas didžiausiu anų 
laiku kyšiu, kurio vertė mu
su dienų pinigais siekė 12 
milijonų dolerių. Už kyšį 
iiš’ turėjo leisti romėnų da
linius panaudoti karaliui 
Ptolomėjui grąžinti į Egip- 

Ito sostą.
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SVEČIO E LIETUVOS BALSAS

Bendravimų tarp Lietu
vos ir užsienyje gyvenan- 
čių lietuvių reiktų laikyti 
jau pilnai pribrendusiu rei
kalu, nes iš abiejų pusių de
dama daug pastangų jį su
reguliuoti. Lietuvoje yra 
įsikūrusi net tam tikra 
draugija geriems santy
kiams su užsienio lietuviais 
palaikyti ir tuo tikslu lei
džiamas specialus laikraš
tis, o išeivijos spaudos or
ganuose šis klausimas taip 
pat nuolatos keliamas ir vi
sapusiškai aptariamas. Nė
ra abejonės, jog sėkmingo 
šio klausimo sutvarkymo 
laukia visi lietuviai, kaip 
gyvenantieji Lietuvoje, taip 
ir išsisklaidę po visa pla
tųjį pasaulį.

Šiam tikslui pasiekti, ma
no nuomone, reikia tik vie
no,—kad abidvi pusės prie 
jo eitų sųžiningai ir si 
meile, kaip broliai su bro
liais. a

Viską jie neigia
Deja, tenka labai nusivil

ti, kai pasiskaitai čionai vie
tinę lietuvių spaudų, kurią 
daugiausia turi į savo ran
kas suėmę įvairūs vienuo
liai, kunigai ir šiaip kitokie 
ponai, pasivadinę tautos va- j 
dais. Jų leidžiami laikraš-! 
čiai pilni neapykantos tary
binei Lietuvai ir jos vado-< 
vaujantiems veikėjams. Vi
sas gyvenimas Lietuvoje^ 
koks jis bebūtų gražus, jų 
laikraščiuose, ly kreivame 
veidrodyje, lieka iškraipy
tas ir subiaurotas. Jų pa^ 
stangos nukreiptos į taij 
kad lietuvis bijotų pasižiū
rėti ir į tų pusę, kur yraį 
Tėvynė.

Netgi naftos suradimį 
Lietuvoje jie pavaizduoja 
kaip kokių nelaimę kraštui. 
Geriausius ir žymiausius 
Lietuvos žmones — moks
lininkus, menininkus, rašy
tojus, visuomenės veikė
jus—jie vadina batlaižiais, 
janičarais ir kitokiais už
gauliais vardais.

Bronys Raila tose piktžo
džiavimo lenktynėse turbūt 
jau visus bus pralenkęs. Jis 
savo “Dirvoje” tiek įsibėgė
jo, kad nebegali nė sustoti. 
Ir vis ‘“janičarais” pasi
smagindamas.

Pasižiūrėtų į save
Kam ne kam, bet Broniui 

Railai tokiais epitetais be
sišvaistant vertėtų ir į save 
pasižiūrėti, tai gal pamaty
tų daugiau to janičarišku- 
mo, negu pas kitus. Jog 
kaip tik jis nevisada buvo 
toks, koks dabar yra. Ar 
ne jis savo laiku kūrė poe
zijų apie penkių kontinen
tų pasaulį “bulvėm šeria
mų”? Ar ne jis žengė koja 
kojon Trečio fronto gretose, 
kol jam iš priešingos sto
vyklos kažkas nepasiūlė 
“trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto,” tariant V. 
Kudirkos žodžiais? Dabar 
jis puola buvusius savo 
draugus pikčiau už bet kokį 
priešų. Kaip tikras janiča- 
ras.

Bet tai tuščios pastangos. 
Kaip sako Rytų priežodis— 
“Šunys loja, o karavanas 
keliauja.”

Klysta abudu
“Metmenyse” F. Jucevi

čius sako, kad lietuvių tau
ta buvusi laisva aštuonerius 
metus, t. y. nuo 1918 iki 
1926 m. perversmo. B. Rai
la nuo jų numetė dar viene
rius metus, tai beliko tik 
septyneri. Kažin ar neklVs-

ta jie abudu. Juk tuometi-I 
niai vadai beveik visų laikų 
Lietuvų valdė karo stovio 
pagalba, dėl to laisvės ten 
daugiau turėjo karo ko
mendantai ir policijos va
dai, o ne lietuvių tauta.

Laisvės saulę labai truk
dė ir tai, kad Lietuvos ka
lėjimai būdavo perpildyti 
suimtaisiais, kad jiems su
talpinti prireikėjo panaudo
ti tvirtovės fortų kazema
tus, reikėjo steigti koncent
racijos stovyklas, o taip pat 
pastatyti moderniškus sau
gumo rūmus su vandeniu 
aptvindintomis kameromis, 
su dujų, elektros ir kitokiais 
kankinimo įrengimais.

O liaudis skendo skurde
Tiesa, policija buvo gra

žiai aprengta ir gerai aprū
pinta. Labai gerai atrodė 
kariuomenė, ypatingai ka- 
rininkija. Dėl to ūkininkai 
skendo skolose, jų ūkiai bū
davo parduodami iš varžy
tinių, dėl to bedarbiai buvo 
alkani, o tautos prieauglis 
išvežiamas į Brazilija ir ki
tas tolimas pasaulio šalis. 
Dėl to buvo labai populiarus 
toks ketureilis:

Kai palieja — 
katės laka,

Kai surūgsta—
muša, plaka, 

Ponai ant sienos kabina, 
Vargšai žmonės

verst ketina.
Buvo renkamos aukos 

ginklų fondui, buvo didina
mos visų. rūšių karinės jė
gos, stiprinama karo avia
cija ir laivynas, buvo šau
kiama “Mes be Vilniaus ne
nurimsim.” Bet vos tik len
kų ponai pajudino pirštų, 
tuojau pat “vadai” atsisakė 
nuo Vilniaus, o kai piršta 
pajudino Hitleris, buvo at
sisakyta ir nuo Klaipėdos. 
Neilgai laukę, iš Maskvos 
pašnekinti, “vadai” paliko 
“savo” tautų sunkiems iš
mėginimams, o patys spru
ko į užsienį.

Su kuo jie kovos?
Dabar, praslinkus bemaž 

trisdešimčiai metų, pasenę 
ir aptukę, jie sugalvojo 
“kovoti,” ir šiuos metus pa
skelbė Lietuvos laisvės me
tais. Tik va, jau metai ei
na į pabaigų, o vadai dar 
aiškiai nepasako nei su kuo, 
nei kur, nei kaip, nei kada 
jie kovos.

Jeigu jūs, poneliai, neko
vojote turėdami kariuome
nę, jei nekovojote, kai galė
jote ir kai reikėjo kovoti, 
tai dabar nejuokinkite svie
to, nes jūsų kova būtų lygi 
špygos rodymui kišenėje.

Jie čia šūkauja, kad Lie
tuvoje persekiojami tikin
tieji, kad naikinamos baž
nyčios. Kitoje vietoje tam 
prieštaraudami skelbia, kad 
Velykų rytų Kauno bažny
čios buvusios perpildytos, 
kad per pamaldas skambino 
varpai ir grojo ;dūdų 
kestras.

Tik nevalia jiems 
savivaliauti

Tikra teisybė, kad Lietu
voje niekam nedraudžiama 
melstis ir tikintieji neper
sekiojami, tik neleidžiama 
kunigams sauvaliauti ir 
prievartauti ramius žmo
nes, ar jie būtų tikintieji, 
ar ne. ' • •

Jeigu kas šiais dalykais 
įdomaujasi ir norėtų suži
noti apie tikinčiųjų perse
kiojimų ir apie religijos iš
naikinimų, tegul pasiskaito 
istorijų apie tai, kaip buvo

naikinama mūsų protėvių 
senoji tikyba įvedant Lietu
voje krikščionybę, arba kad 
ir apie tokį klasiškų tikin
čiųjų naikinimo pavyzdį, 
kaip Baltramiejaus naktis!

