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KRISLAI
Ed. Kennedy pasisakė
Kaip du lašai
Bemokslių pasaulis
Ar tai teisinga?
Jei Lietuva nepramonėtų. . .
Laiminga vasara
Ko popiežius taip bijo?

Rašo A. Bimba —

Senatorius Edward Keime
ry, jaunasis Johno ir Rob 
Kennedžių brolis, aiškiai 
susakė Vietnamo karo kk 
n?u. Jis reikalauja mitra 
Šiaurės Vietnamo bombardlavi- 
mą ir baigti šį barbarišką, 
nepateisinamą konfliktą.

Mūsų nuostoliai, šiame 
re, jis sakė, jau siekia &pie 
200,000 jaunų vyrų užmuštais 
ir sužeistais. Daugiau 
25,000 yra užmuštų. Ir 
galas? Ko gi siekiama?

erto
pa- 
usi- 
.ikti

ka

taip 
kur

Tuo tarpu republikonų kan
didatas Rochard Nixon pasi
skubino pasveikinti prezi 
tą Johnsoną ir užgirti jo 
litiką. Giria jis prezide 
kad šis žada ne per pėdą

:len- 
po- 

ntą, 
ne

sitraukti atgal Vietnamo kare 
nenori 

amo
ir kad nė pagalvoti 
apie sulaikymą Š. Vietn 
bombardavimo.

Tai štai ir turime: repiibli- 
konai ir demokratai kaip 
to paties vandens lašai.

čių

4 Chicagoje prasideda Demo
kratų partijos konvencija.
si L pranašai ir stebėtojai 
gim kad Humphrey laimės 
minacijas
mu. Taip gali ir būti, 
taip buvo išpranašauta Ifixo- 
no nominacija.

Nesinori būti pesimistu 
labai norisi spėti: Senatorius 
McCarthy tik tiek lai 
kiek laimėjo gub. Rockel 
ris. Prieš jį taip pat atsi 
visa partijos mašina.

Vi* 
tei- 
no- 

pirmuoju bal^avi- 
Juk

bet

mės, 
elle- 
ukta

turi- 
ku- 
nei

šiuo tarpu pasaulyje 
me 740,000,000 žmonių, 
rie nemoka nei rašyti 
skaityti.

Ar žinote, kad šiandieii pat 
pusė pasaulio’ vaikų nelanko 
mokyklų ir auga analfabe
tais ?

Ta klaikioji bemokslybi 
blausiai paplitusi Azijoje, 
rikoje ir Lotynų Ameriko,

e la- 
, Af- 
je.

skai-

Dar- 
konveihcija. 

labai

Kai šie žodžiai 'pasieks 
t.ytoįą, veikiausia jau buk pa
sielgusi Jungtinės Plieno 
bininkų Unijos 
Joje paaiškėjo vienas
liūdnas, neteisingas ir pavo
jingas dalykas.

Plieno pramonėje, kaip žinia, 
dirba daug negrų. Davg jų 
priklauso unijai. Jie si daro 
apie 26 procentus unijos na
rystės.

Bet unijos vadovybėje 
mato nė vieno negro. L 
Vykdomoji Taryba suside
27 žmonių — 24 distriktų di
rektorių ir 3 viršininkų-Į-pre- 
zidento, sekretoriaus ir 
ninko. Bet Taryboje nėfa nė 
vieno juodo žmogaus!

O kas pavojingiausia,
kad unijos vadovybė apmetė 
negrų reikalavimą įsileis 
ba paskirti nors vieną juodą
jį i Vykd. Tarybą!

štai kur rasizmo vėžys!

neši
ni jos 
da iš

iždi-

tai

i ar-

Kiekviena, kad ir ma: 
«a, iš Lietuvos žinutė 
įframoninius laimėjimu^ 
visų keturių pastato reak

(Tąsa 6-me pusi.)

žiau- 
apie 
ant 

cinSs

Sen. Kennedy ragina
baigti S. Vietnamo

bombarda vim
Worcester, Mass. — Čia 

kalbėdamas Komercijos Bu
tui, senatorius Edward 
Kennedy aštriai kritikavo 
prez. Johnsono administra
cijos vedamą karą Vietna
me. Jis ragino prezidentą 
baigti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą ir ri m t a i 
pradėti taikos derybas Pa
ryžiuje.

Savo turiningoje kalboje 
Kennedy paskelbė, kad pa
ėmė užmuštojo brolio Ro
berto Kennedžio vėliavą, po 
kuria spiečiasi kovotojai už

taiką Vietname. Lindėjęs ir 
tylėjęs pustrečio mėnesio, 
dabar Ed. Kennedy prabilo 
su griežtu reikalavimu 
baigti karą Vietname.

Daugelis jo artimų bičiu
lių patarė jam pasitraukti 
iš viešos politinės veiklos, 
kad galėtų išvengti tokių 
nelaimių, kokias sutiko jo 
broliai J. ir R. Kennedžiai. 
Bet jis nusprendė, kaip tik 
priešingai, dar smarkiau 
imtis kovos prieš karą, 
prieš rasinę diskriminaciją, 
prieš skurdą.

Šiaulių rajono “Pirmyn” kolūkis kasmet puošiasi naujais 
pastatais. Išaugo nauja mokykla, universalinė parduotuvė, 
padėti pamatai kolūkinei pirčiai ir skalbyklai. Neseniai pa
grindinėje kolūkio gyvenvietėje pastatytas 25 vietų vaikų dar
želis. Tai pirmasis rajone vaikų darželis, pastatytas kolūkio 
lėšomis. Nuotraukoje: naujame kolūkio vaikų darželyje.

Prasidėjo demokratų 
konvencija; karas 

visus domina
Chicago. — Tūkstan č i a i 

delegatų, daugelis tūkstan
čių vizitorių suvyko čia į 
demokratų konvenciją, pra
sidėjusią pirmadienį, rug
pjūčio 26.

Pasirodo, kad salė nepa
kankamai didelė, tai nedaug 
vizitorių galės viduje būti, 
kitiems teks lauko pusėje 
laiką leisti.

Visų svarbiausias klausi
mas — karo Vietname bai
gimas. Tas klausimas nuo
lat skambės konvencijoje, 
bus įdėtas rinkimų platfor

moj taipgi renkamas pre
zidentinis kandidatas nega
lės nuo to išsisukti.

Humphrey ir McCarthy 
yra tvirčiausi kandidatai. 
Hpmphrey bando kalbėti 
apie reikalą karą tuoj baig
ti, bet nepajėgia nuo prez. 
Johnsono militarinės prog
ramos atsiriboti. McCarthy 
atvirai kalba už karo bai
gimą.

Prieškarinės demonst r a- 
cijos vyksta prie konvenci
jos salės.

Popiežius Povilas vairuoja 
eucharistinį kongresą

Bogota, Kolumbija.— 39- 
asis Tarptautinis Eucharis
tinis Kongresas čia atsida
rė. Suvažiavo daug atstovų 
iš visų šalių, bet daugiausia 
iš Lotynų Amerikos šalių, 
kuriose katalikai sudarą 
90 proc. visų gyventojų.

Iš Romos popiežius Povi
las atvyko kongresą svei
kinti ir jam gaires nutiesti, 
kad jis laikytųsi bendros 
popiežių nustatytos progra
mos. Popiežius mano Bogo
toje išbūti trejetą dienų.

Prieš pat kongreso atida
rymą Romos katalikų vado
vybė turėjo dviejų dienų 
pasitarimą su žydų rabi
nais. Tai pirmas toks pasi
tarimas Lotynų Amerikoje, 
kur žydų yra apie 800,000 
tarp 250 milijonų Lotynų 
Amerikos gyventojų.

Kongrese dalyvauja iš Ro
mos atvykęs lietuviu prela
tas Povilas Marcinkus, įga
liotas paruošti popiežiui su
tikimą. Marcinkus gimęs 
Chicagos priemiestyje. Ci
cero j e. 1950 metais išvyko 
Romon ir ten apsigyveno.

Kambodija atmuša Amerikoje
išgalvotą propagandą

Pnompenh. — Kambodi-® 
jos informacijų ministras 
paskelbė pareiškimą, kuria
me atmušama Amerikos iš
galvota propaganda, būk 
Šiaurės Vietnamo lėktuvai 
naudojasi Kambodijos aero
dromais.

Tai paprastas Amerikos 
propagandistų išmislas, sa
ko ministerija, kad suda
rius priežastį Amerikos mi- 
litarinėms operacijoms prieš 
taikingą ir neutralią Kam- 
bodiją.

Ragina suvaldyti terorą 
Piety Rodezi joje

Londonas, (Tass-Elta. — 
Prie ministro pirmininko H. 
Wilsono rezidencijos atėjo 
didelė demonstracija. Prie 
iėjimo demonstrantus sus
tabdė policija. Jiems vado
vavę Anglijos parlamento 
nariai leiboristai Mikardas, 
Keras ir Džadas įteikė per
duoti ministrui pirmininkui 
H. Vilsonui protesto pareiš
kimą prieš rasistinio Pietų 
Rodezijos režimo paskelbtą 
mirties nuosprendį didelei
grupei Afrikos patriotų.

Pareiškime reikalaujama, 
kad Anglijos vyriausybė at
kurtų teisėtumą Pietų Ro- 
dezijoje ir jėga atiduotų 
valdžią afrikiečių daugu
mai. i . ' ! - "į

Plieno unija
Chicago. — P 

ninku unijos 
raportuota, kad 
tos konvencijos 
augo 96,000 nai 
ji turi daugiau

paaugo
lieno darbi- 
konvencijai 
nuo perei- 
unija pa

dų. Dabar 
kaip 1,250,-

000 narių.

Daugiau kunigų prieš 
popiežiaus encikliką
Cambridge, Anglija. — 

Universiteto kapelionas, 
Romos katalikų kunigas R.
Incledon prisidėjo prie dau
gelio kitų kuniįyų, pasisa
kiusių prieš popiežiaus en
cikliką gimdymo kontrolės 
klausimu.

Jie užgiria Anglijos ka
talikų bažnyčios tuo klausi
mu nusistatymą.

TSRS pirmai] ja knygų 
vertime

Jungtinių Tautų apšvie
tos, mokslo ir kultūros or
ganizacija skelbia, kad Ta
rybų Sąjunga yra pirmoje 
vietoje įvairių knygų verti
me į įvairias kalbas.

Gamina raketas
Berlynas. — Rytų Vokie

tija skelbia, kai Vak. Vo
kietijoje daugis; 
firmų gąmina 
šių raketas.

u kaip 20 
visokių rū-

vėliausios žinios
Maskva. — Čekoslovakijos Kompartijos ir vyriausy

bės vadovai tęsia pasitarimus su Tarybų Sąjungos va
dovais Čekoslovakijos klausimu. Pasitarimai, sakoma, 
vedami draugiškoje dvasioje. Atvyko Lenkijos, Vengri
jos ir Rytų Vokietijos atstovai į pasitarimus.

Praga. — Penkių socialistinių valstybių, Varšuvos 
Sutarties sąjungos narių, militarinės jėgos Čekoslova
kijoje prižiūri tvarką.

Chicago. —. Demokratų konvenciją saugo policija, 
milicija ir kareiviai. Ginkluotų jėgų gatvės pilnos. Mat, 
bijosi demonstracijų prieš vice prezidentą Humphrey. 
Apie 50,000 pasitiko McCarthy, kai jis išlipo iš lėktuvo. 
O Humphrey mažai kas pasitiko. Bet Humphrey turi 
savo pusėje daugiau delegatų, kaip McCarthy. Tai ma
noma, kad Humphrey laimės pirmame balsavime.........

Telefonų darbininkai tebestreikluoja, o dabar taxi vai
ruotojai sustreikavo. O tas daug kenkia demokratų kon
vencijai.

Roma. — Popiežius grįžo Vatikanan iš Kolumbijos, 
trejetą dienų praleidęs eucharistiniame kongrese ir po 
apylinkę pasižvalgęs.

Amerikos agentai Čekoslovakijoj
Praga. — Amerikos agen

tai nuo seniai bando susi
sukti Čekoslovakijoje liz
dus. Central Intelligence 
Agency finansuoja ir palai
ko agentus, kad jie darbuo
tųsi Amerikos imperialistų 
naudai.

Iš Vakarų Vokietijos ir 
Austrijos, kurios rubežiuo- 
jasi su Čekoslovakija, leng
vai pavyksta agentams įsi
brauti ir savo purviną dar
bą varyti pirmyn.

Kovo mėn. tiems agen
tams pavyko pasigauti ge
nerolą Jan Sejną. Jis atsi
kraustė į Jungtines Valsti
jas ir dabar darbuojasi im
perialistų naudai. Jis buvo 
Nacionalinės Gynybos mini
sterijos vadovybėje ir Na
cionalinio Seimo narys.

Jungtinių Valstijų val
džia pasigyrė, kad gen. Sej- 
na suteikė svarbių informa
cijų apie “Varšuvos Sutar
ties valstybių militarinės jė
gas ir apie vidujinę politi
nę kovą Čekoslovakijoje”.

Amerikos spauda rašo, 
kad Čekoslovakijoje visada 
amerikiečių labai daug, vie
nu kartu neseniai siekė iki 
3,000, dabar dar yra dau
giau kaip 1,500. Daugumas

jų yra dideli socializmo 
priešai.

Vakarų Vokietijos revan- 
šistai šaukia apie atplėšimą 
iš Čekoslovakijos Sudeteno 
provincijos. Naciniai agen
tai palaiko ryšius su ame
rikiečiais.

Liepos 24 d. Washingto- 
nan atsiskubino Vakarų Vo
kietijos gynybos ministras 
Schroeder ir pasitarė su 
prez. Johnsonu. Schroederis 
dirbo kartu su Hitleriu. 
Jis norėtų Čekoslovakiją at
plėšti iš socializmo stovyk
los. .

Paskiausiu laiku Čekoslo
vakijos valdžia, pravesda- 
ma visokias reformas, ati
darė rubežius visokiems 
svetimų šalių agentams. Per 
keletą mėnesių atsirado ga
lybės įvairaus plauko sve
timšalių, kuriems buvo ge
ra proga užmegsti ryšius su 
reformista i s čekoslovakais 
ir jiems padėti išvystyti 
anti-komunistinę opoziciją.

Socializmui lojalūs pilie
čiai pamatė, kad susidarė 
socializmui pavojus. Jie 
kreipėsi į Varšuvos Sutar
ties valstybes, kad jos atei
tų jiems talkon apginti so
cializmą.

Vietkongo jėgos vėl išvystė
10 smarkių puolimų

Saigonas.— Vietkongo jė
gos ir vėl pradėjo smarkiau 
kautis su amerikiečiais ir 
jų sąjungininkais. Jos išvy
stė puolimus net 10-yje vie
tų. Taip praneša amerikie
čių radijas.

Nauji mūšiai siaučia šiau
rinėse provincijose. Milita- 
riniai ekspertai teigia, ar 
nebus trečias Vietkongo 
ofensyvas.

Saigonas buvo ir vėl Viet
kongo raketomis apšaudy
tas. Užmušta 14 kareivių ir 
15 sužeista.

Vėliausi pranešimai skel

bia, kad Vietkongas išvystė 
puolimus net 26 miestų 
apylinkėse.

Automobilių karalius 
Fordas užgiria Humphrey..

Detroit. — Autom o b i Ii ų 
karalius Henry Ford pas
kelbė, kad jis, visais gali
mais būdais rems Hump
hrey kandidatūrą. • •_

Jeruzalė. — Izraelio mili- 
tarinė policija užmušė pen
kis arabų partizanus netoli 
Jericho.

Puerto Riko patriotai siekiasi 
laisvės ir nepriklausomybės

San Juan. — Puerto Riko
Nacionalinio Išsilaisvinimo
Judėjimas ir vėl atsišaukė į 
Jungtines Tautas, Lotynų 
Amerikos respublikas, soci
alistines valstybes ir kitas 
Puerto Rikai simpatingas 
tautas, kad Puerto Riko 
laisvės ir nepriklausomybės 
klausimas būtų visur iškel
tas.

Atsišaukime nurodoma, 
kad Jungtinių Valstijų tar
nai Puerto Rikoje visada

pastoja kelią į nepriklauso
mybę ir pilną laisvę. Jie 
leidžia vis labiau įsigalėti 
Amerikos investoriams, ku
rie apiplėšia šios šalies dar
bo žmones.

Aukščiausias pastatas 
Europoje

Maskva. Tarybų Sąjunga 
suplanavo pastatyti 40 auk
štų namą prie Gorkio Par
ko. Tai būsiąs aukščiausias 
namas Europoje.

Mūsų miestai sunkiai serga
New Brunswick, N. J. — 

Buvęs Trentono majoras 
Arthur Holland čia kalbė
damas pareiškė, kad Jung
tinių Valstijų miestai rim
tai ir sunkiai serga ir lau
kia mirties ar pagijimo.

Holland nurodo, kad did
miesčiai perkimšti gyvento-

50 streikų
Chicago.—Atsidarant de

mokratų konvencijai, Chi
cagoje vyko daugiau kaip 
50 streikų, kuriuose daly
vauja apie 50,000 darbinin
kų. Tai daugiausia strei
kų nuo 1953 metų.

Telefonų darbininkų 
streikas ilgiausias, 28,000 
darbininkų streikuoja dau
giau kaip 100 dienų.

jais, kad daugelis iš jų bė
ga į priemiesčius. Transpor- 
tacija pasidarė baisi. Mo
kyklinio amžiaus vaikų 
skaičius auga, o mokyklų 
ir mokytojų permažai.

Holland yra Rutgers uni
versiteto miestų tyrinėjimo 
specialistas.

Užmušė 5 kalinius
Columbus, Ohio. — Kalė

jimo sargai, išdinamitavę 
storą sieną, įsiveržė pas su
kilusius kalinius ir ten lai
komus sargus.

Penki kaliniai buvo mir
tinai peršauti, kiti sužeisti, 
sargai išlaisvinti. Kaliniai 
reikalavo pagerinti kalėji
mo sąlygas.
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Dėlei įvyki y Čekoslovakijoje
PIRMUTINIAI amerikiečiai “nustebinti, 

ti” ir “pritrenkti” vėliausiais įvykiais Čekoslovakijoje bu
rnas ir republikonų kandidatas į 
Nixonas. Jie buvo pirmieji viešai

” “sukrės-ti”i - - - — -
vo prezidentas Johns 
prezidentus Richard 
išstoti su savo pareiškimais, geriau—pasmerkimais pen
kių socialistinių šąli 
kijoje.

Tai svarbu ir re 
paskutinius ketverius 
karų žmonijos istorij 
nuo Amerikos krantų, 
tai tūkstančių vietnamiečių ir paguldyta daugiau kaip 
dvidešimt penki tūkstĮančiai jaunų amerikiečių gyvybių, 
šis prezidentas dabar 
pats ir su Nixonu, nes jis šimtu procentų remia šią pre
zidento politiką ir kai 

Kuo tai išaiškinti 
Jiedu, kaip susita

sės jokio pavojaus nebuvo ir nėra nei Tarybų Sąjungai, 
nei Lenkijai, nei Vengrijai, nei Rytų Vokietijai bei Bul
garijai, su kuriomis Č
pu mūsų, Amerikos tautiniai interesai skaudžiai pa
liesti “komunizmo pavojaus” Pietų Vietname, kad mūsų 
didžiosios, plačiosios 
kad Pietų Vietnamas

Sakėme, “kaip susitarę”. O iš tikrųjų jie ir yra su
sitarę. Atsiminkime, kad kai Nixonas buvo nominuotas 
j prezidentus, jis tuoj 
tarti. Na, ir jiedu tarėsi. Tarėsi — kokiais klausimais ir 
apie ką? Buvo oficialiai paskelbta, kad jie Washingtone 
tarėsi Čekoslovakijos 
reikalus, vadinasi, konspiravo prieš socialistinę Čekoslo
vakiją, kaip padėti Č 
mentui atgriebti galią 
varka šalyje, ir kaip 
Sutarties Sąjungos.

Tiek apie Johnson 
Bet tai, kas vyks

i armijų pasirodymo Čekoslova-

ikšminga. Prezidentas, kuris per 
metus veda vieną barbariškiausių 
oje už dvylikos tūkstančių mylių 
karą, kuriame jau paskersta šim-

“nustebintas” ir “pritrenktas”. Tas

ia.
? Kaip tą suprasti.
rę, sako, kad iš Čekoslovakijos pu

ekoslovakija rubežiuojasi, tuo tar-

Amerikos saugumas reikalaująs, 
)ūtų mūsų pusėje, būtų su mumis!

nusiskubino pas prezidentą pasi-

reikalais, svarstė Čekoslovakijos

skoslovakijoje kapitalistiniam ele-' 
ir susidoroti su socialistine šant- 
iekoslovakiją išplėšti iš Varšuvos

ą ir Nixoną.
ta Čekoslovakijoje,1 yra didžiulės,

istorinės svarbos reiškiny^. Juo visur susidomėjimas di
džiausias. z .r ;

Aišku, Tarybų Sąjunga, Lenkija, Vengrija, Bulgari
ja ir Rytų Vokietija pasiuntė savo armijų dalinius į Če
koslovakiją ne iš gero, ne be skubiausio ir būtiniausio 
reikalo. Jos tai padare 
vitarpinio apsigynimo 
Sąjungos narės yra p 
dais padėti gintis. O 
jus iš vidaus ir iš laukb.

Tą pavojų, matyt 
jos vadovybė, nes paa 
susidoroti ir prašė ki 
paramos. Tai aišku iš '(Tarybų Sąjungos delegacijos Jung
tinėse Tautose pirmin 
gurno Taryboje rugpiūčio 21 dieną. Jis pasakė:

“Kaip žinia, ginki 
liniai) įžengė į čekos 
teritoriją pagal šios yalstybės valdžios prašymą tų val
džių pagalbos, tame 
akivaizdoje grūmojan 
išlaukine reakcija socialistinei santvarkai ir valstybin
gumui, kurį įsteigė č 
nė vyriausybe ir kitos 
kinti Čekoslovakijos 
galbos pagal veikianč 
miant atitinkamais Jungtinių Tautų čarterio punktais

Svarbus Maliko pareiškime ir šis pasakymas:
“Tarybinė vyriausybė pakartotinai persergėjo, kad 

imperialistinės reakcijos kišimasis į Čekoslovakijos So
cialistinės Respublikom vidinius reikalus ir į socialistinių 
šalių santykius nebus 
atkirčio”.

Na ir, kaip matosi, to atkirčio susilaukė.
Kaip ilgai tie gir 

daliniai bus Čekoslova
“Nereikia nė kai 

niai bus iš Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos 
teritorijos ištraukti taip greitai, kaip jos saugumui pa
vojus bus pašalintas i 
tolimesnis ginkluotų .

Reikia tikėtis ir 1 
laukti. Jokioje šalyje, 
timų, nors ir socialistinių, ginkluotų jėgų nėra malonus, 
sveikas reiškinys. Giijla, kad tokios situacijos nebuvo 
galima išvengti. '

pagal savitarpinės pagalbos ir sa- 
su tartį. Visos Varšuvos Sutarties 

įsižadėjusios viena kitai visais bū- 
Čekoslovakijai iškilo rimtas pavo-

, pagaliau pamatė ir čekoslovaki- 
iški, kad ji pasijuto bejėgė su juo 
:ų socialistinių kraštų pagalbos ir

nko Y. A. Maliko pareiškimo Sau-

loti socialistinių .šalių vienetai (da- 
lovakijos Socialistines Respublikos

tarpė ir ginkluotų jėgų pagalbos, 
cio pavojaus, kurį sudarė vidine ir

ekoslovakijos konstitucija. Tarybi- 
talkines vyriausybės nutarė paten- 
valdžios prašymą militarinės pa- 
os sutarties atsakomybę ir pasire-

toleruojamas ir susilauks griežto

kluoti penkių socialistinių valstijų 
kijoje laikomi? Malikas pasakė: 
lėti, jog viršminėti ginkluoti dali-

r jos teisėti autoritetai suras, kad 
ėgų būvimas nėbereikalingas”.
inkėti, kad tos dienos nereikės ilgai 
net ir socialistinėje, būvimas sve-

Biologiniams proces ams 
modeliuoti

Latvijos Elektronikos ir 
skaičiavimo technikos 
tuto mokslininkai su 
elek t r o n i n ei skaič: 
mašinai programą,

insti- 
kūre 
avimo, 
pagal

LAISVI

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KAIP “GERA 
BAIGTI GYVJ

V. Andrulis 
da labai sveil 
Jis sako:

ENIMĄ”?
Vilnyje” duo- 
są patarimą.

Kaip mes gąlime prisidėti 
prie iškovojimo 
ties ir priartinijno skaistesnės 
ateities?

“Poilsiaudam 
veiklos “gerai 
mą” neprisidėsi 
sime gerai gyvenimo.

Įsijungę kiek
brūzdžius už geresnę buitį ir 
skaistesnę atei 
kovas už civili: 
geresnę buitį, 
karo.

Daugiau veik
ganizacijose, st:-opiau remda
mi savo spaudą taipgi prisi
dėsime.

Man kartais

geresnės bui-

nutolę nuo 
baigti gyveni
me ir nebaig

galima į sam-

jį stiprinsime 
les teises, už 
už s ulaikymą,

dami savo or-

nuostabu, kaip 
sveiki žmonės — seni veikė- 

gerai baigti gy- 
dami užmarš-

jai — mano 
venimą” nuskęs 
tin.

Palūžusia s\ 
jams atleistina, 
ne.

Gražiai baigia 
kurie tęsia sei 
darbą iki jėgos

eikata veikė- 
bet sveikiems

gyvenimą tie, 
niau pradėtą 
neša.

spau-

NEI SAVO SĄŽINE, 
NEI GYDYTOJAIS 
ESĄ NEGALIMA 
PASIKLIAUT]

Mūsų klerikalinės
dos redaktoriai atsidūrė ne
pavydėtinoje padėtyje. Ką 
daryti su popiežiaus Pau
liaus VI ėncik.ika prieš gi
mimų kontrolę? Iš peties 
ginti tą dokupientą,. kai jį 
pasmerkia ir - 
vienas apsišvietęs žmogus, 
būtų kvaila. .0. 
gi negalimą,, 
popiežiaus įžeidimą. Talį 
reikštų, kad nebegalima pa
sitikėti nei bažnyičos gal
va, nei pačia b

Ši enciklika 
kiama. * “Draugo” bendra
darbis J. Venc 
sukėlė didelį r. 
didelį triukšmą, stačiai re
voliuciją. Visuip stebina, kad 
žymūs teologą 
prieš encikliką

Bet ką vargšas turėjo da
ryti? Kodėl gimimų klau-

atmeta kiek-

jį atmesti ir- 
Taį . Reikštų

ažnyčia.
buvo nelau-

tus sako: “Ji 
lusistebėjimą,

... pasisakė- n

paliktas pa-
sąžinei bei

taip. daryti,

simas nebuvo 
čių gimdytojų 
nuožiūrai?

Jokiu būdu, 
Venckaus supratimu, nebu
vo galima. “Kiekvieno są
žinė,” jis sako 
incognita. Pali 
bų dalyką, kuris yra su
jungtas su p 
giliais sentime 
pats, >ką palik 
ko nuožiūrai 
džiaširdišku m 
žmogų teisėju 
byloje...”

Jūsų sąžinė 
o jūsų “pagundos”—vilkai! 
Saugokitės!

“yra terra 
kti tokį svar-

agundomis ir 
mtais, yra tas 
:ti ėriuką vil- 
ar vilko di- 
ui, padaryti 

savo paties

yra ėriukas,.
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IŠ LAIŠKŲ

kas 
ne. 
ne

klausimas yra gamtos klau
simas, atrodytų, kad gydy
tojai yra labiausiai kom
petentingi spręsti, kas yra 
prieš gamtą, kas ne, 
kenkia sveikatai, kas 
Enciklika, matyt,
mano, kad gydytojai norės 
ir turės laiko apeliuoti į 
žmogaus dvasines jėgas, į 
aukštesnius motyvus. Jie 
padarys ‘short cuts’.”

Tai kas, kad enciklika ne
suderinama su blaivum pro
tu, su šių laikų gyvenimu. 
Pasak Venckaus, popiežius 
“yra tikrai įsitikinęs, kad 
negalima atsi sakyti nuo 
dviejų tūkstančių metų baž
nyčios tradicijų.” Vadinasi, 
broliai katalikai, grįžkite du 
tūkstančius - metų atgal, 
nors tai būtų priešinga 
mokslui ir sveikam protui, 
nes to reikalauja bažnyčios 
tradicijos! ,

NESUPRANTA Ne TO
Clevelando “Dirva” (rugp.

16 d.) dejuoja:
‘‘Vakaruose kai kurie in

telektualai iš keisto taško 
žiūri į Vietnamo karą. Jie 
nenustoja ieškoję sprendi
mo Pietų Vietnamui, bet ne 
Šiaurės Vietnamui. Jie kal
ba apie laisvus rinkimus ir 
koalicinės vyriausybės su
darymą Pietų Vietname, 
bet nieko panašaus nesiūlo 
Šiaurės Vietnamui.” 
, Tas tiesa. Bet čia bėda 
ne su tais. intelektualais, o 
su “Dirvos” redaktoriais. 
Jie i nesupranta skirtumo 
tarp Pietų Vietnamo ir Šiau
rės Vietnamo.

’ • ; šiaurės Vietnamas tvar
kosi kaip neprikliaūsoma ša-' 
lisJTuH savo gerą, pasto
vią valdžią. Jame nėra nė 
vieno užsieniečio kareivio. 
Todėl jam ir siūlyti nieko 
nereikia, nieko negalima.

Gi visai -kas 'kita su Pie
tų Vietnamu. ■

Čia liaudis sukilo prieš 
militaristines klikas. Čia ki
lo civilinis (naminis, vidi
nis) karas. Liaudis būtų 
militaristų diktatūrą nuver
tus! ir dalykus krašte su
tvarkiusi savaip, bet įsiki
šo Jungtinės Valstijos į tą 
naminį karą militaristų pu
sėje. Na, ir karas eina. Vi
si stebėtojai yra vienos 
bendros nuomonės: jeigu 
Amerikos ginkluotos jėgos 
išsikraustytų iš Pietų Viet
namo, dabartinė klika su 
Thieu ir Ky priešakyje nė 
valandos neišsilaikytų ga
lioje..

. Taip pat negalima žmo
gui pats save teisti, pats sa- 
.ve suprasti, pačiam savos 

ais rūpintis, 
batas turi ta- 
undas ir sen-

šeimos reika 
Popiežius, celi 
ve ir tavo pag 
limentus sutvarkyti, paimti 
už nosies ir 
tau reikia, ka^ tau gera

Bet gal gi
.kliautį-gydytojiais? Ne, ir
gi negalima.
žiųs geriau žį 
petentiškesnis 
simą išspręsti, 
gumentuoja:

“Enciklika

kurią bus galimą modeliuo
ti ląstelėš viduje vykstančius 
biologinius procesus. Spręs
dama lygtis, mašina atkurs 
sudėtingų procesų dinami
ką, imituos baltymų, fer- sutiko palikti 
mentų, aminorūgsčių tarpu- reguliavimo 
savio <ryšį. . J Jeigu jau kontraceptyvū

parodyti, ko

galima ■ pasi-

Ir čia popie- 
no, yra kom- 
gimimų klau- 
Venckus ar-

taip pat ne- 
viso gimimui 
gydytojams.';

Gerb. “Laisvės” 
Redakcija!

Jau senokai gaunu iš 
kaimynų pasiskaityti Jūsų 
laikraštį “Laisvė,” kuris la
bai man patinka. Ar nega
lėtumėt man paaiškinti, ku
riais būdais aš galėčiau jį 
nuolatinai gauti. Gal ga
lėčiau susipažinti su pažan
giais lietuviais, skaitančiais 
“Laisvę.” Žinoma, aš at
silyginčiau, atsiųsdama rei
kalingų knygų ar šiaip ką 
nors. Būčiau Jums labai 
dėkinga, jei galėtumėt išpil
dyti šį mano prašymą.

Dirbu Pramoninės Staty
bos Institute.

Su pagarba. 
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Mano adresas:
Lithuania, USSR 
Kaunas C
J. Janonio aikštė 
Pramprojektas

Rekašiūte Teresė
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Sveiki!
Sveikinu šį kartą iš seno

jo Vilniaus. Džiaugiuosi 
gavęs progą pabūti šioje,

kalbą. Reikia pažymėti, kad 
vertimų susikaupė jau paly
ginti daug. Be to, peržvelgus 
tarybiniu laikotarpiu iš lietu
vių kalbos į latvių kalbą iš
verstas grožinės literatūros 
knygas, o taip pat iš latvių 
kalbos į lietuvių kalbą išvers
tus kūrinius, ryškėja tenden
cija sistemingai supažindinti 
skaitytojus ne tik su broliškos 
tautos šių dienų literatūros 
geriausiais kūriniais, bet pa
laipsniui išleisti ir literatūri
nio ipalikimo pagrindinių kūri
nių vertimus, neužmirštant ir 
tautosakos.

Lietuvių ir latvių poetų bend
radarbiavime gražia tradicija 
tampa lietuviškojo Poezijos 
pavasario dalyvių grupės ap
silankymas latvių liaudies po
eto Janio Rainio tėviškėje — 
Tadenavoje, latvių poetų da
lyvavimas pavasariniuose po
ezijos vakaruose Lietuvoje ir 
lietuvių poetų dalyvavimas ru
denį įvykstančiose latvių Poe
zijos dienose. .

Toks broliškų tautų rašyto
jų bendradarbiavimas padeda 
vieniems antrus geriau pažin
ti, kartu skatina siekti naujų
kūrybinių laimėjimų, k u r i e taip jau pamiltoje, mūsų 
tampa visos tarybinės litera- Tėvynės Lietuvos sostinėje, 
tūros laimėjimais.

— Kokia Latvijoje yra su
sidariusi nuomonė apie šių die
nų lietuvių poeziją?

—Į šį klausimą išsamiausiai 
galėtų atsakyti tie latvių po
etai, kurie seka šių dienų lie
tuvių poezijos raidą. Atrodo, 
nesuklysiu pasakęs, jog ši nuo
monė yra gera. Lietuvių po
ezijoje dabar reiškiasi daug 
giminingų tendencijų su lat
vių poezija. Visų pirma tai 
pastangos giliau pažinti gyve
nimo tikrovę, užčiuopti tarybi
nio žmogaus sielos subtiliau
sius ivir,pęsįus,' jąusti rjiūdįenio 
gyvenimo pulsą i? apie visą 
tai poetiniu žodžiu kalbant su
telktai, įtikinamai, atmetant 
nereikalingus pagražinimus.