Lyg būtų nuo Mėnulio 
nukritę

Ponai iš “Draugo,” ‘“Dir
vos” ir panašių organų su
geba tik sultingai plūstis ir 
tuščiais žodžiais “kovoti” 
su šmėklomis, lyg Don Ki
chotas su vėjo malūnais. 
Lietuvos likimų ir jos ateitį 
jie įsivaizduoja visiškai ne
realiai, kažkaip fantastiš
kai, lyg jie būtų tik kų nuo 
Mėnulio nukritę ar iš ilgo 
miego pabudę.

“Tėviškės žiburių” 17 nr. 
tūlas Al. Gimantas pasako1- 
ja kaip II D. karui baigian
tis lenkai Vilniaus krašte 
suskato organizuoti savano
rius partizanus Vilniui “va
duoti,” bet “sovietinės pajė
gos” juos suėmusios ir iš
vežusios į rytus. Toliau 
straipsnio autorius taip 
samprotauja:

“Visa tai aiškiai rodo, 
kad lenkai drįso ir vėl pa
sinaudoti susidariusia situ
acija jau antra karta šiame 
šimtmetyje atplėšti Vilnių 
ir jo kraštų nuo Lietuvos. 
Šį karta juos sudraudė Ta
rybų Sųjunga, bet kas pa
jėgs jų naujus įnorius su
tramdyti sekantį kartų, kai 
kils nauji mėginimai ne tik 
Vilnių, bet ir likusių Lietu
vos dalį pasiglemžti...”

Taigi-taigi, ponai imkite 
dabar ir pasakykite — kas? 
Ar ne tik patys jūsų nie
kinami “sovietai,” kurie 
jau nebe pirmų ir ne antrų 
kartų “sudraudė” (Al. Gi- 
manto žodžiu tariant) gob
šius Lietuvos priešus? , Ar 
ne “sovietai” padėjo Lietu
vai atgauti Vilnių ir Klaipė- 
dų ir toliau padeda ramiai 
gyventi, ugdyti, savitų lie
tuviškų kultūrų, kelti savo 
materialinę gerovę, kurti 
gražių tautos ateitį?

Lietuviai pabėgėliai, jei 
norėtų grįžti į Lietuvų, tu
rėtų susirasti kitų kelių, 
nes eidami tuo keliu, kuriuo 
jie eina dabar, tik dar dau
giau atsitolins nuo Lietu
vos.

Pranas Stiklius
Islington, Ont., Canada

or-

San Francisco, Cal
žurnalistas Laurinčiukas 

Kalifornijoje
Tarybų Lietuvos žurnalis

tas Laurinčiukas su ma
lonia žmona Izolda ir duk
rele Izolduke lankėsi San 
Franciske. Jis yra pasibrė- 
žęs pakeliauti automobiliu 
po mūsų plačiųjų Amerikų 
ir daugiau pažinti mūsų ša
lį ir jos gyventojus.

Pasitikimui malonių sve
čių buvo paruošta pramo
gėlė bei pietūs. Toji die
na buvo rugpiūčio 4-ta. Die
nos grožis ir iš toli žymūs 
svečiai paskatino atsilanky
ti gerų skaičių žmonių. 
Tenka priminti, kad žurna
listas Laurinčiukas ir ma
loni j o, šeima yra nepa
prasto, šilto draugiškumo 
šeima. Ot, kažkaip rodos, 
juos seniai, seniai pažįsti.

Pas mus į Kalifornijų re
tai pasitaiko iš toli ir tokie 
mieli svečiai. Todėl žurna
listui ir jo žmonai teko aps-; 
čiai įvairių klausimų nuo 
kalifo r niečių, kuriems 
visiems mielai atsakinėjo.

Laike vaišių mūsų darbš
čioji Ksavera iškvietė Lau- 
rinčiuka pasakyti savo ke
lionės įspūdžius bei kaip 
jiems atrodo mūsų šalis. 
Žurnalistas anglų ir lietuvių 
kalba pasveikino susirinku
sius. (Beje, dalis publikos 
šioje sueigoje buvo tik ang
lų kalba kalbančių.) Jis pa
reiškė, kad jų kelionė link 
Kalifornijos buvo sėkmin
ga ir įdomi. Mūsų šalies 
keliai geri ir^jiem teikė pa
lengvinimų JAV valdžios 
įstaigos, liečiant visų jų ke
lionę.

Iškviesta buvo Laurinčiu- 
ko žmona Izolda tarti žo
dį ir mūsiškis Al Taraška 
pasveikino svečius ir pareiš
kė, kad mes visada džiau
giamės sulaukę iš toli ma
lonius svečius.

Laurinčiukąi pasižvalgė,

pailsėjo San Francisko 
mieste ir apylinkėj. Jie 
džiaugėsi gavę progų atvės
ti San Franciske, nes šiuo 
vasaros metu keliaujant 
tenka pusėtinai paprakai
tuoti. O mūsų San Fran- 
ciske šiuo metlaikiu oro 
temperatūra siekia 58-65 
laipsnius šilimos.

Prie to, žurnalistas su 
šeima 4-rias dienas viešė
dami San Franciske turėjo 
progų šiek tiek susipažin
ti su miestu. Jie sakė, kad 
buvo sužavėti jo grožiu ir 
įdomybėmis.

Beje, viršminimos pramo
gos bei pietų visas lėšas su
mokėjo Alex Mugianis pro
ga savo gimtadienio. A. 
Mugianiui buvo sudainuota 
ir palinkėta ilgiausių metų.

L—m a >

nai gyveno Fitchburge ir 
draugavo su jom.

Anna Samulionienė nori 
padėkoti savo draugams per 
“Laisvę,” kad jų nepamirš
ta. Ypatiškai aplanko ir 
laiškais klausia apie jo 
sveikatų. Širdingai ačiū vi
siems.

S. ir J. Rainardai

Fitchburg, Mass.
Aplankius Samulėmis

Rugpiūčio 8 d. aš su žmo
na aplankėm mūsų ilgame
čius ir malonius draugus 
Samulėnus, Fitchburge. Jo
nas Samulėnas gavo strokų 
prieš 6 metus, buvo pagerė
jęs ir su lazdele galėjo pa
vaikščioti, bet jau treti me
tai, kaip gavo antrų strokų, 
guli kaip pagalis, negali pa
sijudinti, kalbėti ir mažai 
gali, patsai žodžių nesuran
da. Jei ko klausi, tai tik 
paantrina tavo žodžius. 4'

Labai gaila, liūdna žiūrė
ti, kad mūsų motina gamta 
nuskriaudė taip malonų ir 
gerų draugų. Tik jo laimė, 
kad jis turi savo moterį 
Onute ir jos seserį Evutę 
Tamulionienę, kurios abidvi 
taip grųžiai jį prižiūri.

Mes turėjom garbę susi
pažinti su malonia drauge 
Petronėle Petkiene iš Phi- 
ladelphijos. Čia ji svečiuo
jas jau mėnuo laiko ir padeda 
prižiūrėti ligonį. Mat, ji-

New Haven, Conn. ;
Vėl netekom vienos labai 

veiklios draugės Evos Rud- 
minienės. Ji per kiek lai
ko nesijautė gerai. 7 d. lie
pos ištiko širdies priepuo
lis, nuvežta į ligoninę są
monės neatgavo ir mirė 11 
liepos. Palaidota 13 liepos. 
Liko josios giminių nema
žai čion Amerikoje, Lietu
voje ir Vokietijoj.

Draugė Rudminienė buvo 
labai veikli. Prigulėjo prie 
ALDLD, LDS ir kitų pro
gresyvių , organizacijų ir 
veikė jose, kiek josios svei
kata leido, ir daug aukoda
vo dėl pažangos. Skaitė 
‘“Laisvę” nuo pat jos įsikū
rimo. Ji buvo nepapras
tai gero būdo, sugyveno 
gražiai su giminėmis, drau
gais ir kaimynais.

Jos karsta puošė daugy
bė gyvų gėlių. Palydėjo į 
kapines didelis būrys drau
gų. Jos artimi draugai la
bai apgailestauja. Aš pa
ti jaučiuosi nusiminus, ka
dangi jinai buvo asmeninė 
draugė mano ir taipgi mu
dvi pasitard&yom ir bend
rai veikdavome’-dėl pažan- 
gos. !<ii M. V.