Lietuvių poezijoje šiandien 
kiek daugiau dėmesio skiria
ma praeities tematikai, labiau 
vystosi poemos žanras, kuris 
latvių poezijoje pastaruoju 
laiku visai pritilęs.

Apie lietuvių poezijos po
puliarumą Latvijoje liudija ne 
tik išleistos ir bematant iš
pirktos knygos, kurių tarpe ša
lia K. Donelaičio ir A. Bara-

. nausko kūrybos matome Salo
mėjos Nėries, K. Kubilinsko, 
E. Mieželaičio, Justino Mar
cinkevičiaus, A. Maldonio, E. 
Matuzevičiaus ir kitų kūrinius, 
bet ir periodikoje pasirodan- 
tieji daugelio poetų kūrybos 
vertimai, kurie žymiai praple
čia

Gal stebėsitės, kad vis dar 
atostogauju. Šiemet išėjo 
savotiškos atostogos, nes 
pusę jų praleidom Bulgari
joje, kaip jau rašiau iš ten, 
o antrą pusę nutariau pra
leisti Vilniuje. Protarpyje 
kelias dienas pabuvojau 
Maskvoje. Ten įdomu buvo 
susitikti su Čilės parlamen
tine delegacija, kuri lankė
si taip pat ir Lietuvoje. Vi
si čiliečiai deputatai man 
sakė, kad Lietuva jiems la
bai patikusi labiausiai dėl 
to, kad! ten turėjo progos 
būti; Vilniaus universitete, 
kuriame mokėsi ž y m u s jtį 
mokslininkas Ignacas Do
meika, 6 taip pat dėl to, kad 
Lietuvoje daug gražių mer
gaičių... Net kai kuriuos

autorių ratą.

menas”

LITERATŪRINIS 
BENDRADARBIAVIMAS 
TARP LATVIJOS 
IR LIETUVOS

“Literatūra ir
(liepos 6 cL) padavė pasi
kalbėjimą su Alfonsu Su- 
kovskiu apie literatūrinį 
bendradarbiavimą tarp Ta
rybų Lietuvos ir T a r y b ų 
Latvijos. Čia paduodame 
Sukovskio atsakymą į porą 
klausimų:

—Kokius literatūrinio lajtviy- 
lietuviy bendradarbiavimo po-, 
žymius pastaruoju laikotarpiu 
jūs laikote reikšmingiausiais?

—Pirmiausia — vis glaudes
nių ryšių užmezgimas tarp 
latvių ir lietuvių tarybinių ra
šytojų, vis aktyvėjantis jų 
bendravimas, s p r e n d žiant 
įvairias kūrybines problemas, 
vis platesnis susipažinimas su 
artimiausios kaimyninės tau
tos literatūros geriausių kūri
nių vertimais į savo gimtąją

Kadmis ir širdis
Apie kadmį visi esame 

girdėję. Iš jo gaminami 
galvaniniai elementai, kurie 
palaiko ypač stabilią įtam
pą. JAV gydytojas Kerolis 
nustatė, kad tarp kadmio 
kiekio atmosferoje ir mirti
nų atvejų nuo širdies ligų 
bei hipertonijos yra tiesio
ginis ryšys.

Kerolis surinko duomenis 
iš 28 JAV miestų. Ketu
riuose iš jų — Čikagoje, 
Niujorke, Filadelfijoje ir 
Indianąp o 1 y j e — kadmio 
kiekis ore buvo žymiai di
desnis, negu kitur. Dides
nis pasirodė šiuose miestuo
se ir mirtingumas. Tyrinė
tojas surado daugiau kad
mio inkstuose tų žmonių, 
kurie serga širdies nepakan
kamumu. Matyti, Ameri
kos miestų gyventojams at
sirado dar vienas nemato
mas priešas.

lietuviškus žodžius jie man 
kartojo.

Vilniuje man rūpėjo už
baigti vieną didelį literatė 
rinį darbą, kurį rašau 
Maskvos leidyklos įprašy
tas. Be to, pasisekė paruoš
ti spaudai dar dvi knygas, 
kurios jau anksčiau parašy
tos, bet reikėjo paredaguo
ti, sutvarkyti bei atiduoti 
VAGOS leidyklai.

Taipgi, atostogos buvo 
produktyvios. Į priekaištus, 
kad per atostogas reikėjo 
ilsėtis, atsakau, kad jau ne 
tokius sunkius griovius ka
sam, kad perdaug pavarg- 
tumėm. Jei turiu laiko, ga
lima ir pasilsėti. O ateis 
laikas, kada teks perdaug 
jau ilsėtis...

Būk sve i k a s, prašau 
perduoti labas dienas saviš
kiams namie ir “Laisvėj^ 
bei visiems geriems drau
gams. Lieku ligi kito laiško 
iš kokio nors pasaulio kam
po.

Justas Paleckis
Vilnius, 1968.VIII.16

Mieli Draugai 
laisviečiai!

Worcesteryje susitikome 
su Ieva Mizariene. Ji pa
geidavo Jurgio Šimaičio ad
reso. Štai čia ir prisiun- 
čiu.

Šnekėjausi su jo namų 
gaspadine. Ji pasakojo, jog 
Jurgis po truputį tvirtėja. 
Ir jei nieko nepaprasto ne-- 
įvyks, gal už poros ar tre
jeto savaičių parvažiuos na
mo. ' ’

Tiek galiu jums' pranešti.
Geriausių linkėjimų visam 

jūsų kolektyvui.
Jus gerbiantis ' '

. /,..v, A. iSfcirmpnt ^
^Šimaičio adresas: , .
‘ George Šhiniaitis ! p

Quincy Adams 
Nursing Home 
130 Quincy Ave. 
Brockton, Mass.

Graži Jonavos ateitis
Kiekvieną rytmetį prie 

Jonavos azotinių trąšų ga
myklos keliomis eilėmis iš
sirikiuoja 200-300 automa
šinų su cisternomis ir įvai
riausia nestandartine tara. 
Nenutrūkstama srove jos 
skuba atgal į respublikos 
kolūkius ir tarybinius 
ūkius, veždamos brangų 
krovinį — skystas trąšas. 
Trąšos plačiu srautu rieda 
ir geležinkeliais. •

Jonavoje pagamintas amo
niako vanduo taip pat trę
šia Latvijos, Estijos, Bal
tarusijos kolūkinius laukus.

Jonavos azotinių trąšų 
gamyklos statyba dar toli 
gražu neužbaigta. Tačiau 
jau dabar ją žino visa šalis. 
Gamyklos kolektyvas visa
sąjunginiame socialistinia- 
niame lenktyniavime per 
pirmąjį šių metų ketvirtį 
iškovojo antrąją vietą.

Šiandien čia ryškėja įmo
nės antrosios eilės kontūrai. 
Statybos aikštelės sąvoka 
neatspindi šių statybų vai
zdo.

Pastačius gamyklos ant
rąją eilę, gamyba čia padi
dės keturis kartus. Pagau
sės ir gaminių asortimen
tas — Jonavoje bus gami
nama biri trąša — karba
midas.

Antros eilės statybą nu
matoma užbaigti 5-mečio pa
baigoje, bet šiandien jau 
kalbama apie trečios eilės 
statybą, kuri leis Jonavos 
azotinių trąšų gamyklai

amo- 
greta

mies-

pateikti žemės ūkiui 
nio salietrą. Be to, 
projektuojama dar 
lakų gamykla.

Išsiplės ir chemikų
tas — Jonava. Jau dabar 
čia statomas naujas mikro
rajonas. Iš esmės tai bus 
antra Jonava, nes mikrora
jone gyvens 10 tūkstančių 
žmonių. Čia iškils ir tryli
kos aukštų pastatai. Jau- 
dabar statoma 1700 vietų 
vidurinė mokykla. Kadrus 
azotinių trąšų gamyklai 
ruoš Jonavos professes 
technikos mokykla bei Che
mijos technologijos techni
kumas, kurie bus pastatyti 
nąujame mikrorajone.

Jonavos chemikų laukia 
graži ateitis, didelės per
spektyvos.

Mikrobai viską moka
Kad kai kurie mikroorga- 

nizmai kaupia retuosius 
elementus, buvo žinoma. 
Tačiau, kad jie, kaip bakte
rijos, inielių grybeliai, gali 
ne tik kaupti panašių savy
bių metalus, bet ir juos iš
skirti, neseniai išaiškinta. 
Tai nustatė tyrinėtojai, dir
bę su mineraliniais cirkonio 
ir .hafnio mišiniais. Tokius 
mišinius labai sunku atskir
ti. Mikroorganizmai labai 
rūpestingai rinko iš mišinio 
metalus ir kaupė juos sa$b 
organizmuose. Kas žino, gal 
ateity mikrobai atskirs ir 
valys retuosius metalu^
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J. RIMAITIS

Katalikų bažnyčia Lietuvoje seniau ir d
(Tąsa)

Konkordatas su Vatikanu
neribotą galiąKatalikų dvasininkijai 

užtikrina Lietuvos fašistinės vyriausy
bės 1927 metais pasirašy 
tas su Vatikanu. Štai kai]) nusako kuni
gų teises minėtas Konkordatas:

“Eidami savo tiesiogine 5 pareigas, dva
siškiai naudosis ypatinga juridine glo
ba... Valstybės įstaigos 
ramą Bažnyčios nutarimams ir sprendi
mams vykdyti... Visose 
valstybės šelpiamose mokyklose religijos 
mokymas yra privalomas”

“Lietuvos dvasininkija 
gimimo ir krikšto, jungt 
užrašus. Bažnyčia pateik: 
namų jų metų užrašų kopijas ir atitinka
mus naujokų šaukimo sąrašus. Jei šitų 
aktų darbo neapmoka patys interesan
tai, tai už juos atlygins

šokėdavo veikiančiojo įa 
tvtais etatais Žemaičių be 
zr/ų ir Vilniaus Apaštališ 
ratoriaus vardu arba Kadno arkidiecezi- 
jai, Vilkaviškio ir Kaišiadorių diecezi
joms, bus mokamos taip pat ir tokia pat 
proporcija ir naujom Panevėžio ir Telšių 
diecezijoms. Betgi Vals 
padidinti šias sumas lyg 
proporcija, kokia bus didinamos kitoms 
administracijos šakoms 
mos.”

Kiekvienas sakinys —
Konkordatas užtikrino 

puikų ir nerūpestingą gvvenimą, 
kiekvienas Konkordato sa 
me virsdavo tūkstančiais 
metrikų išdavimas per n 
kijai duodavo ne mažiau 
tančiu litų pajamų. O k 
šliūbai. mirusiųjų laidoji 
labai būtum norėjęs, nuo 
vimų nebūtum išsisukęs: būtum negavęs 
dokumentų, būtum neegzistuojančiu 
žmogumi!
* Nauja valdžia — nauji patvarkymai

tas Konkorda-

duos savo pa-

viešose arba

įgaliota vesti 
ivių ir mirimo 
a valstybei ei-

valstybė.
Sumos, kurias Lietuvos Respublika 

tatymo nusta- 
i Šeinių diece- 
<ojo Administ-

tybė pasižada 
iai tokia pat

skiriamos su-

krūva litų
dvasininkijai 

nes 
kinys gyveni- 
litų. Vien tik 
etus dvasinin
kais 500 tūks- 
ur krikštynos, 
nai? Ir jeigu 
šitų “patarna-

r 
mūsų mylimas Ganytojas, Kaunp arki- 
vyskupijos ir Vilkaviškio vys' 
valdytojas, generalvikaras kanauninkas 
Dr. J. Stankevičius, kurį tos pačios kli-'i 
nikos ir tomis pačiomis sąlygomis iš- - 
traukė iš mirties nagų, ir dauge 
kunigų.” . i

Tikinčiųjų teisės g

ĮVERTINANT PAŽANGIĄJĄ 
SPAUDĄ

Tau brangiąją spaudą tu į rankas ėmęs 
Išplėtęs įdomiai pradedi skaityti, 
Iš gausos aruodo žinių pasisėmęs, 
Kas vyksta mūs žemėj, gali įmatyti.
Čia tu randi tiesą nebeiškraipytą
Apie liaudies žygių spartą, kovingumą, 
Įmatai jos naktį ir auštantį rytą, 
Vienur jos silpnybę, kitur galingumą.
Randi patarimų kaip darbuotis reikia: 
Kaip skriaudėjų pinkles aiškiau įmatyti, 
Kaip liaudis kovinga už gerovę veikia, 
Kad slogą kenkėjų imt nusikratyti.
Be spaudos mūs liaudžiai būt įkyriai juoda: 
Jautėtum beesąs būtybės tyruose.
O ji tiek daug maisto tavo sielai duoda — 
Lyg kad brangi juosta ji tave apjuosia. . .

* # #

Mūs širdys suspaudžia liūdesio sunkumas, 
Kai skaitom kiek daug mūs draugų mus 

apleidžia,
Paliečia mūs sielą gilus neramumas, 
Kad jiems brangi saulė buities nusileidžia.
Bet tai tokia yra būtybės žygiuotė:
Tas, kuris užgimsta, turi ir mirti, 
Priverstas kiekvienas tamsai pasiduoti, 
Tąjį gamtos smūgį reik’ visiems patirti.

* * *
Neleiskim mūs spaudai sustoti pulsavus, 
Visaip puoselėkim savo sielos peną, 
Dar kol mūs gyvybė nestoja alsavus, 
Ugdykime brangų mūs grožį ir meną,
Nes pažangos žiedas su tuomi supintas, 
Kuris mūsų liaudžiai tiek paguodos teikia, 
Budėkim, dabokim, kad nebūt nuskintas, 
Nes jėgos tamsybės dėl to nuolat veikia!. . .

Spalvaaklystė ir 
alkoholizmas

Kai kurių spalvų nesky
rimas — gana paplitęs re
gėjimo sutrikimas. Kas 
penkioliktas vyras ir kas 
dešimtoji moteris yra spal- 
vaakliai. Spalvaaklystę pa
prastai nulemia lytinėse 
chromosomose esą genai.

Tirdami chroniškus alko
holikus, Čilės universiteto 
mokslininkai netikėtai jų 
tarpe aptiko daugiau spal- 
vaaklių asmenų. Buvo nu
statytas ryšys tarp kepenų 
cirozės (tai dažnai 
lizmo pasekmė) ir 
spalvomis.
Tyrinėtojai anglų

“Lancetas” paskelbė hipo
tezę, pagal kurią padidėjęs 
jautrumas alkoholiui galįs 
būti spalvaaklystės geno ša
lutinio veikimo išdava. ,

Hipotezę patvirtina tas 
faktas, kad vyrų ir mote
rų alkoholikų procentas la
bai skirtingas ir atitinka 
spalvaaklių procentą. Sain- 
tiage chroniškų alkoholikų 
yra 8.29% vyrų ir 0.6% mo-

ftazinę santvarką Lieuvoje. Dalis kunigų, 
I k kaip Ylius, Rudžionis, Lelešius ir kiti, 

al)cir patys organizavo banditų štabus. Baž
nyčia ir dievas jiems buvo reikalingi tik 
pridengti savo antitarybinei veiklai.

Tokiomis sąlygomis buvo būtinas ma
terialistinis darbo žmonių, ypač jauni
mo, auklėjimas, atitraukiant juos nuo 
bažnyčios, ir būtina politinė kova prieš 
buržuazinius nacionalistus. Jokių išim
čių nebuvo daroma kunigams, taikant 
baudžiamuosius tarybinius įstatymus. 
Buvo persekiojama ne bažnyčia, bet tik 
tie dvasininkai, kurie, norėdami atstaty
ti Lietuvoje buržuazinę santvarką, ko
vojo ne tik idėjiniu ginklu, bet ir su 
šautuvu rankose.

Kokia gi iš tikrųjų katalikų 
bažnyčios padėtis Tarybų Lietuvoje?
Tarybų valdžios metais Lietuvoje, la

bai nežymiai sumažėjo bažnyčių skai
čius, buvo uždarytos kai kurios vienuo- 
lyninės bažnyčios, tebeveikia visos para
pijinės bažnyčios. Paprastai bažnyčios 
uždaromos dėl to, kad, veikiant Tarybi
nei tikrovei, keičiasi darbo žmonių są
monė ir vis naujos ir naujos tikinčiųjų 
grupės nutraukia saitus su religija.

Kiekvienas Tarybų Lietuvos gyvento
jas dabar naudojasi demokratiškiausios 

®Į pasaulyje Tarybinės Konstitucijos su- 
1 teiktomis teisėmis. Kaip jau minėta, jis 
j gali išpažinti bet kokią religiją arba jos 
j iš viso nepripažinti. Tai didelės teisės, 
f apie kurias anais metais pažangiausieji 
į žmonės tegalėjo tik svajoti!
? (Bus daugiau)

rupijos j

is kitų \

Tarybiniai įstatymai gina tikinčiuo
sius. Lietuvos TSR Baudžiamaja 
dekse pasakyta, kad trukdymas

me Ko-1 
atlikti I 

religines apeigas, nepažeidžiančias vi- J 
suomeninės tvarkos ir nesikėsinančias S 
į piliečių teises, yra patraukiamas bau- 

mene- 1džiamojon atsakomybėn iki šešių 
šių pataisos darbų.