. . ŠALIN INDAI.....
Borneo saloje gyvenų da- 

jakai, apie kuriuos buvo ra
šoma “Mokslo ir Gyvenimo” 
1966 m. 2 nr., dubinėlius val
giui pasidirba iš bambuko 
ir jo lapų. Pavalgę, dube
nėlių dajakai neplauna, bet 
išmeta. Prieš kiekvienus 
pusryčius, pietus ir vaka
rienę daromi vis nauji “in
dai?”

Nauji rūmai Vilniaus

Vis labiau gražėja Žemė-1, 
tvarkos instituto rūmai > 
Vilniuje. Erdvi konferen
cijų ir kino salė su balko
nais, apdailinta originaliai: 
lubos ir scena išklotos sto
rais lynais. O išilginė sie
na yra iš stiklo, sudėto 
zigzagu. Iš vidaus į langus 
bus įmontuoti 29 vitražiniai 
blokai. Tai—Vilniaus Dai
lės instituto auklėtinio K. 
Šatūno diplominis kūrinys 
“Darbas.” Žemiau salės, 
pirmame aukšte, — 150 vie
tų savitarnos valgykla. Po 
darbo valandų ji taps kavi
ne.

Valgykla ir salė — atski
ras sparnas. Rūmų pa
grindinis penkiaaukštis, 
korpusas fasadu žvelgia į 
naujai besiformuojančių Te- 
atro aikštę, kur statomi 
nauji Operos ir baleto rūw 
mai. Instituto pastato vit
rinoms panaudoti hermetiš
ki “stiklo paketai.” Juos 
prisiuntė Saratovo techni
nio stiklo gamykla.

Naujieji rūmai sujungti 
su senuoju Žemės ūkio mi
nisterijos pastatu.

Vaikštome po penkias 
stambias ir eilę mažesnių 
Žemėtvarkos instituto brai
žybos salių, įvairiausias la
boratorijas, bibliotekų, sau
gyklų. ■' Čia, beje, saugomi 
kiekvieno Lietuvos kolūkio, 
tarybinio ūkio, sodininkys
tės, medelyno žemėtvarkos 
projektai, brėžiniai, planai. 
Yra taip pat moderni ma
žoji konferencijų salė. Pro
jekto autorė—architektė N. 

' Bučiūtė, konstruktorė L 
Doktorskytė, darbų vykdy
tojas—P. Zikaras. A

Žemėtvarkos instituto rū
muose, f ormuo jančiuoSrt? 
Vienuolio gatvę ir Teatro 
aikštę, vyks žemės ūkio 
konferencijos, bus demonst
ruojami žemės ūkio filmai.

PIKNIKAS iiJtLAISVES
RENGIA LLD 11-ta KUOPA

Sekmadienį, Rugpiūčio 18-tą dieną
OT YMPT A PARK quinsigamond avenue VEllVll TA 1 A1UV> SHREWSBURY, MASS.

i-

Waterbury, Conn.
Pakvietimas

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kuopos pikni
kas ir pietūs įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 18 d., I. K. 
Vaitonių sodyboje, 25 Roo
sevelt Dr., Waterbury. Pie
tūs bus duodami vai vai. 
Kaina prieinama.

Šis parengimas geram 
tikslui — 
ramai.

Tai bus mūsų paskutinis 
šių vasarų parengimas, nes 
jau artinasi rudenėlis, tai 
dar norime pasigrožėti gra- 
žiųja gamta ir pasimatyti 
su draugais, su kuriais ne
labai dažnai pasimaaome.

Šeimininkės ruošiasi vi
sus patenkinti valgiais ir 
šaltu gėrimu. Bus smagu 
laikų praleisti ir papietauti 
tyrame ore.

Pikniko pasekmingumas 
priklauso nuo eilės draugių 
ir draugų puikios koopera- 
cijjos — visokeriopos tal
kos.

Iki pasimatymo!!
Klein Yenkelūmene

mūsų spaudos pa-

f-

E
f

MJvzĮ i n * jįDHL/
t „Žj

MBk j|Im

Aido Choras, vadovybėje Jono Dirvelio
Meninę programų pildys LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS, 

taipgi ir vietinis AIDO CHORAS
Laikraščio “Laisves” kolektyvų atstovaus IEVA MIZARIENĖ, neseniai grįžusi iš Lietuvos.

Kviečiame pažangios spaudos rėmėjus dalyvauti, atsiveskite ir savo kaimynus
• LINKSMAI LAIKĄ PRALEISTI.

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR ĮSIGĖRIMŲ PAGAL JŪSŲ SKONI.
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KABLEGRAMOS IS LIETUVOS Philadelphia, Pa. BINGHAMTON, N. Y. Norwood, Ma$$. Help Wanted Male

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Paskirtos respublikines 

r premijos
Vilnius. — Respublikiniu 

dienraščiai informuoja apie 
tai, kad Lietuvos Kompar
tijos Centro Komitetas ir 
Ministrų Taryba, apsvarstę 
Lietuvos respublikinių pre
mijų komiteto mokslo ir 
technikos srityje bei Lie
tuvos respublikinių premiją 
komiteto literatūros ir me
no srityje pasiūlymus, pas
kyrė Lietuvos 1968 metu 
respublikines premijas.

Mokslo ir technikos srityje

z

Povilui Jašinskui, Adolfui 
Kvedaravičiui, Rim antri 
Našliūnui, Laimučiui Telks
niui, Romualdui Žlabiui—t 
mokslinio tyrimo ir konst
ravimo darbų kompleksą, 

Sukuriant skaitančio įreng 
nio “Rūta 701” pramonir 
pavyzdį.

Jonui Bazevičiui, Vladu 
Brazauskui, Aldonai Dob 
lien e i, Vincui Cailiūnu 
Viktorui Kaplanui, Velvii 
Kaplanui, 'Elvirai Marcir 
konienei, Vladui Paškev 
čiui—už triacetatinio šilk
savybių tyrimus, jo perdir
bimo technologijos sukūr- 
mą ir įdiegimą tekstilės ir 
trikotažo pramonėje.

i

o

■>

Adolfui Juciui—už dar
bus kvantinės atomo teor - 
jos srityje.

Juozui Valančiūnui, Eva - 
dui Pacauskui, Vaclovai Ze- 
lionkaitei, Baliui Stulpinu 
Jonui Janickiui — už tyr
mus sieros, seleno, mangano 
ir elektrochemijos srityje.

Alai Baubinienei, Juozui 
Blužui, Jurgiui Bredikiui, 
Kazimierui Valužiui, Girsai 
vitensteinui, Zigmui Januš
kevičiui—už darbui korėm

s r
k&viciui—uz darbui ko 
rifcio nepakankamumo 
tyje.

Zigmui Zinkevičiui — n 
monografiją “Lietuvių dia
lektologija”.

Feliksui Bielinskiui, Gie<p- 
r i u i Daniulaičiui, Vladi 
Stauskui, Antanui Sipail; 
—už kompleksą darbų Li 
tuvos poilsio zonų perspe 
tyvinio išvystymo ir išpla
navimo klausimais.
Literatūros ir meno srityje

z

ii 
d

nimą lietuvių liaudies pasa
kų rinkinio, “Nė velnio ne- 
bijau”, Janonio poezijos 
rinkinio “Pūslėtosioms ran
koms” iliustracijas ir apipa
vidalinimą, Baltru šaičio 
knygos “Poezija” iliustraci
jas ir apipavidalinimą De
gutytės knygos “‘Pilnatis” 
iliustracijas ir apipavidali
nimą, trijų “‘Grafikos” lei
dinių paruošimą ir apipavi
dalinimą.

• 
Čiurlionis tarptautiniame 

muzikos festivalyje
Vilnius. — Lenkijoje, Me- 

romborko mieste, Mikalo
jaus Koperniko gimtinėje 
vyksta tarptautinis vargo
nų muzikos festivalis. Vie
tos bazilikoje neseniai res
tauruotais seniausiais Eu
ropoje vargonais savo meną 
demonstruoja daugelio pa
saulio šalių muzikantai.

Baigiamajame festiva 1 i o 
koncerte, šalia Bacho, Liu
beko, Edeno kurinių skam
bės nemirtingoji Čiurlionio 
muzika, kurią atliks Lietu
vos nusipelnęs artistas Le
opoldas Digrys.

Naujo® mokyklos
Ukmergė. — Pavyz d i n ė 

Dainavos gyvenvietė Leon- 
polio tarybiniame ūkyje pa
sipuošė dar vienu nauju pa
statu—modernia aštuonme
te mokykla. Ji moksleiviams 
svetingai atsidarys rugsėjo 
pirmąją. Jau įgytas inven
torius, mokymo priemonės.

«

Butkūnų kolūkio žemdir
bių vaikučiai naujus moks
lo metus taip pat pradės 
naujose klasėse. Kolūkio lė
šomis čia pastatyta ir bai
giama įrengti dviejų komp
lektų pradinė mokykla ir 
butai mokytojams.

Šimto vietų pradinė mo
kykla statoma Nuotekų ta
rybiniame ūkyje, aštuonme
tė — Balelių tarybiniame 
Ūkyje, Ipine dviejų komp
lektų pradinę mokyklą šie
met užbaigs Žemaitės ko
lūkis, sekančiais metais — 
Draugystė, Šuolių ir Žalgi
rio kolūkiai.

Antanas Vaivutskas

Džiugi naujiena
Taip buvo tikėtasi, jog 

ūkininkai Ramanauskai pa
keis savo senesnį sprendi
mą neberengti šią vasarą 
antro pokylio, nes tai dide
lis darbas, reikalau j a n t i s 
daug pastangų ir nervų 
įtepimo. Bet štai “Laisvė
je” pasirodo vėl draugų Ra
manauskų viešas skelbimas, 
kviečiantis visus parengimų 
mėgėjus atvykti į jų gražų 
ūkį Sellersvillėje rugsėjo 1 
dieną ir kad visi svečiai vėl 
bus skaniai pavaišinti.

Ir kas gi tokį malonų 
kvietimą gali ign o r u o t i ? 
Niekas! Nes jų parengimai 
pašvęsti geriems kultūri
niams tikslams.

Todėl, kas tik galėsime, 
vyksime į šį puikų pobūvį 
užbaigimui šios vasaros ro
mantiškų sueigų, nes, ta
riant drg. B. Ramaauskie- 
nės žodžiais, mes nė nepa
jusime, kai gamta uždengs 
mūsų žemę balta antklode 
ir rūstusis šiaurys kaip pa
dūkęs baladosi® į mūsų 
langus. Tadgi nors dabar 
pasidžiaukime, pasigėrėki
me gamtos grožiu, pripil- 
dykime krūtines tyru far- 
mų oru. Sutvirtinkim kū
ną geru maistu, ir visi bū
sime pilnai patenkinti.

Rugpiūčio 10 d. LLD ’0 
kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Narių atsilan
kė vidutiniškai. Išrinkti 
darbininkai Ramanauskų 
ruošiamam pobūviui rugsė
jo 1 d. Tas gerai. Žinoma, 
kad be filadelfiečių darbo 
paramos, pobūvio surengti 
būtų negalima.

Skaityti du padėkos laiš
kai už aukas — vienas nuo 
“Laisvės” administracijos, 
o antras nuo “Liaudies Bal
so” kolektyvo.
“LB” laiškas buvo 
ir jausmingas. Gs 
prasti, kad “LB” 
pergyvena finansinius trū
kumus. Bet lai k 
draugai! Mes pag 
ištiesime jums sav< 
o jūs tęskite kovą 
šviesesnį darbo žn 
tojų.

Ypatingai 
įdomus 

Įima su-, 
draugai

/kitės,

o ranką, 
tolyn už 
tonių ry-

Leonora

RETAS IMUNITETAS
Janinai Degutytei — už 

poezijos knygą “Pilnatis’].
Juozui Gaudrimui — 

veikalą “Iš lietuvių muziki
nės kultūros istorijos”.

Vincui Gečiui—už temati
nį paveikslą “Šeima,” kom
pozicijas “Avarija” ir “j *o 
diskusijų”, peizažą “Mieste
lis Italijoje”, figūrinį tema
tini paveikslą “Į rytus”, iš
gūrinęs kompozicijas “Ve 
tuvės” ir “1919 metais L;.< 
tuvo je”. 1 *

Rimtautui Gibavičiui—už 
6 estampus iš medžio raiži
nių ciklo “Vilnius 1964-1967 
metais”, lino raižinių aplan
ką “Vandenų gyventoja^”, 
iliustracijas ir apipavid

iz
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Pasirodo, kad skorpionai 
nebijo radioakyvaus spin
duliavimo, kuris sunaikina 
kitus gyvuosius organiz
mus. Sacharos skorpionams 
nepakenkė radioa k t y v i o s 
medžiagos, iškritusios po 
prancūzų atliktų tyrimų. 
Pavyzdžiui, žmogui mirtina 
dozė — 600 rentgenų. Tuo 
tarpu skorpionai puikiau
siai jautėsi prie 80 tūks
tančių rentgenų, o po ke
lių dienų jie išlaikė 154 
tūkstančius rentgenų.

Skorpionai pasirodė Že
mėje maždaug prieš 150 mi
lijonų metų. Jų imuniteto 
spindu 1 i a v i m u i paslaptį s 
kol kas neatskleista.

Apetitu nesiskundžia

Busi šaunus pobūvis 
Jono Kulbio kempėje
Jau per kelerius metus 

vietos lietuviai neturėjome 
patogios vieos suruošimui 
bent kokios išvykos į gam
tą, kur mūsų organizacijos 
galėtų suruošti bent vieną 
vasaros metu pasilinksmini
mo išvyką-pikniką, siekian
tį palaikyti šiltesnį draugiš
kumą ne vien tik vietos lie
tuvių tarpe, bet ir su mū
sų artimais kaimynais.

Tačiau atsirado jauni 
žmonės — Jonas ir jo žmo
na Kulbiai ir nupirko vi
siems gerai žinomą kempę, 
kuri per kiek laiko jau buvo 
apleista. Kulbiai energin
gi žmonės, stropiai griebė
si tą kempę gražinti. Ji jau 
didžiai pagražinta ir dar 
vis gražinama, kad jiems 
patiems ir jų draugams bū
tų malonu vasaros karš
čių metu joje pabuvoti.

Tokiu būdu LDS 6 kuopa 
pasinaudojo ta proga, ir lie
pos 28 d. buvo suruošusi sa
vo išvyką, šios išvykos da
lyviams visais atžvilgiais ši 
kempė labai patiko, ir buvo 
pageidavimų, kad šią vasa
rą ten dar vienas piknikas 
būtų suruoštas.

LDS 6 kuopos laikytame 
susirinkime liepos 2 d. iš
vykos rengimo komisija ra
portavo, kad Kulbiai už šios 
išvykos vietą nieko neėmė. 
Ji dar pasakė, kad ir atei
tyje galėsime jų kempėje 
ruošti išvykas. Taipgi ra
porte pažymėta, kad Mariu
tės vyras Juožas Lynn labai 
daug pasidarbavo šiai išvy
kai. Negana to, kad suve- 
žiojo ir išvežiojo visus iš
vykai reikalingus daiktus, 
dar per visą tą laiką pats 
vienas darbavosi prie gėri
mu. Prie to dar tenka čia

|dama palaikyti didesnį 
draugiškumą vietos lietu
vių tarpe, ir nutarė suruoš
ti pobūvį jiems abiems pa
gerbti sudėtinius pietus Jo
no Kulbio kempėje. Ir tik
tai $3 asmeniui, už ką gau
site gerus pietus su visais 
pridėčkais.

Iš pradžios jau kelios 
draugės stropiai darbuojasi 
sutelkti dalyvius ir paimti 
mokestį. Jos kviečia vietos 
ir apylinkės lietuvius, ir 
ypatingai mūsų geruosius 
kaimynus, kuriems tiktai 
sąlygos leidžia, dalyvauti 
šioje sueigoje. Visi lietu
viai esate širdingai laukia
mi. Iš toliau norintieji da
lyvauti prašomi pranešti: 
Mrs. M. Lynn, 6 Franklin, 
Binghamton, N. Y. 13905; 
skambinti 722-4407. Arba— 
Mrs. L. Mainionis, 4į Gar
field Ave., Binghamton, N. 
Y.; skambinti 797-5128.