Sąžinės laisve, įsitikinimų lais 
doiasi ir ateistai. Tarybinė valst 
teikia visas galimybes marksisti 
istinei propagandai, kuri nė kiek nepa 
žeidžia piliečių sąžinės. Prie 
skelbdama tiesą, parodydama an 
line religinės pasaulėžiūros esmę 
deda žmonėms susidaryti teisingą 
lėžiūrą.

Kad mokslinė - ateistinė prop: 
neižeidinėja tikinčiųjų jausmų, ne 
žmonių, kurie yra kitokiu pažiūru, rodo ■!

Kun. J.? 
e 1963 j 
ta: K

venau- 
Vbė su- 
nei-ate-

šingai: J 
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aganda 
žemina

ir pačių kunigų pasisakymai. 
Žemaitis savo laiške, rašytam 
metu balandžio 21 dieną, pripažįs

“Pasitaikantis viešas kunigų uakriti-’ 
kavimas ir jų ydų spaudoje iš 
yra toks vertingas sudrausmin 
disciplinos botagas, už kurį bažny 
būti tik dėkinga. Laisva ir subtij 
tinę propaganda priverčia kunigus, kaip 
sakoma, pasitempti, mesti šabloną ir at
sidėti didesnei erudicijai.”

Reikia pažymėti, kad mokslinė-ateisti
nė propaganda vykdoma ideologiniame 
fronte. Administraciniu priemon 
doti negalima. Taigi Tarybų Li 
sąžinės laisvės turinį sudaro piliečių tei
sė išpažinti kokią nori religiją ar 
žinti jokios, religinių kultų atlikirho lais
vė ir antireliginės propagandos 
gali būti garantuota tik tada, 1 
galutinai išlaisvinta sąmonė nuo 
nių prietarų.

<ėlimas 
imo ir 
čia gali * 
i ateis-

ių nau- 
etuvoje

neišpa-

laisvė
<ai bus

Štai kodėl Konstitucijoje 
gandos 
ię pro-

metais susikūrus Tarybų valdžiai kalbama apie antireliginės propag 
Lietuvoje, buvo atskirta bažnyčia nuo laisvę, bet nekalbama apie religin
valstybės. Bažnyčia neteko valstybinės < pagandą. 
paramos, neteko savo turtų, privilegijuo
tos padėties. Dvasininkija nustojo būti 
valstybinio aparato dalimi, nes ir Tary
binė vyriausybė nesinaudoja bažnyčios 
parama, kuria naudojosi buržuazinė val
džia. Tarybinė valdžia ppliko dvasinin
kams tik religinio kulto j

Visiems pilečiams buvo 
liginių kultų atlikimo i 
propagandos laisvė. Nud šio momento 
mūsų Lietuvoje dirbančiųjų teisė i pilna 
sąžinės laisvę tapo realiu 
Konstitucijos 96 str. sakojna:

“Piliečių sąžinės laisvei užtikrinti 
Lietuvos Tarybų Socialistinėje ‘ 
likoje bažnyčia atskirta n 
mokykla nuo bažnyčios. 1 
atlikimo laisvė ir antireliginės propa-Į 
gandos laisvė pripažįstami visiems pilie
čiams.” i j

ūnkcija.
pripažinta re-

* antireliginės

dalyku. TSRS

žtikrinti'g
Respub-|J 
itybės ir|j| 

eliginių kultųul

* Visos lygioj;
Nė viena religija nėra 

tų pirmenybės atžvilgiu, 
būti jokių .privilegijų dėl 
kios nors religijos ar m išpažinimo jo
kios. Jokiuose asmens 
nėra grafos apie priklaušomumą religi
jai. Tikintieji ir netikintieji naudojasi 
lygiomis teisėmis ir turi 
voles. Tai liečia darbą, nkokslą, dalyva-| 
vimą politiniame bei visuomeniniame 
šalies gyvenime, poilsį, nemokamą gy
dymą. Tai pripažįsta ir pati dvasinin
kija. Štai Rumšiškės katalikų bažnyčios 
klebonas, Kauno Kunigu seminarijos 
dėstytojas kun. J. žemaitis pažymėjo:

“Sveikatos apsaugos srity Tarybinė 
Valstybė nedaro skirtumo tarp tikinčio
jo ir netikinčiojo, tarp komunisto ir ku
nigo: visiems ta pati klin.ka ir tas pats 
neapmokamas .gydymas. Tas vienodas pi
liečių. traktavimas patraukia ir vienija 
visus į vieną šeima. Pavyzdžiui, ir man 
teko atsidurti Didžiosiose Kauno klini
kose. Už visą ten praleistą laiką — pra-| 
fjpvenimą ir rūpestingą m 
bą nesumokėjau nė vienos 
kas. visiems atliekama vai

išskirta iš ki- 
Nėra ir negali 
išpažinimo ko

dokumentuose

vienodas prie-

gdicinos pagal- 
kapeikos: vis- 

stybės lėšomis. 
; patvirtintų ir|
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Priešinga jų interesams
Visa tai sukėlė dvasininkijos ta: 

pasitenkinimą. Dalis kunigų dr, 
sudaužytųjų išnaudotojiškų klasi 
čiais stojo prieš Tarybų valdžią, 
vos darbo žmonės Tarybų valdžią 
su džiaugsmu, o jų priešai — su didžiau
sia neapykanta. Su tokia pat pasiutusia 
neapykanta sutiko Tarybų valdž 
tuvoje ir dvasininkija. Dvas: 
buvo aktyvi vokiškųjų fašistini 
pantų talkininkė, o vėliau—lietu 

U buržuazinių nacionalistų pagalbir
! Štai ką pasakoja apie save
I sėbrų kontrrevoliucinę veiklą vyskupas 

Į! j V. Ramanauskas savo 1948 metų balan- 
Ujdžio 9 dienos rašte:
■ “1940-1941 m. Lietuvoje įveda 
■vietų valdžia. Kas ir kaip sut 

naują santvarkos pasikeitimą?
ir kaimo proletarai su džiaugsmu ir 
ovacijomis. Ūkininkai, ypač stambieji 
valdininkai, pripratę prie buržuazinės li
beralinės (tik ne liaudies masių 
Igiu, o išnaudotojų—autor.) sant 
(priešiškai. Visa Lietuvos dvasiški ja, ne- 
Ikalbant apie neskaitlingas išimos, So- 
Ivietų valdžios atžvilgiu buvo nepalanki. 
Priežastis to nepalankumo buvo 
mas privilegijuotos padėties, kuria nau- , 
dojosi buržuazinėje santvarkoje, neteki
mas materialinės paramos iš vyriausybės 
pusės ir idėjiniai-religiniai įsitikinimai, 
priešiški materialistinei pasaulėžiūrai...”

Taigi matome,' jog net ir vyskupas V. 
Ramanauskas priverstas pripažinti, kad 
netekimas privilegijuotos padėties bei 
materialinės paramos, kuria naudojosi 
dvsininkija, valdant Lietuvą išnaudoto
jams, nulėmė priešišką dvasininki 
sistatymą Tarybų valdžios atžvi

Dvasininkijos tikslas
Katalikų dvasininkija, 1940 metais at

kūrus Tarybų valdžią, vokiečių okupa
cijos metais ir po Didžiojo Tėvynės ka
ro kovoje .prieš Tarybų valdžią naudo
jo ne idėjinius motyvus, ne pasaulėžiūros 
kovą, o kėlė politinį klausimą — nuversti f 
Tarybų valdžią ir atkurti senąją buržu-
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žurnale

Ar tu reikalingas jiems
Autografines knygas pa

prastai rašo žmonės, tu
rintys didelę gyvenimo pa
tirtį, įdomią biografiją. Ir 
rašo tie, kurie yra nudirbę 
daug arba literatūroje, ar
ba kituose darbo baruose. 
O man išėjo kažkaip keis
tai. Pirmoji knyga—ir, še 
tau, autografinė.

Tokiais žodžiais kreipiasi 
į skaitytoją ką .tik Vilniuje 
išleistos apysakos “Laikro
džiai nesustoja” autorius 
Jonas Mačiukevičius, tary
tum abejodamas, ar ras at
garsį skaitytojo širdyje jo 
knyga, jo neilgo ir išoriniu 
atžvilgiu neperdaug turinin
go gyvenimo istorija.

Atsižvelgęs į autoriaus 
abejonę, apysaką pradedi 
skaityti daug atlaidžiau, nei 
įprasta. Vienok netrukus 
įsitikini: be reikalo auto
riaus kuklumas ir be reika
lo skaitytojo atlaidumas'. 
Tiesa, čia vaizduojamas 
išorinis jauno žmogaus 
gyvenimas neatskleidžia ko
kių nors ypatingai naujų 
pažinimo klodų. Jaunuolį 
sukausto sunki liga. Jo die
nos, darbai ir svajonės at
siduria ant skaudžiai šoki
nėjančiu svarstyklių: na
mai — ligoninė, ligoninė — 
namai... Jo pasaulis — 
tiek, kiek aprėpia akys iš 
pakyrėjusios, tačiau ilgus 
mėnesius ir metus nepalei
džiančios ligonio lovos. Jo 
ateitis—vis mažėjanti tirps
tanti viltis sveikam sugrįž
ti į judrų, triukšmingą, ne
aprėpiamą ir neišmatuoja
ma gyvenimą.

Bet žmogus ne vien tuo 
žmogus, kad turi sveikas 
rankas ir kojas, kad gali 
vaikščioti, dirbti darba. 
Svarbiausia — kad jis gali 
mastyti, svarbiausia — jo 
vidinis pasaulis, jo vidinis 
gyvenimas. Būtent šituo vi
diniu pasauliu, vidiniu ligo
nio išgyvenimų istorija—ir 
pagauna, ir praturtina skai
tytoją Jono Mačiukevičiaus 
knvga “Laikrodžiai nesusto
ja.”

Kur žmogaus laimė, kokia 
jo gyvenimo prasmė?

Visą laiką gyventi lovo
je: dieną ir naktį, naktį ir

dieną. . . O,ne!
Savęs nedalinti kitiems ir 

kitų neturėti savyje... O, 
ne!

Niekados nieko nemylėti 
ir niekados nebūti myli
mam ... O, ne!
Kankinantys klausimai ir 

skaudžios išvados. Ir nė 
kiek nenuostabu, kad ligo
nio galvoje šmėsteli mintis:

“Aš, tur būt, ne pirmas ir 
ne paskutinis. . . ' Bet argi 
galiu sakyti, kad susipykau 
su gyvenimu? Ne. Bet ar
gi galiu sakyti, kad gyveni
mas sulankstė mane? Ne. 
Mes per dažnai remiamės 
gyvenimu, kaltinam gyveni
mą, giriam gyvenimą. O 
gyvenimas — tai žmonės.

Žmonės... Ar tu reikalin
gas jiems? Ar jie reikalin
gi tau? Štai tada, kai pri
einama šitų skaudžių klau
simų riba, kai nebegalima 
neapsispręsti galutinai, — 
štai tada labiausiai ir 
reikalingas žmonišk urnas. 
Kasdieniškas ir paprastas. 
Svarbu tik viena — kad jis 
ir gyvenimo išbrauktajam 
nutiestų kelią į žmones. Į 
žmones, vadinasi,
nimą. Vėl į gyvenimą!

Po ilgų kančių, po ilgų 
abejonių, suprato šitai ir 
apysakos herojus Linas. Ir 
lengviau atsidūsta skaityto
jas, kai prieina jo žodžius, 
jo susirastą išvadą:

.. .šykštuolis buvau aš. 
Kažką rakinau keliomis 
spynomis, neliečiau, nors 
man to labai reikėjo, o kai 
atidariau, pasirodė, kad 
viską sugadino laiko kan
dys. Moralinė vienatvė — 
baisus dalykas. Bet kur 
kas baisesnis — neieškoti 
kelių, išvedančių iš tos vie
natvės. žmogui negalima 
užsidaryti savo kiaute: jis 
turi labai daug ką imti iš 
kitų, jis turi labai daug ką 
duoti kitiems, jis tūri būti 
su kitais ir kiti turi būti su 
juo.

Vėlai supratau. Bet ge
riau vėliau, negu niekada.
Nors liga nepaleidžia iš 

savo glėbio, nors operacijos 
neįsivaizduoj amai sunkios 
ir mažai teteikia vilties iš
gyti, Lino sieloje įvyksta 
persilaužimas. Jis atsisako

l gyve-

vienatvės ir pats susivokia, 
kodėl jis atsisakė:

Kiekvieną žmogų kuria 
kiti žmonės. Tarsi simfoni
ją. Tu būsi toks, kokių 
plytų bus daugiausia tau 
įdėta.
Ir dar svarbiau: jis su

pranta, kad kiekvieno žmo
gaus paskirtis — dalyvauti 
toje žmogaus kūryboje, to
je didelėje statyboje. Kur
ti žmogų, susirasti savąją 
tiesą ir padėti ją susirasti 
kitam — tai ir yra gyveni
mas. Naujomis akimis žvel
gia Linas į aplinką, naujai 
nervertina visus tuos svei
kus ir ligotus, su kuriais 
jam teko 'susidurti, ir jų po
veikį kitiems:

Prie didelio žmogaus mes 
norime būti didesni.

Prie gero žmogaus nori
me būti geresni.

Prie gražaus—gražesni.
Kuo daugiau didelių, ge

rų, gražių, tuo visi savotiš
kai paauga.
Tokių žmonių — mokytų 

ir paprastų, inteligentų ir 
žemdirbių—Lino kelyje pa
sitaikė nemaža. Ne, deja, 
ne jų jėgoms buvo sugrą
žinti jam sveikata. Bet jie 
padarė tai, ką galėjo, ir tai, 
kas svarbiausia — sugrąži
no jį į gyvenimą, į žmones.

Gyventi. Kokia gyveni
mo prasmė? Paskaitai apy
saką ir pritari autoriui, — 
taip, nėra didesnės pras
mės, negu ta, kur išsakyta 
apysakos pabaigoje:

O aš dabar turiu daug ge
rų draugų. Ir Raseiniuose, 
ir Vilniuje, ir Kaune. Jie 
man padeda gyventi, ir aš 
jiems, tur būt, padedu gy
venti.

Štai sėdime mes visi — 
ne apie stalą, o apie mūsų 
draugyste. Geriame ben
drą džiaugsmą. Ir žinau, 
mes sėdėsime ilgai. Pa
lauksime, kol suaugs ąžuo
lai, žiūrėsime, kaip mūsų 
draugystės šimtąją vasara 
bręs rugiai. Ir tik paskui 
mes išeisime po vieną, ty
liai ... Ir paukščiai, man 
rodos, ilgėsis mūsų bendros 
dainos.
...Jau pradžioje minėta, 

kad “Laikrodžiai nesusto
ja” — autobiografinis kū-

Spėjama, kad biocheminis 
spalvaaklystės ir alkoholiz
mo ryšio pagrindas yra 
f ėr m e n t o alkoholdehidro- 
genazės stoka organizme. 
Šis fermentas dalyvauja 
akies šviesai jautrių pig
mentų sintezėje, be to, jo 
daug yra kepenyse, kur jis 
padeda skaldyti angliavan
denius, etilo spiriritą pa
versdamas acto aldehidu, ir 
atvirkščiai. Sunkios kokio 
nors fermento trūkumo 
pasekmės — genetikai žino
mas reiškinys. Pavyzdžiui, 
trūkstant fermento, kuris 
amino rūgštį fenilalaniną 
paverčia tirozinu, išsivysto 
silpnaprotybė. Ir nors al
koholizmas apskritai — so
cialinės reikšmės reiškinys, 
pateiktieji faktai rodo, kad 
čia gali turėti reikšmės ir 
paveldėjimas. Čilės moksli
ninkai daro išvadą, kad to
se pačiose sąlygose spalva- 
aklis žmogus turi penkis 
kartus daugiau šansų, negu 
normaliai matantis, tapti 
alkoholiku.

Raudonojoje jūroje 
atradimai

Raudonojoje jūroje, tarp 
arabų ir afrikiečių krantų, 
netoli Mekos, maždaug 2, 
000 m. gylyje, rastos trys 
izoliuotos karšto vandens su 
sunkiųjų metalų nuosėdo
mis įdubos. Didžiausioji pa
vadinta “Atlantu”, užima 
apie 80 km. plotą, jos karšta- 
sis-56°C-sluoksnis yra 200 
m. storumo. Šiuose karštuo
se vandenyse, tiksliau sūry
muose (juose druskų dešimt 
kartų daugiau, negu įpras
tiniame jūros vandeny), be
veik nėra laisvo deguonies, 
bet užtat esama sieros van
denilio pėdsakų.

rinys. Taip, apysakos hero
jus Linas — tai didžia dali
mi patsai autorius Jonas 
Mačiukevičius. Sunki liga 
jį buvo beišbrau k i a n t i iš 
gyvenimo, bet žmonės ir 
tvirta jo paties valia—su
grąžino. Sugrąžino į dide
les, gyvas, turiningas die
nas. Jam padeda gyventi 
kiti, ir jis, be abejonės, pa
deda gyventi kitiems. Au
tobiografinė knyga “Laik
rodžiai nesusto ja”—taip pat 
dalelė to nelengvo, vienok 
didžiai prasmingo gyveni
mo.

Ąžuolų gyvenimo!
Vilius Baltrenas
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A. PETRIKĄ

TAIP EINA GYVENIMAS
Praeito amžiaus 

nerimavimai
Šių laikų triukšmingos c e- 

monstracijos, kuriose dau
giausia reiškiasi negrai, ko
vojanti už lygias teises, yra 
ne naujas mūsų šalyje da
kas. Prieš suvirš 100 metų 
būdavo visai smarkių su 
kirtimų su policija ar r 
kariuomene. Degtin darių 

Whisky Insur- 
bufvo 
m

y-

si- 
et

sukilimas “ 
rection” (1794 m.) 
toks stiprus, kad net 
ei jos reikėjo šauktis.

1863 m., Civilinio ka 
metu, kai Amerikos šiau 
nes valstijos kovojo su pie
tiniais vergovininkais, atvi
rų maištų buvo daugel; 
šiaurės miestų: Chicagc 
Bostone, Philadelphi-

li-

ro
4-

rje 
j e,

Yorke ir kitur. Ypatingai 
<e- 
11- 
)r-

didelis maištas tęsėsi 
turias dienas (liepos 
14 dienomis) New 
ke. Pietinių vergijos šali
ninkų sukurstyta gauja 
daužė langus, plėšė krautu
ves, degino namus, šaudė 
policininkus ir šiaip ver^ų 
išlaisvinimo karui prita- 

piliečius. Buvo 
1,200 žmonių, 

bei 
šu
tu, v 7 
at- 
no 
rie-

ęas 
ir- 
<ta 
ks- 
ro-

riančius 
užmušta 
tūkstančiai sužeista 
areštuota, sudeginta bei 
griauta apie 300 past;
etc. Gauja New Yorko g 
vėse linčiavo negrus, deg 
jų bažnyčias bei gyvem 
tęs. Lazdomis bei akmeni
mis užmušta pulkininl 
O’Brienas ir policijos a 
šininkas Kenedis. Iššau
milicija nepajėgė su tū 
tančiais sukilėlių suside 
ti. .Riaušės tęsėsi, kol pri
buvo reguliarė kariuomene, 
tuo metu kovojusi Gettys- 
burge, Pa., su pietinių ve 
valdžių kariais, ir sukilėl 
numalšino. Kovoje su maiš
tininkais vartota net 
trankos-kanuolės.

Sukilimui priežasčių b 
ne viena. Svarbiausia, ž 
nių nepasitenkinimas su 
išnaudotojiška ir parsidavė- 
liška miesto administrac 
Vargingosios liaudies 
venimas buvo stačiai nebe
pakenčiamas. Mieste nebu
vo maisto ir kitų būtin 
šių gyvenimui reikm 
Tačiau sukilimui pra 
davė Kongresas, paske 
vyrų mobilizaciją, “drai 
Tuo pasinaudojo pietį 
vergovininkų šalininkai 
sukurstė minią. Jie šaukė, 
jog “nenorį lieti kraują 
nigerius.” Prezidentą Lin- 
kolną lygino su buvusiu 
Anglijos karalium Jurgiu 
III, prieš kurį Amerikos 
lonijos kovojo 1776 m. Ne 
N. Y. valstijos guberna 
rius Seymoras vėliau mj)bi 
lizaciją ir atšaukė, bet 
įpykusios minios nenuralmi- 
no, kol atvyko kariuomenė.

Mobilizacijos aktas kbai 
neteisingas: turtingieji, 
Įėjusieji už $300 pasisam 
ti pavaduo t o ją - substiti 
nebuvo verčiami į karą 
ti, jie galėjo išsipirkti, 
dar labiau įpykino ver^uo- 
menę, kurios kantrybė 
ir taip buvo išsekusi.

Maištavimai šalies cent
ruose sunkino ir taip, 
slinkų vergų išlaisvin 
karą.

Dėl brandos amžiaus
Mūsų krašto politinės; ir 

visuomeninėse sferose d; 
nai kalbama apie davi 
balsavimo teisės jaunuome 
nei. Siūloma balsavimo pri

ius

pa-

uvo 
uo
dą,

i j a. 
gy-

au- 
enų.

ibęs 
tą?’ 
niu 
ir

uz

ko- 
ors 
to

tai

ga- 
dy- 
itą, 
ėi- 

Tai

jau

jau 
mo

az- 
mą

Vaikštant intensyviai su- 
sitraukinėja blauzdos rau
menys ir išvarinėja iš kojų 
jose susitvenkusį krauju; 
dėl to pagerėja audinių im- 
tyba, ir kojos apsaugoja^ 
mos nuo venų išsiplėtimo.

Panašiai veikia ir pasiva
žinėjimai dviračiu. Labai 
greitas įtemptas vaikščioji
mas, nesaikingas sportas 
pertempia kojų venas ir pa
deda joms išsiplėti. Neigia
mai veikia ir vaikščiojimas 
laibai lėtu žingsniu.

Aptukimas ir venos
Dažnai išsiplečia aptuku

sių žmonių venos. Aptuki
mas ne tik apkrauna kojas 
papildomu svoriu, pakelia 
spaudimą pilvo ertmėje, 
trukdo kraujo nutekėjimui 
iš kojų, bet ir labai per
krauna širdį. Kova su ap- 
tukimu, nuolatiniu vidurių 
užkietėjimu, chronišku k<£ 
suliu yra taip pat ir kova 
prieš venų išsiplėtimą. <

Vystantis venų išsiplėti
mui blauzdose ir šlaunyse, 
matomi vingiuoti, dažnai 
mazgų pavidalo, melsvos 
spalvos venų kamienai. Ko
jos greičiau pavargsta ir 
vakare tinsta. Dažnai kan
kina naktiniai blauzdos rau
menų mėšlungiai. Vėliau 
prisideda kojų skausmai, 
niežėjimai ir blauzdų tini
mas. Liga gali komplikuo- 
tis egzema, tromboflebitu 
(venų uždegimu), o nors 
nežymiai sumušus arba 
įdrėskus, gali atsiverti 
chroniškos, ilgai pūliuojan
čios, skausmingos blauzdos 
opos.

Kojines
Jei venų išsiplėtimas ne

didelis, naudotinos visos 
priemonės, kaip ir venų iį 
siplėtimo profilaktikai. Be 
to ,1 dar būtina kasdien nįū- 
vėti elastines kojines arba 
nesveiką koją bin tuo ti elas
tiniu bintu.

Bintas arba kojinė užde
dami rytą, dar lovoje, ir nu
imami vakare, einant mie
goti. Jie pašalina tinimą, 
neleidžia kraujui užsistovė
ti venose, todėl dažnai su
stabdo ligos progresavimą 
ir, sistemingai naudojami, 
gali užgydyti net opas.

Maista
Kad kojos netintų, būtina 

maiste riboti druską ir skys
čius, jų išgerti ne daugiau 
1.5 litro (kvortos) per pa
rą. Mažiau vartoti rieba
lų ir angliavandenių.

Naudingos sūrios vonios 
kojoms. Žiūrėti, kad neiš- 
šustų tarpupirščiai, nebūtų 
įtrūkimų, nes per juos pa
tenka infekcija ir gali^si- 
vystyti kojos rožė ar kitos 
uždegiminės komplikacijos.

Gydytojo pagalba

Kodėl plečiasi kojŲ venos-gyslos 
ir ką su jomis daryti?

ligi 1967 m. — “ilegitimiš
kų” gimimų skaičius paki
lo 112.5%. Kitaip sakant— 
nuo 11,454 vaikų 1957 m., 
iki 24,335 1967 m. Gi N. Y. 
miesto. Sveikatos departa
mento skaičiai rodo, kad 
tuo patim laiku bendras 
gimimų skaičius nukrito 
12.7%, t. y. —nuo 166,977, 
iki 145,802 gimimų.

Tokie “ilegitimiškų” gi
mimų skaičiaus kilimai nėra 
vienodi, jie žymiai skiriasi 
sulyg tautų bei rasių. Pav. 
1957 m. jų buvo: 
1957 m.:.

iš parapijinių mokesčių bei 
stambių aukų. Jos turi 
daugybę joms paliktų ar pa
statytų namų, apartamen
tų, komercinių pastatų, 
dvarų, fabrikų, biznių ir 
kitokio lobio, o mokesčių 
nuo pelno nemoka. Net 
jokių atskaitų valstybei ne
duoda.

Daug yra atvejų, kai net 
didelių pramonių savininkai 
už nominalę sumą “parduo
da” savo fabrikus vienai ar 
kitai bažnyčiai, o patys 
tampa tik “reikalų vedė
jais” (manadžeriais), ku
riem bažnyčios vadovybė 
moka nuo pelno sutartą mo
kestį. Kai tokia pramonė 
tampa bažnyčios savastis, 
jokių mokesčių nuo pelno 
niekas už ją nemoka. Tuo
met tokie “manadžeriai” 
pelnosi daugiau, nei būdami 
savininkais: pelnosi bažny
čia ir jos “mecenatai.” Dar 
daugiau: tokie bažnyčios 
globai pavesti fabrikai ne
sąžiningai konkuruoja su 
kitais tos rūšies fabrikais, 
kurie moka valstybei mo
kesčius. Tai neteisinga ir 
nesąžininga!

Bažnyčia mūsų krašte 
yra nuo valstybės atskirta. 
Taigi bažnyčia, kaip ir kuri 
kita įstaiga, turėtų mokė
ti mokesčius bendruome
nei, kurios paslaugomis ji 
naudojasi. ,0 bažnyčių biz
nis yra didelis biznis! Bė
da tik, kad mūsų valstybės 
pareigūnai ir įstatymų ruo
šėjai į tai nereaguoja?' Jie 
gaudo tikinčiųjų balsus -ir 
dėl to bijo bažnyčias lies
ti, jom geripa'šT ir netiesio
giai jas subsiduoja mokes
čius mokančių piliečių są
skaita.

Laikas krašto piliečiams 
apie tai pagalvoti!

? ’ .r. '■ '
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KALNAI VANDENYNO 
DUGNE

aukštais kulniukais batus, 
kurie deformuoja ir vargi
na pėdą, nusilpnina blauz
dos raumenis.

Patogiausia yra pusaukš- 
tė, 3-5 centimetrų aukščio 
kulniuku, avalynė. Labai 
žemi kulnai irgi nepatogu. 
Padas turi būti kietas, ati
tinkąs kojos formą.

Minkštais padais avalynė 
netinkama, nes ilgainiui 
nuo jos gali išsivystyti 
plokščiapėdišku m a s, kuris 
savo ruožtu vargina kojas 
ir gali prisidėti prie venų 
išsiplėtimo.

Reikia vengti ilgo rankų 
darbo stovint. Prekystalio 
darbuotojams, kirpėjoms ir 
kitoms, kurios dirlba stovė
damos, patartina avėti spe
cialius, patogius, neaukštais 
kulniukais kietu padu ir 
aukštu, iki blauzdos vidurio 
suvarsetomu ir blauzdą 
lengvai suvaržančiu auliu
ku batus. Taip pat naudin
ga dėvėti specialias, koją 
lengvai spaudžiančias elas
tines kojines.

Mankšta
Vertėtų kas 1-2 valandos 

daryti trumpas 5 minučių 
mankštos pertraukas, kurių 
metY- Jkeletą kartų reikia 
pasistiepti ant -pirštų, pri
tūpti, daiyįjpedų ir blauz
dų masažą '3ieĮio kryptimi. 
Jei galima, labai naudinga 
540 minučių pagulėti, dary- 

^kojomis judesius, kaip 
Važiuojant dviračiu. Visa 
tai išvarinėja iš kojų venų 
susitvenkusį kraują, page
rina audinių aprūpinimą 
maisto medžiagomis ir de
guonimi.

Dirbant karštoje patalpo
je, ilgai pastovėjus arba pa
sivaikščiojus karštą vasaros 
dieną, pėdos ir čiurnas pa
brinksta, kojos pasidaro 
sunkios, lyg švino pripiltos, 
o batai darosi ankšti. Ypač 
ryškiai ptinsta sergančių 
venų išsiplėtimu arba šir
dies ligomis kojos. Tokiu 
atveju reikia vengti darbo 
karštuose, drėgnuose ce
chuose, nevaikščioti ir ne
stovėti gatvėje karštomis 
dienomis.

Sportas ir maudyne

Beveik kas penkto suau
gusio žmogaus kojų venos 
yra nesveikos, išsiplėtu
sios. Kodėl taip yra? Ką 
daryti, kad venos nesiplės- 
tų arba išsiplėtimas nedi
dėtų

žmogaus kojų veninė sis
tema yra netobula, nepa
kankamai pritaikyta verti
kaliai kūno padėčiai ir dar
binei veiklai.

Priežastys i
Yra žinoma, kad daug įta

kos turi paveldėtas venų 
sienelių ir jų vožtuvų silp
numas. Venų kraujospūdį 
didina sunkus fizinis darbas 
stovint ir pan.

Turi reikšmės ir įgimtas 
venų ir viso organizmo jun
giamojo audinio silpnumas. 
Dažnai to paties ligonio 
silpnos ne tik venos, jų iš
siplėtimą lydi išvarža, he- 
morojus, pilnapadystė arba 
stuburio iškrypimas.

Labai kenkia ir nepalan
kios darbo sąlygos, sunkus 
fizinis darbas stovint, ypač 
jei patalpa yra karšta ir 
drėgna. Venų plėtimąsi ska
tina nepatogi ankšta ava
lynė, labai aukštais kulne
liais batukai, nesaikingas 
sportas. Venų išsiplėtimu 
sirgti yra linkę aptukę, ne
judrūs o taip pat aukštaū
giai žmonės.

• . ' •’*f’l^ .-i'“

Nėštumas ir venoš
,D augeli s moterų mano, 

kad kabiausia venų išsi- 
plėtimo priežastis — nėštu
mas ir gimdymas. Tiesa, 
nėštumo metu neretai pa
sirodo smulkaus tinklo pa
vidalo venų išsiplėtimai ko
jose, tačiau po gimdymo jie 
paprastai išnyksta.

Yra daugybė moterų, ku
rios augina po 3-4 vaikus, o 
jų kojos tebėra gražios, be 
jokių venų išsiplėtimo. Ir 
priešingai — venos neretai 
išsiplečia ir nė karto negim
džiusioms moterims.

Reikšminga ir tai, kad vy
rai venų išsiplėtimu serga 
beveik tiek pat, kaip ir mo
terys. Taigi, nėštumo ir 
gimdymų reikšmė venų iš
siplėtimui žymiai pėrdeda- 
ma.

Ką daryti?^

kas, ypatingai konservato
riai, tokios reformos bijosi. 
Jie sako, jog jaunimas, bend
rai imant, yra “perdaug ra
dikalus” ir, turėdamas bal
savimo teisę, jis pravestų 
nepageidau j amų pataisų 
mūsų įstatymdavybėje. Dėl
to Missouri, Oklahoma ir 
Michigano valstijos tokius 
konstitucijos pataisymus 
referendumu atmetė.

Tačiau tokia reforma pas 
mus nebūtų naujanybė. 
Kentucky ir Georgia vals
tijose, Urugvajuje, Brazili
joje ir Izraelyje 18-mečiai 
jau balsuoja. Aliaskoje ir 
kai kuriose Kanados provin
cijose balsuoja 19 - mečiai. 
Japonijoje ir Formoso j e 
leidžiama balsuoti 20 - ties 
metų piliečiams. Tik Šiau
rėje ir Vakaruose vis dar 
laikomasi 21 metų brandos 
normos.

Jeigu Jungtinėse Ameri
kos Valstijose būtų leista 
balsuoti 18-mečiams, tai 
balsuotojų skaičius (jeigu 
jie visi balsuotų) padidėtų 
kokia 10-čia milijonų, t. y.— 
apie 10% balsuotojų. Ta
čiau žinant dabartinio jau
nimo psichiką, “filosofiją” 
ir polinkius, galima be ap
sirikimo baimės tikėtis, jog 
dalis jų visai nebalsuotų.

Kalbant apie Amerikos 
jaunimą, reikia žinoti, jog 
jis yra dvejopas: rimti, 
sveiki, studijoziški, blaivūs, 
švarūs jaunuoliai, ir tokie, 
kurie nesiprausią, nesisku
ta, nesišukudja ir nesiker- 
pa plaukų, rūko marijuaną, 
vartoja LSD ir kitus nar
kotikus; kurie nesimoko, 
nedirba, elgetauja, vaikščio
ja basi, nedorai elgiasi, už
puldinėja, vagišiauja, etc. 
Pirmosios kategorijos jau
nuolių yra didelė dauguma, 
pastarųjų nedaug, tik jie 
labai triukšmingi, tad kai 
ką savo riksmu suklaidina. 
Bendros ideologijos ar or
ganizuotos programos yi- 
piai neturi. Jie nihilistiš
kai neigia viską ir nieko 
naujo nepasiūlo.

Baimė, jog “yipiai”—YIP, 
gavę balsavimo teisę, “suyi- 
pintų” visą Ameriką, netu
ri pagrindo. Kai 1920 m. 
buvo suteikta Amerikos 
moterims balsavimo teisė, 
tada kai kas irgi baiminosi 
ir sakė, jog moterys “sufe- 
minizuos” mūsų kraštą, “iš
rinks bobą prezidentu,” etc. 
Tačiau nieko baisaus neįvy
ko. Dabar jaunimas grei
čiau subręsta, jo inteligen
cija (mokslumas) aukštes
nė, jis visuomeniniu požiū
riu sąmoningesnis, negu bu
vo 1867 m., kai Marcus 
Bickf ordas New Yorko vals
tijos konstitucinėje konven
cijoje pasiūlė leisti balsuoti 
visiems, ir moterims, tu
rintiems 18 • metų. Tada 
toks pasiūlymas buvo at
mestas, bet dabar jau kita 
gadynė ir dėlto reikia 
taip galvoti.