Drąsiai galima sakyti, 
kad išvyka bus linksma ir 
smagi rugpiūčio 25, Jono 
Kulbio kempėje.

Važiuojant Conklin Ave. 
kairėj privažiuosite River 
Blvd., tai ir sukite į jį ir 
važiuokite iki galo; ten vėl 
sukite kairėn. Pamatysite 
raudonai dažytą namelį, tai 
ten ir yra Jono Kulbio kem
pė.

Pradžia 12:30 vai. Nesi- 
vėluokite suvažiuoti.

Širdingai kviečiame, visus 
dalyvauti.

Rengėjos

Keliavo į Londoną
Anglija,Londonas... Šiuo 

adresu *— į Tarybų Sąjun
gos pramonės ir prekybos 
parodą — neseniai keliavo 
Jonavos baldų kombinato 
produkcijos pavyzdžiai.

O neseniai į Londoną iš-

Rugpiūčio 2 dieną Peter 
Bend Brigham Hospitalyj, 
Bostone, mirė Michael Ya- 
zukevičius, sulaukęs 91 me
tų amžiaus.

Buvo pašarvotas Paul H. 
Kraw koplyčioje, 1248 Wa
shington St., ir palaidotas 
rugpiūčio 5 d., 9 vai, Nor- 
woodo1 Highland kapinėse, 
šalia savo žmonos Rosa, ku
ri jau buvo mirus prieš virš! 
dvidešimt metų.

Paliko liūdesyje du sū
nus, John ir Adolph Yazu- 
kevičius, ir dukrą Anna De 
Marzi. Taipgi daugiau ar
timos giminės.

M. Yazukevičius sirgo 
nervų liga, valstijos ligoni
nėje Metfil išbuvo virš 20 
metų. Kada buvo sveikas, 
per daugelį metų skaitė 
“Laisvę.” Buvo laisvų min
čių žmogus, bet kada mirė, 
vaikai palaidojo su protes
tantų reverando apeigomis.

•

Gegužės 15 d. po ilgos ir 
sunkios ligos Maple Grove 
Manor senelių namuose mi
rė Nellie Truškauskienė, 
sulaukus 76 m. amžiaus.

Buvo pašarvota Paul H. 
Kraw koplyčioje, 1248 Wa
shington St., ir palaidota 
gegužės 18 d., 2 vai., Nor- 
woodo miesto Highland Ce- 
metary, su Rev. Edwin W. 
Grilley, Jr., patarnavimu.

Paliko dideliame liūdesyje 
dvi dukreles, Isabelle Nu
gent ir Bertha Dervon, abi 
gyvena Norwoode; brolį 
Peter Kurulis, seserėną F. 
Kručą ir Nellie Kručaitę, 
pusseserę Nellie Grybienę, 
pusbrolį Joną Valmą, ir 
daugiau artimų giminių 
Amerikoj ir Lietuvoj. Taip
gi penkis anūkus.

Nuo kapinių visi palydo
vai buvo pakviesti į Lietu-

ROLL TURNER

Must be familiar with ' 
Bar Mill producing 
Angles, Rounds and 

Re-Bars 
Reply to

MILTON MANUFACTURING 
COMPANY

P. O. Box 429 
Milton, Pa. 17847

State Experience, Etc.
An Equal Opportunity Employer.

(51-62)

AUTO MECHANIC
Experienced. Married. Steady 

work. Knowledge of foreign cars.v 
Helpful, but not necessary. Call 
MA 2-0782 or write Box 1-7, 724 
Jefferson Bldg., Phila., Pa.

(60-64)

HELP WANTED
with knitting and hosiery and 

sweater experience.
MILTON HOSIERY

55 Maple St., Milton, Pa.
717-742-9411

(60-63)

STATIONARY ENGINEER. Stea

dy employment for maintenance en
gineer, new plant, full employment, 
excellent opportunity, all benefits. 
Call 609-695-2722. (61-64)

MAN 
To work in 

Poultry Plant 
Apply

324 Callowhill St., Phila., Pa.
(61-64)

•BOILER MAN'

Experienced 1st class 
Permanent position

Good salary
YORKTOWN INN

WA 7-3800 (61-65)

pasakyti, kad kaip Jonas 
Kulbis, taip ir Juozas Lynn, 
nebūdami LDS 6 kuopos na
riais, o visgi parodė tokį 
šiltą prijautimą ir įvertini
mą LDS 6 kuopos veiklos. 
Kad Jono ir Juozo gausi pa
rama nebūtų padėta į šalį ir 
visiškai užmiršta, tai LDS 
6 kuopa iš savo pusės, siek-

vyko ir kombinato atstovai. 
Tai antrojo cecho viršinin
ko pavaduotojas Mykolas 
Liužinas ir stalius Petras 
Čikonas.

Jiems pavesta įrengti pa
rodos baldų interjerą.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

vių bendrovės namo klubą 
ir pavaišinti.

Mirusiems amžinos ramy
bės, giminėms ir kitiems ar
timiesiems užuojauta.

M. Uždavinis

KENNEL WORK
Near Cherry Hill. Part time.

6 to 10 AM. 5 Mornings. 
Good with animals.

Call 609-424-2288. Or 858-4248.
(61-63)

ETIKETO GALIA
Tailande labai prisilaiko-

MACHINIST
Lathe operator, only 1st class 

operator need apply. 2 in. to 18 in. 
work. Small shop now working 55 
hrs. Apply at Quonset Hut, 19th & 
Cambria Sts. Call BA 3-3513, ext. 
36. Ask for Mr. Schindler.

(62-65)

Ar žinote, kiek vilniečiai 
suvalgo duonos per parą? 
Nenusistebėkite — : _ 
tonas duonos, buląučių ga
minių.

Mėgstamiausias 
lietuviška duona, 
ną parduodama a^ie 65 to
nas. Palangos d 
apie 18 tonų, balto 
bulkųčių — apie 28 tonas.

Mėgsta vilniečiai ir pie
ną. Sostinės gyventojai per 
parą išgeria apie 
tančių litrų visų ifūšių pie
no, 20 tūkstančių 
fyro, toną grieti 
tfalgo daugiau k 
kilogramų grietinas, apie 4 
tonas sviesto.

Mėsos sunaudoj 
pūtį mažiau — 1 
jautienos ir kiau' 
dieną. Tačiau, 
šeimininkė žino, kad pietus 
galima paruošti žymiai 
greičiau, nusipirk 
rikačių, ir skuba į 
jos parduotuves, 
dieną parduodama apie 
100 tūkstančių vienetų įvai
rių rūšių kotletų, 
šnicelių, Šaltienos 
ragų ir kitų pusf

žodžiu, vilniečiai apetitu 
nesiskundžia.

apie 128

— juoda 
Per die-

uonos — 
s duonos,

70 tūks-

litrų ke
rtelės, su- 
aip 8,000

ama tru- 
5-16 tonų 
ienos per 
kiekviena

is pusf ab- 
kulinari- 
Čia per

bifšteksų, 
rinkinių, 

abrikačių.

Su gailesčiu širdyse prisimenam mirusius 
mylimus mūsų šeimos narius.

Joną Žuką
Jurgį ir Teklę Tvarijonus
Stasį Tvarijoną
Eleanorą čeponienę

—Liūdžiame
Walter ir Mylda Žukai

Elizabeth, N. J.
Helen žukienė, 
Binghamton, N. Y.

ma etiketo. Taip 1911 m. 
Siamo (dabar Tailando) ka
ralienė tapo etiketo auka. 
Ji nuskendo savo tarnų mi
nios akivaizdoje, kurie sto
vėjo aplinkui, nė piršto ne
pajudindami karalienei iš
gelbėti. Niekas nepadavė jai 
rankos, nemetė gelbėjimo 
lanko, niekas net nesuriko. 
Mat, žemam tarnui nepride
ra matyti karalienę neiškil
mingą, netvarkingoj būklėj. 
Tai būtų nedovanotinas eti
keto pažeidimas. Taip jie ir 
leido savo karalienei pas
kęsti.

MALE or FEMALE

SEWING ROOM SUPERVISOR

For full fashion knit tops. 
Phone collect.

MILTON HOSIERY
55 Maple St., Milton, Pa.

717-742-9411
(60-63)

Help Wanted Female

HOUSEWORK, general. Fast, yet 
clean and thorough. Neat appear
ance. Mon., Wed. &Fri., 8 to 5: 30. 
$15 a day. Own transp. a must. 2 
adults, 5 children, small dog. Rose
mont vic. Call 527-2098 after 5 PM.

(62-63)

ROCHESTER, N. Y, ROCHESTER, N. Y.

Mirus

JURGIUI ŠVEDUI
Reiškiame užuojautą jo našlei Anelei, duk

rai, žentui ir penkiems anūkams — Bartulus 
šeima; giminėms ir draugams. Lai būna jam 
lengva šios šalies žemė,

J. O. Raiškiai
K. Žemaitienė
V. Bullįeųė
O. Vilimaitienė 
J. O. Miller
A. Usavičienė 
R. U. Shereliai
J. K. Savarinai 
J. D. Vaitai

G. D. Vaitai
D. Jennyahn .
A. L. Bekešiai
F. Degutis
P. O. Malinauskai
F. O. Griciai
F. J. Kantėnai
S. Sasna

Mirus
BARBORAI YIUKŠTIENEI

Reiškiame užuojautą vyrui Petrui Yiukštui, 
sūnui Edvardui, sesutėms Uršulei Sherelienei 
ir jos vyrui Robertui ir kitiems šeimos nariams, 
taipgi sesutei Petronėlei Urbonienei ir jos šei
mai; giminėms ir draugams. Ilsėkis amžinai 
Barbora.

A. M. Arlauskai
F. J. Kantėnai 
S. Gendrėnas 
A. L. Bekešiai 
K. Žemaitienė 
R. Barauskas
G. Daukas

N. Švedienė
V. Greibienė
P. O. Malinauskai
V. Bullienė
F. O. Griciai
J. K. Saverinai
S. Sasna
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Vilniaus “Tiesoje” apie mūsų 
Joną ir Henriką Juškus

Lietuvos didžiajame dien
raštyje “Tiesa” (rugp. 9 d.) 
telpa gražus B. Mintąuto 
straipsnis “Nuostabi Lietu
vos žemė” apie šiuo ts rpu 
Lietuvoje beviešinčius J 
Jušką ir jo sūnų profes 
Henriką Jušką. Ten pat 
ta ir judviejų nuotrai 
B. Mintautas rašo: ...

Didi Tėvynės ilgesio j 
Devyniolikmečiu v a i k ii 
vengdamas tarnybos (ari
nėje armijoje, Jonas Juška 

eri- 
kiai

oną 
torių 
įde- 
ika.

ėga. 
nu,

iš Lietuvos išvyko į An 
ką laimės ieškoti. Sun 
dirbdamas cukraus fabrike, 
per penkerius metus su 
pė kiek lėšų ir, susiradę 
partnerių, atidarė b 
krautuvė 1 ę. Dešimtme 
sapnuodavosi giminė, 
Šventosios pakrantės B 
nuošė netoli Anykščių. S 
damas ir išeivijoje neužmir
šti gimtosios kalbos, jau 
damas ne pirmos jaunystės, 
Niujorke lankė dramos 
kyklą ir vėliau sut 
Amerikos lietuvių — scenos 
mėgėju būrelį. Vadovav 
viveiklininkams, režisavĮo jų 
pastatymus ir pats vaic 
Rašė scenos vaizde 
Kartu su kompozitor 
P. Balevičium jo suk 
operetė “Sudrumsta šiifdis” 
ir dabar dar vaidinama 
susilaukia pasisekimo.

Meno saviveikloje J 
Juška dalyvauja jau 
giau kaip penkiasdeš 
metų. Visą laiką liko įyva 
svajonė vėl apsilankyti ‘ 
tuvoje, pamatyti jos s: 
dieną, pažinti jos žmo 
suvokti jų darbų prašu j 

lūkesčius. Proga pasitaikė 
prieš devynerius metus — 
aplankyti tėvų žemę k 
nei ruošėsi viena plrtltjjti 
JAV gyvenančių lietuvi 
rištinių grupių. Antrą k 
j Lietuvą J. Juška atvyko 
1965 metais ir drauge su 
Amerikos lietuvių “A 
choru, kurio dalyviu, 
jis yra ir dabar, dai 
respublikinėje Dainų ^Ven
tėje, skirtoje Tarybų 
džios atkūrimo Lietuvoje 
25-osioms metinėms pažy
mėti. Dabar jis vėl 
gimtinėje. Šiuo sykiu k 
atvyko ir sūnus Henri' 

—Nuostabi Lietuve

tau- 
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;ian- 
mes, 
ę ir

elio-

} tu- 
artą

ido” 
beje, 
lavo

val-

vieši 
artu 
<as.
s že-

mė, — sako Jonas Juška.— 
Kiekvieną kartą pamatau 
daugiau permainų, negu ga
lima tikėtis. Kiekvienas at
vykimas rodo, kad žmonių 
gyvenimas gerėja. Tikiu, 
kad ateitis bus dar švieses
nė. Amerikoje gyvenu jau 
62 metus, o širdis visą lai
ką Lietuvoje...

—Jeigu Amerikoje turė
tume tokį miestą, kaip Vil
nius, — įsijungia į pokalbį 
Henrikas Juška, — ištrimi- 
tuotume po visą pasaulį: 
atvykite mūsų stebuklų pa
žiūrėti !

Gimęs ir augęs toli nuo 
tėvų žemės, Henrikas Juš
ka mokslus baigė irgi Ame
rikoje. Dabar jis — chemi
jos mokslų daktaras, Niu
jorko siti universiteto pro
fesorius. Su šypsena prisi
mena, kad pradžioje dar 
abejojo, ar atostogų kelio
nei pasirinkti Paryžių ar 
Leituvą. Noras pamatyti tė
vų gimtinę, susipažinti su 
giminėmis nugalėjo.

Tėvas ir sūnus pergyve
na, kad neužtenka laiko vi
sur pabūti, viską pamatyti. 
Klaidžiojo Vilniaus sena
miesčio gatvėmis, apžiūri- 
n ė j o architektūrinius pa
minklus, naujų gyvenamųjų 
namų kvartalus, gėrėjosi 
paroda Paveikslų galerijoje 
ir Vilniaus panorama, atsi
veriančia iš Gedimino 
no, keliavo garlaiviu į 
lakampius... Laukia 
naujos pažintys.

—Pamačiau ir įsimylėjau 
Lietuvą, — pri s i p a ž į s t a 
Henrikas Juška. — Tikras 
stebuklas jūsų žmonės. 
Merginos gražios, stiprūs, 
tvirti vypaį, nuostabūs vai
kai... . Dabai; prikalbinsiu 
ir sūnus apsilankyti, norė^ 
ciau, kad jie susirastų po 
lietuvaitę. Tik bėda: kaip 
išsirinkti—visos tokios gra
žios.

Profesorius Henrikas Juš
ka lankėsi ir Vilniaus Vals
tybiniame pedagogi n i a m e 
institute. Nors dabar stu
dentams vasaros atostogos, 
tačiau susidarė vaizdą apie 
šią aukštąją mokyklą. At
eityje norėtų atvykti ko
kiam mėnesiui Lietuvos 
mokslininkų paskaitų pasi-

klausyti, gal būt, ir pats pa
skaitas paskaitytų, padirbė
tų chemikų laboratorijose.

—Amerikoje c.aug lietu
vių, kurie apie Lietuvą nie
ko nežino, — apg; 
mas ' prisimena 
Juška.—Svetur g 
gę, kiti ir lieto 
supranta. Gali 
keista, bet aš, iš 
žylius gražiai 
kalbant, visad 
jaudinuosi.