Nelaukiamų piliečių 
skaičius didėja

New. Yorko mieste “ii 
timiškų” vaikų (berniukų ir 
mergaičių) skaičius smar
kiai didėja. Bendromis 
skaitlinėmis einant (imant 
bendrai visas tautas bei ra
ses), kiekvienas šeštas vai
kas gema iš netekėjusios 
motinos. 1957 m. toji rata 
buvo 1 prieš 15. Progresas!

Važiuotės darbininkų uni
dos (Teamsters Joint Coun- 
cil) tarybos statistikos bfu-

ki-

vilegiją nukelti į 18 metų, __„__ _________  .....
Kai | ras skelbia, kad nuo 1957 m.vietoj dabartinių 21.

baltų puerto- 
merginų rlkiečių negrių 
1.7% 10.7% 24.0% 

o jau 1967 m.:
5.3% 21.9% 38.3%

Kitaip sakant, bendrais 
skaičiais, jų gimė:
1957 m.:

1,956 2,192 7,306, 
o jau 1967 m.:

4,454 5,174 14,708
“Ilegitimiškų” gimimų 

skaičiai bei procentai kyla 
tarp tos pačios rasės mer
ginų nevienodai. Tai pri
klauso nuo gvenamojo ra
jono: kur tik didesnis žmo
nių susigrūdimas, ten ir 
“prasiradusių” merginų 
daugiau. Pav., centrinėje 
Harlemo dalyje negrų sek
cijoje, Manhattane, netekė
jusios merginos pagimdo 
54.2% visų tos rasės ge- 
mančių vaikų; tai yra, dau
giau, negu pusę naujagimių. 
Kitaip sakant, jos pralenkia 
vedusias moteris, kuriom 
tenka tik 46% naujagimių. 
Kai kurios tų, merginų tu
ri po 5-6 vaikus nuo skir
tingų vyrų. Jos gauna, su
lyg vaikų skaičiaus, iš mies
to pašalpą: juo daugiau vai
kų, tuo daugiau pinigų!

Nuo š. m. birželio 'mėn. 
14 miesto žinyboje esančių 
ligoninių duoda nemokamai 
moterims, tekėjusioms ir 
netekėjusioms, patarimus ir 
priemones nepageidaujamo 
nėštumo išvengimui. Se
niau už tokią paslaugą rei
kėdavo sumokėti $11.00. Tas 
“malonumas” dabar miesto 
gyventoj ams atsieis tris 
(3) milijonus dolerių kas 
metais. Apskaičiu o j a m a, 
jog tai vistiek bus pigiau, 
negu “pamestinukų” ir ap
leistų vaikų auklėjimas, ku
ris iki šiol miestui lėšuoda- 
vo 34 milijonus dolerių kas 
metais. Be to: kai gims 
mažiau negeistinų vaikų, 
tai ir pašalpas imančių pi
liečių skaičius sumažės.

Religijų biznis
Ekonomistai ir finansi

ninkai apskaičiuoja, jog 
bažnyčių turtai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose siekia 
iki 100 milijardų-bilijonų 
dolerių (bilijonas — 1,000 
milijonų). Tokio turto ne
turi nei viena milijonais do
lerių operuojanti korpora
cija! Tas pasakiškai dide
lis lobis duoda kasmet šim
tus milijohų dolerių pelno, 
už kurį jokių mokesčių vals
tybė ar miestai negauna. 
Mat, bažnyčios turtai ne- 
taksuojami,

Žmonių skaičiui didėjant, 
pramonei ir prekybai kon
centruojantis, auga miestai 
ir didėja jų išlaidos. Dau
gelis didmiesčių bėdavoja, 
jie artėja prie bankroto, jie 
didina gyventojams ir taip 
jau sunkią mokesčių, naš
tą. Miestuose, visokios baž
nyčios kraujasi sau milži
niškus pelnus, naudojasi 
miestų įrengimais, jų pato
gumais, o prie jų finansa
vimo' nei kiek neprisideda.

Bažnyčios turtėja ne tik

Ramiojo vandenyno dug
ne, pietinėje dalyje, atras
ti nežinomi kalnai ir aukštu
mos. Pasirodė, kad dauge
lyje vietų Ramusis vande
nynas gilesnis, negu buvo 
manoma iki šiol. Kai ku
riuose rajonuose yra milži
niški plyšiai, nusitęsę iš 
šiaurės į pietus, o ne. iš rytų 
į vakarus, kaip šiaurinėje 
vandenyno dalyje. Atrasta 
taip pat kalnų ketera, kuri, 
gal būt, yra povandeninės 
kalnų grandinės atšaka. 
Tyrinėtojai nustatė, kad 
Ramusis vandenynas pieti
nėje dalyje vietomis net 3,- 
000 pėdų gilesnis, negu nu
rodoma jūrų žemėlapiuose. 
Pėda—30.48 cm.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

Labai svarbi šio susirgi
mo profilaktika. Pirmiau
sia būtinai šalinti visas 
kliūtis}, trukdančias veninio 
kraujo nutekėjimui iš kojų. 
Nenaudoti timpų, gumų ir 
kitokių koją bei jos venas 
suvaržančių raiščių. Ava
lynė turi būti patogi, ne
varginanti, nespausti kojų, 
nepritrinti nuospaudų. Ža
linga avėti labai siaurus

Kojų veninę kraujotaką 
teigiamai veikia ir fonizuo- 
ja saikingas sportas, ypač 
vandens, vėsios, sūrios jūros 
maudyklės, bendras orga
nizmo grūdinimas. Labai 
naudingi kasdieniniai 1-1.5 
valandos pasivaikščiojimai 
po 4-5 kilometrus (2-3 my
lias). Jie ypač rekomenduo
tini tiems, kurie dirba sė
dėdami.

Kai venų išsiplėtimas di
desnio laipsnio, šių priemo
nių nebeužtenka. Tuomet 
būtina kreiptis' į gydytoją 
chirurgą.

Labai pavojinga ligą už
vilkti ir leisti išsivystyti 
trombo flebitui, blauzdos 
uždegimui, opoms ir kitoms 
komplikacijoms. Jų gydy
mas jau žymiai sudėtinges
nis, užtrunka daug ilgiau.

J. Dauderys
Medicinos mokslų kand.

Susipažinkite su vidurvaka- 
riųbse lietuvių veikla, skaity
kite dienraštį “Vilnį”. Adre
sas: 3116 So. Halsted Street, 
Chicago, III. 60608. Prenu
merata $10 metams. ‘ f

Daugiau įvairių paregi
mų “Laisves” naudai.
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“Malonu, kad 
visi pa

mano darbeliais 
tenkinti”

C^WTai buvo seniai. Žmonės 
)žė į miestelio turgų ka - 
o gėrybes. Vežimų pridai - 

dėjo pilna turgavietė. D - 
delis klegesys. Pirkėjos ra
gavo sviestą, sūrį, kilnojo 
kudakuojančias vištas, de
rėjosi ir vis peikė siūlomas 
prekes. Vyrai, kaip papras
tai, būriavosi smuklėje, 
kiti, dar nespėję iš šeimi
ninkių iškaulyti kapeikų,
ramstėsi į vežimus, šneku
čiavosi apie kasdieniniijis

s Ireikalus. Tarp naginėm 
avinčių ir sermėgomis vi 
kinčių kaimiečių sukinėjo 
geriau apsirengę jaunuoliu. 
Jie, valandėlę pakuždėję 
viename būryje, eidavo pi 
kito. Apie pusiaudienį vie
nas vyrukas šoktelėjo a it 
vežimo ir prabilo:

si

ie

—Broliai, ateina laisv|ės 
ai
e- 
a-

galanda! Rusijos mužik. 
jau dalijasi dvarininkų ž 
mę. Ko mes laukiame? Š 
lin carą!

Minia pritarė kalbėtoj 
rengėsi versti valsčiaus val
džią, ginklavosi rungais, v 
geliais. Mitin g u o j a n č 
tarpe buvo ir Petras Stro-

o-

—Kazokai!—staiga klyk
telėjo moterėlės.

Turgaus aikštė susiūbavo. 
Kas spėjo, tas spruko į k 
mus. Likusieji buvo be gai
lesčio čaižomi nagaikomis. 
Pilną daboklę valstiečių pa
grūdo tą dieną.

Petras ištrūko ir pardū
mė į namus. Tačiau ir kai
muose nebuvo ramybės. Ca
ro kazokai krėtė kiekvie ią 
sodybą, vienus nuplakdavo, 
kitus išsivarydavo. Strol 

pasislėpė rūsyje, kamputy 
tarp bulvių.

• PKazokai neaplenkė * ir 
nSnų. Jis girdėjo ark 
kanopų trepsėjimą, už apy
kaklės bir smėlis. Staiga 
triokštelėjo rąstas. Krisda
mas jis prispaudė koją, b 
diegė baisus skausmas.

Viršuje jau viskas nu 
mo, o Petras negalėjo pe 
kelti. Jį ištraukė suprakai
tavusį, aimanuojantį. Kai
mo bobutės su tvarstė sulau
žytą koją. Nors sąnarys su
gijo, P. Strolys liko visam 
gyvenimui invalidas.

Likti tėviškėje buvo pa
vojinga. Maištininko vis te
beieškojo. Geri žmonės jį 
palydėjo iki prūsų sienos. 
Vokietijoje vaikinas sėdį) į 
garlaivį. Bastėsi Ameri 
j e, Anglijoje. Nenoriai dri- 
imdavo į darbą šlubuojantį 
darbininką. Pinigų, k aip 
pradžioje tikėjosi, nesusi- 
krfjfvė. I$šeivis po ilgų kla-

ys 
je

ri 
si

<o-

jonių metų pasuko gimtųjų 
krantų link. Tėvynėje jo 
laukė kumečio dalia. Tie
sa, vyžas pakeitė klumpės, 
bet drabužiai liko tie pa
tys — namuose austas pus- 
milis.

Petras dirbo, o laisvalai
kiu pynė iš šiaudų dėžutes, 
paveikslams rėmus, žodžiu, 
prisiminė dar jaunystėje iš
moktą darbą... Už tas 
“zabovas” jam mokėjo. Vie
nas litą palikdavo, kitas — 
lašinių bryzelį. Gaspado- 
riui visuomet pabaigtuvių 
vainiką ir lazdą nupindavo. 
Tas atsidėkodamas padova
nodavo iš nugriebto pieno 
spaustą sūrį.

Tarybų valdžią P. Strolys 
sutiko Zarasuose. Netru
kus atvažiavo tarnautojas 
iš apskrities. Jis kalbėjo 
apie liaudies meną, stebėjo
si Strolio dėžutėmis, kvie
tė jį savo darbo paslaptis 
atskleisti priaugančiai kar
tai.

—Sutinku, —nušvito P. 
Strolys.

Mokiniai pamėgo savo 
“mokytoją,” nekantriai 
laukdavo rankdarbių pamo
kos. Susidomėję jie klausy
davosi jo pasakojimų apie 
1905-1907 metų revoliuciją 
ir keliones už jūrų marių. 
Nejučiomis prabėgo žiema, 
pavasaris.

... Kolūkiečiai rinkosi į 
susirinkimą.

—Senuką Strolį reikia at
vežti. Būtinai prašė jo ne
pamiršti, — prisiminė pir
mininkė. Janina Sneigytė.

Nei susirinkimai, nei ru- 
giapiūtės pabaigtuvės ir da
bar be Strolio neapsieina. 
Nėra kolūkyje žmogaus, kiu
ris nupintų tokį puikų var
pų vainiką ir tokią įmant
rią lazdą išdrožtų. Jeigu 
kas ruošiasi nudžiuginti 
draugą dovana, tas vėl pas 
senuką skuba. Strolys iš 
šiaudų ir smilgų padarys 
tokį spalvų derinį, kuriuo 
neatsigrožėsi.

—Malonu, kad mano dar
beliais visi patenkinti, — 
kalba senukas. — Galėčiau 
ir jaunimą pamokyti. Ne 
klumpėmis aviu, žmonėms 
pasirodyti ne gėda, — šyp
teli. — Tik niekas nenori, 
girdi, neužteks kantrybės. 
O taip norėčiau, kad mana
sis užsiėmimas neišnyktų.

A. Margis

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šj 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

MIAMI, FLA

Koncertas-Banketas
SPAU DOS NAUDAI

Sekmad., R
LIETUVIŲ SOC

2610 N.W. 119th St.

ugsejo-Sept. 15 d.
IALIO KLUBO SALĖJE 

Miami, Florida

engia Miamio lietuvių pažan- i 
Bus žavinga koncertinė pro
to jos B. 'Ramoškaitės vadovy-

Banketą-koncertą r 
giečių organizacijos, 
grama. Naujos moky 
beje dainuos Aido choras., Solistai: Biru ta Ramoš
kaitė, Mae Gabrėnienė, Elena Mikitienė-Kinderienė 
ir kiti.

: ■ Visi ir visos kviečia mi dalyvauti šiame parengime. > 
Rengėjai

Tapytojas Vincas Gečas ir
jo kūryba

<n •

it.

Gečas

f
J

Dailininkas V.
Kai jis ruošė sdvo diplo

minį darbą, aš ateidavau į 
diplomantams ski 
tuvę bendrabutyje 
jau jo darbą. E 
darbas iš Lietuvos 
venimo nebuvo jo pirmas 
kūrinys. Jam dar 
dijuojant Vilniaus Valsty
biniame Dailės 
daugelio administ 
kambarių sienas 
peizažai. Jis buv 
realistas, geras pie 
prantąs kompozicijos dės
nius.

1957 metais Vin 
baigia Dailės insti 
poros metų jo v 
skamba visas ą j u p g i n ė j e 
spaudoje, kaip 
kompozicijos “Tur 
toriaus.

Tai buvo 1959 m 
line surengtoje Pabalti jos 
respublikų tema t 
veikslo parodoje, 
kėjo jo brandi kai3a, aukš
ta technika, didelis šviesus 
optimistinis mostas, 
veikslas sutvisko 
mis, spalvomis 
komplikuotu judesiu, žais
mingumu, nuoširpžiu, šiltu 
jaunatvišku jumo

Po šito pasisekhno jaunas

rtą dirb- 
ir stebė- 

•iplominis 
žvejų gy-

tebestu-

institute, 
r a c i n i ų 
puošė jo 
o tvirtas 
sėjas, su-

3as Gečas 
'tūtą, o po 
ardas nu-

figūrinės 
guje” au-

etais Ta

inio pa
čia išryš-

Pa- 
linksmo- 
įdomiai

rų.

dailininkas neprarado gal
vos. Jis įdėmiai stebi gyve
nimą ir pats save ir prieina 
išvados, kad reikia išsilais
vinti nuo kitų įtakos ir 
žengti savitu kūrybos ke
liu. Ir štai per antrąją, hes- 
publikinę portreto parodą 
V. Gečas “parodo save” — 
laisvą, ieškantį, įdomų. To
kie darbai kaip “šeima” ir 
kiti sužavėjo muziejaus lan
kytojus, ir tai buvo jo kaip 
dailininko pripažinimas.

1963 metais dailininkas 
komandiruojamas į Italiją. 
Čia jis veltui laiko neleido, 
dirbo, gilino studijas —ta
pė, lankė dailininkų dirbtu
ves, pasaulinio garso muzie
jus. Grįžus kai kas bandė 
jam priekaištauti už sveti
mas įtakas, bet greit pasi
rodė, jog V. Gečas nėra“su- 
italėjęs,” o tik praplėtęs 
akiratį, dar labiau “įdirbęs 
ranką.” Jis toliau dirba 
prie didelės drobės—tema
tinių paveikslų, neatsisaky
damas kartu ir mažo, glaus
to, gilaus peizažo, natiur
morto, portreto.

V. Gečas sukūrė eilę 
brandžių, įdomių kompozi
cijų, reikšmingų tematiniu- 
idėjiniu ir formos atžvilgiu. 
Tokie darbai, kaip “Po dis
kusijų,” “Balkone,” “Te vi
sad šviečia saulė,” “Demon
stracija,” triptikas “Į ry
tus,” o ypač paskut i n i o j i 
stambi drobė “1919 metai 
Lietuvoje” jam atnešė tik
rai pelnytą šlovę, pagarbą 
ir respublikinės premijos 
laureato vardą. :

B. Motuzą
LTSR nusipelnęs meno veikėjas

Philadelphia, Pa.
Daug vardų

Mūsų parengimų lankyto
jai kalbėdamiesi kartais vie
nas kitą klausia: Kodėl mū
sų parengimas duoda tiek 
daug vardų ? Dažniausiai 
vartojamas vasaros laiku iš 
anglų kalbos pasiskolintas 
piknikas. Antras—geguži
nė, taip pat sambūris ar
ba sanbruzdis, pokylis, po
būvis, banketas, draugiška 
sueiga ir dar kitokį pavadi
nimai. Ir tarp tų visų pa
vadinimų yra tik mažas 
skirtumas, arba ir jokio.

Sulaukus rugsėjo pirmos 
dienos, Sellersvilleje, Rama
nauskų ūkyje, turėsime di
džiulį banketą. Kodėl jis 
bus didžiulis banketas? 
Todėl, kad jis bus kilnesnis 
už kitus pobūvius. Ten 
bus duodama šilti skanūs 
valgiai, specialiai pagaminti 
kultu r i n g i e m s svečiams. 
Tikimasi turėti ir plokšte
lių muzikos. Linksmi, nuo
širdūs pasikalbėjimai.

Daugelis philadelphiečių 
nusiskundžia netu r ė j i m u 
kuo atvažiuoti į banketą. 
Tai bereikalingas nusiskun
dimas. Trailway busai kur- 
suoja iš Philadelphijos į 
Sellersvillę keliolika kartų 
per dieną. O antra, gali
ma paprašyti savo giminių, 
draugų, kurie turi automa
šinas, kad jie nuvežtų. No
rint galima visas kliūtis nu
galėti.

Šiame bankete vėl tiki
masi turėti daug svečių.

L. Našliuke

MALE or FEMALE Help Wanted Male

CHICAGO, lit.
avykęs 
nikas
idžiuliame 
“Vilnies” 

atžvilgiais 
. Pažymė-

Labai gerai p 
“Vilnies” pik

Rugp. 18 d. d 
Santa Fe Parke 
piknikas visais 
geriausiai pavyko 
tina ypač štai kai

Žmonių buvo daugiau ne
gu pernykščiam piknike.

Geras skaičius buvo iš 
Wisconsin, Indiana, Michi
gan ir Ohio valst

Iš dar toliau buvo: Užu- 
naris iš Windso 
moteriškė iš Toi 
nados.

Janukaitis su 
Clevelando.

Stankus iš Šiai 
consino.

St. Striukas is Phoenix, 
Arizona.

Vincas Kirve 
roito.

Buvo vėlesnių 
tų—išvietintųjų.

Bilietų parduoda daugiau 
negu pirmesnian 
Daugelis atsina 
numeratas. Visą dieną ad 
ministratorė dir 
sus, iškaitus, ta 
pikniko aptarnautojai.

Buvo daug jaunų žmonių. 
Pagirtina, kad nękurie vai
kai ir anūkai atveža savo 
tėvus ar tėvukus bei mo
čiutes į pikniką ir patys vi
są dieną dalyvauja.

Dalyvavo ir nelietuvių.
Neturint garsi 

fete nebuvo progos paskelb
ti visus svečius : 
vykusius. Vėliau 
garsiakalbis ir 1 
buvo galima pa

Penktą valau 
jo programa pa 
ne. Pirmininkas V. Andru
lis pakvietė LKM ir Aidp

Į chorų narius,

r ir viena 
’onto, Ka-

dukra iš

rinio Wis-

a iš Det-

imigran-

ie piknike, 
ujino pre

bo išsijuo- 
ip ir kiti

akalbio bu

:.š toliau at- 
prijungtas 

<ai kuriuos 
skelbti.
Ją prasidė
jo paviljo-

vadovybė jb

PHARMACIST; full time; male or 
female; good working conditions; 

top salary; paid vacation. Apply 
Community Pharmacy, 148 South st., 
Morristown, N. J. 201-538-4719.

(64-65)

BOILER MAN
Experienced 1st class 
Permanent position

Good salary
YORKTOWN INN

WA 7-3800 (61-65) •

Help Wanted Female

VENETIAN BLIND 
ASSEMLERS 

Experienced only. 
Call NE 4-4600

(63-65)

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)

HOUSEWORK, general. Fast, yet 
clean & 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.

(64-65)

SAMPLE BOOK
Light, assembly work on display & 
sample books. Experience desirable 
but not nec. Large 1-floor plant. 
Good working conds. 7:30 A.M.
4 P. M.

COLOR PROCESS CO.
W. Conshohocken, Pa. 828-8900.

(64-69)

Help Wanted Male

to

STATIONARY ENGINEER. With 
fire man’s license. 10 PM to 6 AM 
shift, 5-day week. Able to do main
tenance work. Company benefits.

Apply: Wilson & Co., 2150 W.
Sedgley Ave. (64-68)

MEN
Steel company has openings for— 
crane operators, truck loaders shear 
operators and helpers. Reliable with 
or without experience. Paid vaca
tions & paid Co. benefits. Perm, 
position. OR 6-4206.

(64-67)

SUPERINTENDENTS
We are offering 2 interesting posi
tions. 1-Hi-Rise Elev. Bldg. CC. 56 
apts. Well skilled man required. Gd 
sal plus apt. 2-Suburban Garden 
Apts. Maintenance work, 
lary and apartment.

Apply in person, 326 S. 
PE 5-6401.

Good sa-

19th St.
(64-69)

Machinist
INSTRUMENT MAKER

For Production of Surveying Instru
ments. Modern air-cond. plant NE 
Phila. near Nabisco. All benefits. 
Apply or call for appt. WARREN
KNIGHT CO. 2045 Bennett rd.

HO 4-9300. (64-66)

Valerijos Urbikienės, padai
nuoti pastebėdamas, kad 
abiejų chorų narių dalis 
atostogauja, tai skaičius bus 
nepilnas.

Bet choras gražiai daina
vo. Čia irgi buvo naujo. 
R. Žilis juostele prijungė 
muziką prie dainų ir pagra
žino dainavimą.

Garbė dainininkams, ku
rie nenuklydo kitur, daly
vavo programoj ir piknike.

Po dainų, Leonas Jonikas, 
tik ką sugrįžęs iš Lietuvos, 
pasakė neilgą, bet gerą kal
bą apie naują gyvenimą 
Lietuvoje. Jis palinkėjo 
amerikiečiams aplankyti sa
vo gimtinę ir pamatyti ją 
žymiai pasikeitusią gerojon 
pusėn.

Dar iškviestas pakalbėti 
ir St. Straukas, atvykęs iš 
Arizonos. Jis sveikino da
lyvius linkėdamas sėkmės 
svarbiuose darbuose.

Pirmininkas sakė, jo par
eigos baigtos. Jis rekomen
davo technikinei pikniko 
daliai vesti parinkti iš skir
tingų miestų 8 dalyvių ko
mitetą, kurio pirmininke 
pasiūlyta Estelle Bogden.

Ji tvarkė dovanų gavimą 
ir gražiai baigė pikniko pro
gramą. Nors ji čiagimė, ji 
kalbėjo lietuviškai taip gra
žiai, kaip ir angliškai.

Rengimo komitetas prašė 
p a d ė k o t i visiems dirbu
siems, dalyvavusiems ir au
kojusiems dienraščio stipri
nimui.

Vilnietis

Teisininkai pasmerkė 
terorą Graikijoje

Ženeva, Šveicarija.—Tarp
tautinė teisininkų komisija 
paskelbė savo pareiškimą 
dėl Graikijos fašistinės val
džios vedamo teroro.

Savo pareiškime komisija 
atkreipia dėmesį, kad Grai
kijoje vėl pradėta persekio
jimų ir suėmimų kampani
ja. Šiomis priemonėmis 
chunta siekia susidoroti su 
bet kuria galima opozicija 
ir įbauginti svyruojančius.

Daug visų pakraipų poli
tinių veikėjų arba suimta, 
arba ištremta, arba jiems 
atimta galimybė veikti.

Šiomis sąlygomis, pareiš
kia komisija, vaizduoti rei
kalą taip, kad graikų tauta 
turinti galimybę laisvai ir 
sąmoningai pritarti naujai 
konstitucijai, yra apgavys
tė.

Pasaulinės energijos 
konferencija

Maskva.—Pasaulinės ener
gijos konferencijoje šešių 
metų terminui pirmininku 
išrinktas amerikietis Walk
er Lee Cisler, Detroito 
Edison kompanijos prezi
dentas.

Konferencijoje dalyvauja 
65 valstybių atstovai. Per 
konferencijos gyvavimo me
tus tai bus pirmas ameri
kietis pirmininkas.

Vak. Vokietija ruošia 
branduolinius ginklus
Geneva. — Nusiginklavi

mo konferencijoje Tarybų 
Sąjungos delegacija paskel
bė Rytų Vokietijos memo
randumą, kuriame teigia
ma, kad Vak. Vokietija ruo
šiasi gaminti branduolinius 
ginklus.

Tuo sumetimu ji nepasi
rašė branduolinių ginklų 
draudimo sutarties, kurią 
pasirašė beveik visos kitos 
valstybės.

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia uždraudė kiniečiams 
išvykti iš Indonezijos, kad 
jie negalėtų susisiekti su, 
Kinija. _

WANTED
Auto mechanic, general auto repair. 
Experience with tools, Steady work. 
Good shop. Service station man 
needed. No lubrication. See James 
R. Fawber, Farmer’s. Garage, 4610 
Jonestown Rd., Harrisburg, Penna., 
545-3728. (64-65)

MAINTENANCE MECHANIC
Good all-around maintenance man, 

some electrical experience required; 
good salary and benefits. Apply in 
person, Hardboard Fabricators, 79 
Empire st., Newark, or call Mr. 
Aversą, 201-242-2343.

(64-67)

POCONO MANOR INN — Year 

’round resort hotel needs dining 
room porter. Call (717) 8239-7111, 

Ext. 7620. (64-67)

BAKER
FULL TIME.

MUST BE EXERIENCED.
WILLING TO PAY TOP SALARY 

FOR RIGHT MAN.
EXCELLENT COMPANY 

BENEFITS.
Apply

JOHN DAVIS BAKING CO.
213 N. WASHINGTON AVE.

Phone 717-342-7696. (64-67)

Milijonas keleivių
Iš Klaipėdos upių prie

plaukos kasdien išplaukia į 
Kauną greitaeigės “Rake
tos,” o per Kuršių marias 
kursuoja keltai “Neringa” 
ir “Palanga,” perveždami į 
Smiltynę poilsiautojus ir 
turistus.

Neseniai upių prieplaukos 
kasoje buvo parduotas mili- 
jonasis bilietas. Milijonas 
keleivių šiais metais jau 
pasinaudojo upeivių paslau
gomis.

50 metų sukaktis x
Bona. — Vak. Vokietijoje 

gyvuojanti Komunistų Par
tija minėjo 50 metų nuo 
susikūrimo. Per pastaruo
sius 24 metus ji uždrausta 
veikti viešai.

Skolos padvigubėjo
Briuselis. — Belgijos sko

los padvigubėjo. 1962 me
tais ji turėjo 266 bilijonus 
frankų skolų, o 1967 m. — 
jau 523 bilijonus.

Studentai streikuoja 
trečią mėnesį

Tokijas, Japonija.—Toki
jo universiteto studentai 
str e i k u o j a trečią mėnesį. 
Prie streikierių prisidėjo ir 
medicinos studentai. Strei- 
kieriai palaiko barikadas.

Generaliniame stud e n t ų 
sttreike dalyvauja 20,000 
universiteto studentų. Jįe 
reikalauja mokymo siste
moje reformų. .

Didžioji universiteto salė 
visą laiką užbarikaduota. 
Streikierial ją turi okupa
vę nuo birželio mėnesio.

MANAGER FOR LUNCH ROOM—
Between age 35&45, good salary, 

good working cond., good hours, vac. 
w/pay, hospitalization. Call 301-426- 
9837, MR. HASLUP. Baltimore, Md.

(64-67)

DESIGNER DRAFTSMEN—Imme
diate position for men for Textile 

Drying Oven Design. Requires sheet 
metal & structural design lay-out. , 
Power transmission, calculation, gas 
typing & control equipment. Textile 
Machinery background desired. Ex
cellent Company benefit & salary. 
For appointment call OS 2-2600.

(64-69)

Taikos savaitėje 25,000 , 
svečių

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos miestą Rostocką Tai
kos savaitėje aplankė dau
giau kaip 25,000 iš užsienip 
svečių, daugiausia iš Skan
dinavijos šalių. I

Pranešimas
So. Boston, Mass.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 7 d., 318 Broadway, 
2 vai. po pietų.

Taipgi ir LLD 2 kuopos 
susirinkimas, kuriame turė
sime nominuoti kandidatus 
į Centro Komitetą būsi
miems dvejiems metams. 
Nominacijų blankos jau yra 
atėjusios. Taipgi turėsime 
apkalbėti, kaip greit, turėsi
me mūsų susirinkimus šeš
tadieniais.

E. Repšiene (65-66)
Newarke apie 12 

pusberniukas pašovė 
stoties savininkų,

metj 
gaį New Yorke vėl pakels au

to parkingų mokestį,
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MONTREAL, CANADA
Dar apie svečius menininkus iš Tarybų Lietuvos

Nors jau praėjo keli
nėšiai laiko, kai pas thus 
lankėsi brangūs svečiai 
nininkai iš Tarybų Li 
vos (šią korespondenciją su
vėlinau dėl Kanadoje vyku
sio pašto tarnautojų strei
ko), tai Sauliaus Sondeckio 
vadovaujamas Valstybi 
Filharmonijos kamerini 
kestras, Prano Tamošaičio 
vadovaujamas kameri 
liaudies instr u m e n t ų 
samblis, Vilniaus Op|eros 
ir teatro solistas Edua 
Kaniava ir eilė kitų sv 
bet jų ši viešnagė kone 
dalyviams iki šio laiko 
išdilo iš širdies ir atmir 
Jų aukštai išvystytas klasi
kinis ir liaudies menas, 
bai meistriškai atliktas ' 
ni labai žavėjosi klasik 
o kiti liaudies menu), 
rovus žavėjo iki širdies 
lumos. Nuo aplodism 
atrodė, kad salė subiręs. 
Daugeliui dalyvių, ilgų 
tų nublokštų nuo Tėvj 
dainos ir muzika priminė 
brangią gimtinę ir ištraukė 
ašaras iš akių.

Ne tik menininkų labai 
meistriškai atlikti kone 
kavalkai, jų jaun a t v i s 
mas. gilus įsigilinimas į 
ną, bet ir tautiniai male 
tinkamai suderintos spalvos 
rūbai, labai patiko, nes 
turi akį rėžiančių sp; 
Nemažai žmonės pamilo ir 
pačius menininkus už jų 
malonų draugiškumą ir 
paprastai didelį kuklumą. 
Labai džiugu, kad kone 
dalyvavo didelis ska 
naujųjų lietuvių, ypatingai 
jaunoji karta, kuri ne 
surado bendrą kalbą, 
dar ir paglobojo kaip bran
gius svečius.

Virš minėtos meno 
pės, nors dar neturi 
metu patirties,, bet jau 
plačiai apkeliavusios iii’ už 
T. Lietuvos ribų, ir aukštai 
įvertintos spaudoje.

Pereiti metai mums 
nadiečiams, ypatingai mon- 
trealiečiams, buvo 1 a 
reikšmingi metai, nes ne tik 
kad turėjome labai daug 
progų pasigėrėti aukštai iš
kilusiu šių dienų T. Lietu
vos menu, bet taipgi teko 
susitikti su daugybe, tautie
čių iš Gimtinės, pasid 
įspūdžiais, praplėsti ir 
stiprinti ryšius.

Ir šiais metais labai 
džiugome, kai sužinojome, 
kad mus aplankys birželio 
mėn. T. Lietuvos men 
kai ir kiti svečiai, tik 
angailestau j ame, k a 
viešnagė buvo apribota 
kiu. kad šie menininkai ir 
svečiai nebuvo paskut 
kada nors šulauksin|ie ir 
daugiau tėvynainių, ks 
mažesnėmis grupėmis, 
susitikimai tik padeda 
ni kitus daugiau pažinti, 
plėsti ir stiprinti ryšius 
pe išeivijoj gyvenančiu 
ru tautiečių ir gyvena 
Tėvynėje.

Rašo įdomiomis temomis
Niekuomet nepraleidžiu ir 

su dideliu įdomumu pers
kaitau “Laisvėje” Irenos 
Vladimirovienės labai svar
biomis temomis vertimus, 
ištraukas, daugiausiai 
suomeninio pobūdžio. Š 
rugpiūčio 16. “L”, telpa Ire
nos labai ilgas straipsnį te
moje: “Amerikos žmonės, 
jų kai kurie papročiai ir pi
liulės”. Kurie dar šia strap- 
snio neskaitėte, tai būtinai
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Pasikalbėjimas su panevežiečiu
Dr Vladu Dalinda

perskaitykite, su dideliu 
aty durnu.

Dr. A. Petrikos straips
niai, ar tai jo paties sukul
ti, ar vertimai padaryti, vi
suomet yra taipgi vertingi.

“Liaudies balse” daugiau- 
šiai įvertinu redakcinius 
straipsnius ir sugabiai re
dakcijos parinktus tęsinius, 
štai kad ir tik užsibaigęs 
tęsinys “Montesumos Duk
tė”, buvo labai patrauklus 
skaityti. Tik būtų gerai, kad 
tęsiniai nebūtų toki ilgi.

žmogus ir jo pasaulis
Kad šiais metais Montre- 

alyje vyksta paroda “Žmo
gus ir Jo Pasaulis”, tai be 
abejo, visiems žinoma, tik 
gal yra abejingų žmonių, 
manančių, kad ji yra visai 
nepatraukli ir neverta pa
matyti, tie labai apsigauna.