Ši kelionė Henrikui Juš
kai — savotiška; 
atradimas. Svajoja, kad ir 
jo vaikai, Jono J 
kai, taip pat čia 
tų. Tikisi, kad i:: 
vą pamils visa širdimi.

ailestauda- 
Henrikas 

imę ir au- 
viškai ne
atrodyti 
girdęs ma- 
lietuviškai 

a džiugiai

s Lietuvos
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apsilanky- 
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Sellersville, Pa
PAS RAMANAUSKUS Į

PARENGIMĄ
nė kviečia draugus iš arti

VAŽIUOKIME

SOCIALI
B. Ramanauskiei 

toliau gyvenančius dalyvauti šiame pokylyje. 
Rugsėjo mėnesį ji atšvęs savo 70 m. gimimo 
sukaktį.

Tie kur buvome, žinome, kad graži ir pato
gi vieta puikiai praleisti dieną.

ir

Didelis “Oktavos” 
pasisekimas

Birželio mėnesį dvi 
vaitos motorlaiv 
po Juodosios ir Viduržemio 
jūrų šalis keliayo pavyzdi
nis vyrų choras 
neseniai iš tokias kelionės 
grįžo Kauno dirbtinio pluoš

to gamyklos pay 
radinis orkestr 
va,” kuriam vadovauja 
Mindaugas T a pi o š i ū n as. 
Turistai lankėsi 
Turkijos, Graiki 
ir Prancūzijos 
čiuose, surengė ekskursijas 
į Atėnus, Pompėją, Arlį.

Kelionės metu su dideliu 
pasisekimu aštuonis kartus 
koncertavo kauniečiai. Pir
mą koncertą suruuošė Bul
garijos kurortiniame mieste 
Varnoje. Nežiūrint į tai, 
kad čia tuo metu vyko įdo
mus jaunimo festivalis, pa
siklausyti estradinio orkest
ro gausiai susirinko miesto 
gyventojai, atėjo 300 jaunų 
vietnamiečių, ku 
Bulgarijos aukš 
kyklose. Karšta 
plojo Marselio 
Na, o labiausia 
liko užsienio tu 
kę laivu “Litvj 
buvo suruošti 
certai.

Estradinio o 
pertuare—70 kū 
didelį pasisekim; 
myktos laborantės, konkur 
so “Vilniaus bokštai—68 
laureatės Janinos Miščiu
kaitės atliekamos dainos B. 
Gorbulskio “Devintoji ban
ga,” “Šiandien viskas džiu- 

jjgina,” inžinieriąus Ramūno
• • Kamaičio sud 
Į j Blūšiaus “Vieni kartą,” M.

Vaitkevičiaus “ 
!! no sūnau,” G. 
m “Žvejo sapnas,
• • atliekami kūrir• • 
:: Didelį susidomėjimą su- 
t keldavo skudučiais atlieka-

Biržietiška polka” bei 
aurės vėjai” 
s klumpako-

Ragina skridimus 
praretinti

Iškilę aikštėn pastarosio
mis savaitėmis lėktuvų vė
lavimai iššaukė visokių 
nuomonių klausimu, kaip tą 
padėtį taisyti.

Hempstead miestelio tary
ba pasiūlė praretinti skridi
mus. Pavyzdžiui 1967 me
tais buvo per. Atlantą 54, 
138 skridimai, bet jie gabe
no tiktai biskelį daugiau pu
sės (56 ir pusę procento) į 
talpos keleivių. Jie sako, 
kad visa šališkoji vyriausy
bė turėtų įsikišti, pustuš
čių lėktuvų nesiųsti.

Rodosi, logiška išeitis, jei 
linijos su visais lėktuvais 
būtų visuomenės nuosavy
be, bet kad linijas valdo 
kompanijos, kuriai tu pasa
kysi siaurinti savo biznį.
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rie mokysis 
tosiose mo- 
i “Oktavai” 
gyventojai, 
patenkinti 

tostai; plau- 
,,” kuriems 
teturi kon-

rkestro re- 
rinių. Ypač

inuotos V.

[Tu grįši, ma- 
Strimaičio 

” orkestro 
iai.

s lengva pasiekti Sellersville busu. 
ways Terminal, 13-a ir Arch Sts., 
valandomis. Turite pasakyti buso 
norite išlipti Sellersvillėj, išlipsite 
se.

Dalyvaukime i 
“Ilgiausių metų”!

dsi, palinkėti Ramanauskienei

Sekmadif;nį, Rugsėjo 1 d.
— RAMA NAUSKŲ ŪKYJE —

Pietūs 1 va landą, o vakariene 5 vai.
Ant rytojaus švent ė “Labor Day”, galėsite parvykę

į namus “atostogauti1 9
9

KELRODIS:
Nedaro skirtumo iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo-

site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva-
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos
ir pravažiavus 1 myl ą, reikia sukti į kairę (ant kampo
Texaco gasolino stotis )—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei-
kia 3 mylias iki Lone y Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo-

B jau rasite Ramanauskų rezidenciją.
• - Philadelphiečiam 
' ’ Bušai apleidžia Trail 
•; iš ryto 7, 9 ir 11:24 
•; vairuotojui, kad jūs 
•» prie Washington Hot

Mieste pasidairius
New Yorko policininkai 

turi savo “uniją”. Ji vadi
nasi Patrolmen’s Benevo
lent Association. Ji turi 29, 
000 narių. Jos prezidentas 
John Cassese pareiškė, kad 
nuo dabar policininkai ne- 
besiskaitys su jokiais mies
to valdžios patarimais, o 
šimtu procentų vykdys “įs
tatymus”.

Išvada: policininkams 
yra įsakyta griežčiau ir aš
triau elgtis su tais, kurie 
“pažeidžia įstatymus”. Ti
kimasi daugiau areštų.

Labai laukiame!
I

Man jau net norisi pa
ieškoti mūsų New Yorke 
Lietuvių Moterų Klubo. Ži
nau, kad klubas, kaip ir vi
sos kitos organizacijos, per 
vasarą mitingų nelaiko. Bet 
štai sugrįžo iš Lietuvos po 
dviejų mėnesių viešnagės 
jo pirmininkė ir mūsų vei
kėja Ieva Mizarienė. Ji 
parsivežė didžiulį glėbį vė
liausių įspūdžių, turi labai 
daug ką papasakoti. Bet 
laikas bėga, o mes neturime 
progos jos pasiklausyti.

Labai tiktų Moterų Klu
bui suruošti viešą didelį su
sirinkimą, kuriame Ieva ga
lėtų su mumis tais įspū
džiais pasidalinti.

O gal tuo turėtų pasirū
pinti Lietuvių Literatūros 
Draugi tos kuonos arba ap
skritis? Juk draudė Miza
rienė yra mūsų didžiosios 
organizacijos Centro sekre
torė.

Pagalvokime ir veikime!
Vietinis

Požeminių traukinių (su- 
bvių) prižiūrėtojų unija 
Subway Supervisors Asso
ciation reikalauja algų pa
kėlimo savo 1,000 narių. 
Jeigu valdžia nepatenkins 
jos ' reikaląviino, gali kilti 
streikas ir ^demoralizuoti 
visą susisiekimo sistemą.

~, >Jau kelinta diena turi bė
dos. Long Islando žmonės, 
kurie naudoja Long Island 
Rail Road pasiekimui New 
Yorko miesto. Traukinių 
skaičius žymiai sumažintas. 
Stotyse kartais keleiviams 
tenka išlaukti valandą ir 
daugiau, kol sulaukia trau
kinio.

Senoji bėda: kompanija 
ir darbininkai nesusitaiko 
dėl algų ir darbo sąlygų.

Komisionieriaus sūnus

Suimti 25 žmonės, kurių 
tarpe randasi Suffolk Co
unty sveikatos komisionie
riaus sūnus George A. Le
one, tapo suimti praėjusį 
savaitgalį užpuolime ant 
narkotikų platintojų.

Vieni buvo suimti na
muose, o 12 suimti taver- 
nuose.

i

Vyksta j Waterburio 
spaudos pikniką

Parengimų kalendorius
Rugpiūčio 24 d.

Aido Choro vakarienėj 
valandą, Lazauskų sode, o

Rugsėjo 1 d.
B. Ramanauskienės gim

tadienio minėjimas — Sel
lersville, Pa.

Rugsėjo 10 d.
LLD 185 kuopos pietūs. 

12-tą valandą “Laisvės” sa-

Druskininkų ateitis
Pavėsingos alėjos, aikš

tynai, srauni Ratnyčėlė. Il
gam išlieka atminty kuror
to gydomosios fizkultūros 
parkas. Netrukus jis turės 
ir savo “jaunesnįjį brolį.” 
Padėti pamatai dideliam 
gydomosios mankštos komp
leksui. Ne tik vasarą, bet 
ir žiemą poilsiautojai taip 
pat galės naudotis kaska
dinių maudyklų malonu
mais.

Kas gi dar artimiausioje 
ateityje bus statoma Drus
kininkuose?

Žvilgterėkime į šio kuror
to naująjį generalinį planą,

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vah 
popiet.

Spalio 13 d.
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Lapkričio 10 d.

Metinis “Laisvės” koncer
tas New National HalCj^ 
Greenpoint - Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

ma “‘ 
birbynėmis “‘Ši 
ir “Žemaitiška; 
jis.”

Apie sėkmir 
puikius koncernus orkestro 
kolektyvui pri___  ____
pimų knygoje 
kalbomis parašytos padė
kos, šilti žiūrovų atsiliepi
mai. Būdingas, pavyzdžiui, 
šis: “Nežinau, 
nio orkestro “ 
riai patenkinti 
bet aš galiu pasakyti vie
na: jie suteik^ didelį pasi
tenkinimą vis 
klausėsi šų kon 
Varnos iki Ma

gą kelionę, 

mins atsilie- 
įva iriomis

ar estradi- 
Oktava” na
šavo kelione.

iems, kurie 
certų — nuo 
rselio.”

Helen Skerofsky, apie 40 
metų amžiaus, 
kada namas, k 
veno ant 132 1 
New Yorke, d^gė. Ten pat 
sužeisti du ga

žuvo gaisre, 
iriame ji gy- 
Slbridge Str.

sragesiai.

Man sako, kad mūsų dai- kurį paruošė_ kaunietis ar- 
nininkė Nelė Ventienė jau 
turi pilną mašiną vykstan
čių į Waterburio pikniką 
sekmadienį niujorkiečių. Be 
jos vyksta “Laisvės” redak- 
rius Jonas Gasiūnas su 
žmona Valerija, “Laisvės” 
administratorė Lilija Kava
liauskaitė ir mūsų jauniau
sias linotipininkas Jonas 
Lazauskas.

Waterburis netoli, galima 
jį pasiekti beveik be susto
jimo (apart užsimokėjimo 
“tolų”), persikėlus per 
Whitestone tiltą. Reikia 
jakais, J<ad bus ir daugiau 
ukvatninkų linksmai sek
madienio popietę praleisti 
pas, watęrburiečius.

Rep.

Jau greitai prasidės šien- 
ligės siautėjimas. Tiems, 
kurie ja serga, šiemet bū
sią labai bloga. Mat, buvo 
daug lietaus,1 tai visi kam
pai užžėlę žole, vadinama 
“ragweed”. O kaip tik ši ne
kaltai atrodanti žolė yra di
džiausias šienligės šaltinis.

Lėktuvų gamvba užsi
imanti Fairchild Hiller fir
ma paskelbė pusmetinį ra
portą. Šiemet turėjo $25 
milijonus nuostolių. Pernai 
per pirmuosius 6 mėnesius 
turėjo 3 milijonus pelno.

Rykliai Rockaway 
pakrantėje

Sekmadienį, taip pat kaip 
ir šeštadienį, prie Rocka
way pliažų (Jacob Riis 
Park ir BreezyPoint) poli
cijos kopteriai užmatė bū
rį ryklių (sharks) apie 50 
metrų nuo kranto.

Breezy Point pliaže mau
dėsi apie 600 žmonių tuo 
laiku. Policija visiems įsa
kė išeiti iš vandens ir. ne
beleido grįžti į. vandenį tą 
dieną. ....... ,

Aido Choro piknikas
Vasaros laikotarpiu Aido 

choro pamokos pertrau
kiamos, bet neužilgo aidie- 
čiai ir vėl turės susirinkti, 
nes numatoma ankstyvus 
rudens planai. O tuo tarpu 
pravartu pasilinksminti.

šeštadienį, šio mėnesio 24 
dieną, Aido choras rengia 
pikniką gražiame aidiečių 
Jono ir Julės Lazauskų so
de, kuris prasidės 5-tą vai. 
popiet.

Jau bus parvažiavęs iš 
Tarybų Lietuvos choro sek
retorius J. Juška, kuris tik
riausiai parveš mums iš tė
vynės daug naujienų, o be 
to dar turėsime ir malonų 
siurprizą.

Aido choras maloniai kvie
čia visus atsilankyti*. Aidie- 
Čiai lauks visų. H. F.

chitektas P. Janulis ir inži
nierius P. Girgždys. Štai 
“Draugystės’1' sanato rijos 
detalus išplanavimo projek
tas. Vien ši gydymo ir po
ilsio ištaiga gaus papildo
mai 36.4 kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto.

Pasikeis ir senasis mies
to centras. Kino teatrui, 
“Dainavos” valgyklai-resto- 
ranui gėdos nepadarys dar 
vienas įdomus statin vs. 
Prie Nemuno gatvės iškils 
dobilo lapo formos 280 vo 
niu jnineralinio vandens gy
dykla. -i ; ...

Atjaunės ir senasis pre- 
lęvbinis centras. Senųjų pa
viljonų vietoję bus pastaty
tos modernios parduotuvės, 
kavinės.

Šį rudenį bus padėti nau
jojo i restorano pamatai. 
Daug dėmesio skiriama po
ilsio zonų sutvarkymui. Nu
matyta papildomai įrengti 
200 hektarų miško parką.

vandeni 
140 ki- 
poilsio

BROOKLYNIEČŲ 
ATYDAI

(Williamsburg)
“Laisvę” galima pirkti 

ant standų šiose vietose:
So. 2nd Street ir kampas

Hooper St. ,
Grand St., arti Union Av.

(lunch room).
(62-63)

Sveikinimas iš Vilniaus
Sveikinam visus laisvie- 

čius, aidiečius ir visus ki
tus iš T. Lietuvos sostinės 
Vilniaus. Važinėjam 
miestą ir ulipjam su Lietu
vos draugais ir su giminė
mis, kurie atvažiuoja iš lu
tu r. Už poros dienų va
žiuosime į Butėnų kaimą 
svečiuos. Vilniuje leisime 
11-ką dienų. Iki pasimaty
mo. ' I

Jonas Juška, 
sūnus Henry 
ir M. Knystautienė

išvalyti ir pakelti 
Ratnyčėlės upelvje. 
lometru nusidrieks 
ir turizmo) zona.

Sočio selekcininkas Sori
nas prieš 25 metus pasodi
no nuostabų medį. Ant jo 
kamieno auga obuoliai, cit
rinos, apelsinai — iš viso 
54 vaisių rūšys.

120 kilometrų nuėjo kati
nas, grįždamas pas savo 
šeimininką, gyvenantį neto
li Sent Etieno Prancūzijo
je. Prieš 6 mėnesius kati
ną šeimininkas buvo pado
vanojęs savo draugui.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

M. Klimui vėl nelaimė
Stambus “Laisvės” rėmė

jas Motiejus Klimas (dabar 
gyvenąs Ramsey,N. J.), ra
šo, kad vėl turėjo nelaimę. 
Sumušus didįjį kojos pirš
tą, įsimetė infekcija, koja 
sutino. Gydė jį vienas dak
taras, paskui kitas, ir galop 
nuvežtas į ligoninę ir pagul
dytas taip, kad koja būtų 
aukštai iškelta.

Infekcija sulaikyta, koja 
atslūgo, ir dabar Motiejus 
baigia koją gydyti namie.

Būk sveikutis ir greitu
tis! V.

Charleston, W. Va.—Rug
piūčio U d. lėktuvo nelai
mėje žuvo 35 žmonės.

BROOKLYN, N. Y. ?

Liūdnas Prisiminimas
Šių metų rugpiūčio 26 d. sukanka devyneri metai, 

kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas

Petras Cibulsky (Akelaitis)
Su liūdesiu; prisimenu jį.

ANNA CIBULSKY, žmona