Tiesa, netekome didžiųjų 
atrakcijų, įvairiausių praš
matnumų, ypatingai visi la
bai pasigenda pačių įdo
miausių paviljonų, tai Tary
bų Sąjungos ir Čekoslovaki
jos. bet dar liko ir kuo pa
sigėrėti. ir kur gerai laiką 
praleisti. Kai kuriuose pa
viljonuose yra pakeitimų, 
nauju eksponatų, naujų pa
įvairinimų, o jaunimo “pa- 
saulis”-La Rone jaunimui 
(ir senimui yra ko pasižiū
rėti) visuomet bus patrauk
lus.

Būna ir paskaitų ir kon
certų. Trečiadieniais dau
giausiai vyksta Simfoniniai 
koncertai, o savaitgaliu o s e 
įvairios tautinės grupės 
duoda koncertus. Sunku vis
ką ir išvardinti. Gi pats iš
viršinis parodos vaizdas 
šiais metais patrauklesnis 
ir gražesnis už praėjusius 
metus. Mat. gėlės, medžiai 
gražiau sužaliavo, paviljo
nai naujais dažais atnaujin
ti duoda gerą vaizdą, o ka
dangi šiais metais mažiau 
žmonių, tai tas viskas išryš
kėja, matoma. Yra gražių 
vietų pasėdėti, gražių vaiz
dų pamatyti, vanduo sriu- 
vena, laivai plaukioja, mu
zika groja, oras geras. Jau 
vien išoriniu vaizdu gali pa
sigėrėti. Liuoslaiki geriau 
nraleidžiu parodoje, negu, 
kad praleisčiau kaime, nes 
čia yra kuo pasigrožėti, 
kaip ką sužinoti.

Gydytojo Vlaco Dalindos 
darbo stažas Panevėžyje— 
trisdešimt metų, 
ninės vyr. akt 
kolegas, gimdyn 
nekologinio sky:: 
jas. Su juo įdomu pasikal
bėti.

—Aš — senas 
tis, — sako gydytojas.—Čia 
gimęs, čia augęs.
nu praeitį, kurią ir lyginti 
sunku su šia die: 
jau dideli kontrąstai. 
pažiūrėkite, ligo 
120 lovų, 6 gyd 
lovos buvo skirpos visiems 
ligoniams — ir 
zininkams, ir vaikams, ir 
gimdyvėms... 1937 metais 
gimdymo namuose gulėjo 
354 jaunos motinos. Tiktai, 
daug daugiau ju gimdė na
muose su bobuc 
Mirtingumas di 
didelis. O va šia 
dvmas namuose 
nepaprastas įvv 
tais, 1967 metai 
namuose (o jie 
zona) nebuvo užregistruota 
mirties atvejo.

Tai visai 
Busimosios mc 
žiūrimos gydytojų, reika
lui esant, gauna 
vaistus. Yra pa:

Jis—ligo- 
šeris - gine- 
o namų gi
liaus vedė-

panevėžie-

. Gerai me-

na — labai 
Štai 

ninėje buvo 
ytojai. Tos

tuberkulio-

iu pagalba, 
delis, labai 
indien gim- 
būtų tikrai 
kis. Praei- 
s, gimdymo 
aptarnauja

suprantama.
tinos, nri-

naujausius 
s mus sky-

Jie patys pasigirs

rius neišnešiotiems vaiku
čiams, naujagimių skyriuje 
dirba trys gydytoj ai-mikro- 
pediatrai. Gimdymo namuo
se puikus, aukštai kvalifi
kuotas medicinos persona
las, aparatūra.

Viskas, žinoma, nemoka
mai. To gal ir nereikėtų 
pabrėžti, bet aš gerai me
nu, kai už normalu gimdv-i 
mą reikėdavo mokėti 35 li
tus, už gulėta ligoninėje 
dieną — 5-6 litai, replių 
operacija kainavo — 70 li
tų, cezario? piūvis — 150. 
Štai kodėl moterys gimdy
davo namuose—bobutė kai
navo pigiau...

—Ar negalėtumėt trum
pai papasakoti anie medi
cinini antarnavimą mieste 
apskritai?

—Patikėkite, trumpai 
kalbėti nelengva — vra juk 
anie ką pasakoti. Panevė
žyje nemaža medicinos ištai
gu. Be pagrindinės ligo
ninės ir gimdymo namu, — 
infekcinė ir geležinkelio li
goninės. tuberkul i o z i n i s. 
fizkultūr i n i s dispanseriai, 
suaugusių, stomato loginė 
ir vaikų poliklinikos, kiek
vienoje imonėjp — medici
nos punktas. Mieste dirba 
205 gydytojai. 550 viduri- 
nioio personalo, 100 farma
cininku. L. ž.

kur eitų, ką 
dabartinė ir 
karta? Juk

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

spaudos redaktorius. Tai esan
ti baisi Lietuvai nelaime.

Gal nebeapsimoka kreiptis 
į jų protą, bet aš vis tiek no
riu, kad jau bent kai kurie iš 
jų pagalvotų:

Ką darytų , 
veiktų Lietuvos 
busimoji jaunoji
technikai pavaduojant žemės 
ūkyje fizinius rankų darbus, 
kaime vietos belieka labai ma
žai. Miestai be pramonės ne
įmanomi. Tai kur tiems žmo
nėms reiktų dingti ? Bėgti į 
užsienį, kaip darėme mes, 
kaip buvo daroma senaisiais 
laikais? Kam tas patarnau
tų?

Tik Lietuvos pramonėjimas 
sudaro sąlygas lietuvių tautai 
augti ir stabilizuotis.

Mums, rytiečiams laisvie- 
čiams, ši vasara tikrai laimin
ga. Dar. nė vienas spaudos 
piknikas nebuvo sulytas. Vi
si gražiai pavyko. Reikia tikė
tis puikaus oro ir rugsėjo 1 
dieną, kai daug svietelio su
plauks pas Ramanauskus į jų 
ūkį pasveikinti draugę Rama
nauskienę su jos 70-j u gimta
dieniu ir palinkėti jai dar 
daug laimingų ir darbingų 
metelių.

ir [augs, 
impai
diečiai
dentę Hele- 
asmenvje ir 
ju pikniką

aS tik trt
Žinau, kad ai 

puikia korespon 
nos Feiferienės 
ji parašvs ap;e 
praėjusį šeštadienį. Aš tik 
norimi trumpa.. atžymėti, 
kad piknikas buvo skait
lingas ir labai g 
skanaus torto, 
nagerbta Aido mokytoja 
Mildred Stensler. jos gim
tadienio proga, aš piknikuo
se dar nebuvau valgęs. Ir 
visi kiti taip sakė. •.

Be reikalo nervinosi pik
niko rengėjai dėl gąsdinimo 
lietum ir perkūnijomis. Nė 
lašas nenukrito, ir ju pik
nikas < pavvko visu šimtu 
procentų O mes, kurie, bu
vome ju svečiais, turėjome 
geriausius laikus puikiame 
Lazauskų sode po žaliais 
medžiais.

turi

; atžymėti,

?ras'.' Tokio 
kokiu buvo

Pagaliau, ir dviračiui!
Per metų metus buvo, 

yra ir dar bus tiesiami ke
liai visokiausių formų ir dy
džių vežimams, bet ne dvi
račiui. Vaikai, žinoma, pa
tys sau pasivėlina važinėti 
šaligatvio is, apdąužydami 
pėstininkams šonus, varta
liodami, pravirkdydami ma
žuosius.

Pastaruoju metu kas nors 
dasigalvojo reikalą Queens 
išplitusiam rajonui padary
ti dviratininkams kelią. Pir
moji dalis eina iš Astoria 
Parko į Flushing Meadows. 
Kai pabaigs tiesti, kelias 
kliudys daugelį centrų.

Colombijos repsublikos sos
tinėje Bogotoje eina 39-sis 
Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas. Dalyvavo ir popie
žius Paulius VI. Bet jis, ma
tyt, buvo baisiai išsigandęs. 
Jo asmens apsaugai valdžia 
pastatė gerai ginkluotų 9,000 
policininkų ir 3,000 kareivių!

Jokia istorija dar nebuvo 
mačiusi tokios ginkluotos ap
saugos tik vienam žmogui!

IDS 1 kuopos vakacijos Parengimu kalendorius
pasibaigė

LDS Pirmoji kuopa tu
rėjo net tris mėnesius va
kacijos šią vasarą. Nariams 
nereikėjo rūpintis lankyti 
susirinkimus per tą laiką.

Bet dabar vėl prasideda 
veiklos sezonas. Pirmosios 
kuopos komitetas jau rūpi
nasi apie ateinantį kuopos 
susirinkimą, kuris įvyks 
rugsėjo 3 d., “Laisvės” na
me, 7 vai. vakare. Kuopos 
valdyba nori, kad visi kuo
pos nariai atvyktų į šį susi- 
kimą. Mat, yra rimtų 
priežasčių.

Šią vasarą įvyko LDS sei
mas. Seimas buvo konstruk
tyvus — daug dalykų ap
kalbėta dėl LDS gerovės, 
daug dalykų nutarta pa
siekti veikloje. O Pirmoji 
kuopa turėjo net penkis sa
vo delegatus Seime.

'Visi kuopos delegatai, ku
rie buvo Seime, bus atei
nančiame susirinkime. Kiek
vienas jų atskirai išduos ra
portą iš seimo eigos, ką jie 
girdėjo Seime ir kas jame 
tapo nutarta. Tai atrodo, 
kad jis Pirmosios kuopos 
susirinkimas bus įdomus 
kiekvienam šios kuopos na
riui.

Po susirinkimo kuopos 
Valdyba pasirengus pavai
šinti visus.

A. Gilman

Rugsėjo 1 d.
B. Ramanauskienės gkp- 

tadienio minėjimas — Sel
lersville, Pa. •>

Rugsėjo 10 d.
LLD 185 kuopos pietūs. 

12-tą valandą “Laisvės” sa-

LLD kuopa 
vietiniame

28 d.

Rugsėjo 15 d.
Great Necko 

ruošia pietus 
Kings parke.

Rugsėjo
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vaL 
popiet.

Spalio 13 d.

Piknikas pas Čiurlius, 
Pattenburg, N. J.

Spalio 27 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo banketas, 1 vai. 
po pietų, “Laisvės” salėją

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.
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Brooklyne areštuotas 18 
metų vyrukas, įtartas ap
šaudyme savo draugų, su 
kuriais nepasidalino narko
tinių nuodų ištekliais.

Projektuose jau pakele 
reidas 
HP '' ■ >Miesto pagelbstimuose iš- 

1 a i.k y -t: i apaytmentiniuose 
namuose šiomis dienomis 
pakeltos rendos 3,867 šei
moms. Pakėlimai nuo $1.31 
iki $4.73 per kambarį. Vi
dutinės 14-koje projektų 
mėnesinės rendos, su dabar
tiniais pakėlimais, esančios 
no $28.01 iki $30.88 už kam
barį, — kaip skelbia 
jektų viršininkai.

pro-

Dar vienas piknikas
Sužinota, kad mūsų ge

rieji greatnekiečiai yra nu
sitarę ir šiemet gražiame 
parke suruošt pikniką.

Piknikas ivvks sekmadie
ni. rugsėjo 15 dieną. Būsią 
dideli pietūs -su skaniomis 
vaišėmis. Kaip žinia, great
nekiečiai visuomet savo sve
čius moka gražiai priimti 
ir gerai pavaišinti. Taip 
bus, be abejonės, ir šį kar-

Todėl ruoškimės būti ju 
svečiais, dalyvauti jų pikni
ke. Rep.

Ko reikia slaugėms?
Apie 3.000 slaugių dirba 

miesto ligoninėse nuo bir
želio 30-os be jokio kont
rakto. Tas rodo, jog jos tu
rn kuo susirūpinti. Kai i rei
kalavimo. kontrakto teigia
mo atsakymo negavo, jos 
pradėjo masiniai “rezignuo
ti” iš darbo.

Slaugės reikalauja $1,580 
netinio algos priedo, 42 ir 
pusės valandos darbo savai
tės ir daugelio pagerinimų 
darbo sąlygose.

Svečias

Our Visit With Elena 
and Walter

Two of the Ven tas* and 
three of the. Nevins’ took a 
trip to see Elena and Wal
ter Brazauskas.

Both are kept busy by 
their grandchildren who 
visited frequently, taking 
advantage of the ocean and 
the good sea air.

Elena and Walter have a 
lovely home and a private 
beach a short distance 
prom them. py / •

During our stay we went 
for a ride to Mystic which 
is a seaport town. There 
we saw old ships which 
used to go out catching 
whales. Some of these 
vessels date back to the 
nineteenth century. W e 
also got a glimpse of how 
the ship builders lived.

Now after our lovely stay 
with the Brazauskai we 
only wish it was longer.

Elena and Walter send 
their regards to all Brook
lynites.

šaukia sulaikyti 
bombardavimą

Washington. — Generolas 
David M; Shoup atsišaukė į 
Demokratų Partiją ir kon
venciją skubiai daryti žings
nius, kad šiaurės Vietnamo 
bombardavimas būtų sulai
kytas.

Ruošiasi deportuoti 
hitlerininkę

Brooklyno Federalinis 
teismas svarstys federali
nės valdžios siūlymą depor
tuoti Hermine Braunsteine- 
rę, Vienoje gimusią, po karo 
Amerikon atvykusią.

Ji kaltinama, kad pildy
dama pilietybės aplikaciją 
užslėpė jos veiklą karo me
tu. O pasirodė, kad ji bu
vo nacių koncentracijos sto
vyklos sargas. Amerikoje 
ji susituokė su Russell Ry
an.

Nusibaldė...
Aidiečių parengime prisė

da drg. Jonas Rušinskas ir 
klausia:

— Ar imate pinigus?
— Tai ir klausimas, žino

ma.
— Tai še penkinė.
— Kaip, kam, už ką?
— Kam daugiau, “Lais

vei”, žinoma. Nusibaudžiu 
už nedalyvavimą laisviečių 
piknike Forest parke. Są
žinė buvo nerami. Dabar 
spakainiau naktimis miego
siu.

Dėkui, Jonui už gerą są
žinę ir paramą “Laisvei”.

Rep.

Svarbus LDS13 kp. 
susirinkimas

LDS 13-tos kuopos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 
(Sept.) mėn. 4-tą, kaip 7:- 
30 p. ; m., “Laisvės” salėj, 
Ozone Parke.

; - Svarbu,; kad visi nariai 
dalyvautų,! nes bus ; išduo
ti raportai apie įvykusį gei
mą, kuriame mūsų kuopą 
atstovavo 4 delegatai.

- Taipgi turėsime susiras
ti protokolų raštininką, nes 
mūsų daug metų tą darbą 
atlikęs , Peter Babarskas 
mirė. ■ -

Nariai, kurių duoklės ne
mokėtos už šį pusmetį (nuo 
birželio mėnesio), taipgi 
pribūkite ir užsimokėkite 
duokles.

Manau, kad bus ir sur- 
prizas po susirinkimo.

Kuopas narys

“Kaip ant žemės, 
taip ir danguje”

Šiuo laiku net St. Peters- 
burge, Floridoje, atostogas 
leidžia mūsų “Laisvės” ad
ministratorė Lillian Kava
liauskaitė. Be sveikinimų 
visiems laisviečiams, ji sa
ko, kad ir ten neapsakomai 
šilta ir drėgna.

Vadinasi, ne tik pas mus 
New Yorko apylinkėje pėr 
pąąįųįines kelias savaites 
siautėja dideli karščiai* ir 
dušnumas, tas pats ir Flo
ridoje. Girdėti, kad ir Chi- 
cagos apylinkė je žmonės vos 
bepaneša karščius.

Bet, žinoma, vasara bai
giasi. Tad turėkime kant
rybės.

Beje, jei kas šiuo tarpu 
nesulaukiate greito atsilie
pimo iš “Laisvės” administ
racijos, tai irgi prašomi 
kantrybės. Kaip greitai Li
lija sugrįš iš atostogų, vis
ką sutvarkys.

Sellersville, Pa

Diana Nevins

Subway Supervisors gale 
praėjusios savaitės tebebu
vo negavę iš Transit auto
riteto patenkinančio pasiū
lymo. Kalbama apie “slow
down”.

Vyks į Ramanauskienės 
gimtadienio parengimą

Kiek man žinoma, atei
nantį sekmadienį į Bronės 
Ramanauskienės gimtadie
nio parengimą yra pasiruo
šę vykti savo mašinomis 
Valys Bunkus, Jurgis Wa- 
resonas, Helen Siaurienė ir 
A. Bimba. Gal kas ir dau
giau. Kurie neturite maši
nų ir norėtumėte vykti į tą 
gražų parengimą pas Ra
manauskus ūkyje, susitar
kite su minėtais draugais.

VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS Į

sociali parengimą •
B. Ramanauskienė kviečia draugus iš arti ipy 

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.

Dalyvaukime visi, palinkėti Ramanauskienei 
“Ilgiausių metų”!

Sekmadienį, Rugsėjo 1 d.
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE —

Pietūs 1 valandą, o vakariene 5 vai.
Ant rytojaus šventė “Labor Day”, galėsite parvykę 
namus “atostogauti”.

• •

B Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- 
' ! site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- 
G žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
«• ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo
G Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei- y 
G kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo- ;; 
’ ’ jau rasite Ramanauskų rezidenciją. ;;
;; Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu 
• • Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts.
y iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso^f;
• i iii .Irorl iiia Yinrifa iclinfi SpII Al*ftvill3*i išlinki f.P ’ 1;; vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersville j, išlipsite ,, 
;; prie Washington House. I




