
I

LAISVE
Semi-Weekly 

102-02 Liberty Ave. 
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered ns second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

(1911 -1971) 
Turėkime mintyje, kad 
visi šie 1971 metai yra 
“Laisvės” jubiliejiniai 

metai.
J

PRICE 10c

No. 61 Antradienis, Rugpjūčio (August) 10, 1971 Ozone Park, N. Y. 11417 Metai 60-ieji

KRISLAI
Ir tas vienas laukan!
Puikiai atliktas darbas 
Puiki dovana...
Studentas-parlamentaras!
Irgi “lygybė”
Bet kodėl čia bėga?
Gražių sveikinimų

— A. Bimba — < /
Visame aukštajame Nixono 

valdžios aparate buvo tiktai 
vienas negras Robert Lee 
Grant. Prezidentas jį buvo 
pasiskyręs Depą r t m e n t of 
Housing and Urban Develop
ment direktoriumi.

» Nieks jo nekritikavo, žmo- 
* gus stengėsi savo pareigas 

atlikti gerai. Bet jis įsitiki
no, kad jo pastangos yra be
reikšmės. Jis priėjo išvados, 
kad pats prezidentas mažai 
tesirūpina Amerikos mažu
mų likimu. Aną dieną jis 
ėmė ir viešai ta savo nuomo
nę išdėstė.

To ir užteko: Mr. Grant 
tapo išmestas laukan. Dabar 
Nixono aparatas gražiai ap
valytas: jame nebėra nė vie
no juodo žmogaus!

Šiuos žodžius rašant mūsų 
ša u n i ė j i astron a utai d ar nė
ra sugrįžę iš Mėnulio. Bet 
ir iš to, ką jie šiame savo žy
gyje atliko, drąsiai ir gar
siai galima sakyti: puikiai 
atliktas didelis darbas! Vi
sas pasaulis juos karštai svei
kina.

Šioje mūsų šalyje gražiai 
pildosi išmintingų žmonių 

t posakis: “Kas jau turi, tam 
n* dievas duoda.”

štai prezidentas Nixonas 
parei kalau j a ii- Kongresas jo 
reikalavimą 'patenkina : iš fe
deralinio iždo didžioji Lock
heed Aircraft Corporation 
gauna tikrai puikią sumelę— 
250,000,000 dolerių!

Teisingai bijoma, kad ki
tos korporacijos pasimokins iš 
Lockheed ir pareikalaus savo 
“dalies.” Jos irgi “vargšės” : 
skundžiasi, kad ir jos nebe
gali išsiversti.

Studentas šalies parlamen
te! Argi tai galima?

Na, o Tarybų Lietuvoje 
toks stebuklas įvyko. Kauno 
Politechnikos Instituto stu
dentas Bronius Ascila išrink
tas į Aukščiausiąją Tarybą!

Ką jau bekalbėti apie stu
dentą, mūsų Amerikos Kon
grese nė su žiburiu nesura
si nė vieno darbininkų kla- 

> f»ės atstovo.
Mažytė Lietuva toli pra

lenkė didelę Ameriką!

Rugpjūčio 5 dienos “The 
N. Y. Times” pirmajame pus
lapyje matome didelę nuo
trauką. Joje vaizduojamas 
prezidentas Nixonas su žmo
na ir jų duktė su savo vyru.

Bet dieną prieš tai Vietna
me žuvo šeši jauni amerikie
čiai. Tik vieno jų pavardė 
paduota. Kiti penki nė ne
paminėti. Ir žinia apie jų 
likimą įkišta 7-tame puslapy
je ir susideda tiktai iš astuo
nių eilučių . . .

Lietuvoje nusiskundžiama, 
kad jaunimas nebenori pasi
likti kaime. Tai, žinoma, 
rimta problema. Plačiai dis- 
kusuojama, kaip tam proce
sui užkirsti kelią.

Bet, va, Čionai vienas “va- 
r duotojų” laikaštis šaukia: 

“Kol Lietuvoje bus dabarti
nė tarybinė santvarka, jauni-

Pietų Vietnamo kareiviai 
brutaliai elgiasi su 

Kambodijos civiliais
Phnom Penh. — Kambo

dijos viršininkai raportuo
ja, kad tūkstančiai kaimie
čių apleidžia savo namus 
rytinėje K a m b o d i j o j e ir 
bėga į Kambodijos gilumą 
nuo Pietų Vietnamo karei
vių, įsiveržusių į Kambodi- 
ją. ;

Pabėgėliai skundžiasi, kad 
Pietų Vietnamo kareiviai 
brutaliai elgiasi su kaimie
čiais, juos kankina ir net 
šaudo, taipgi apiplėšia jų 
turtą. Kambodijos sostinę 
pasiekė daugiau kaip 5,000 
pabėgėlių. Kiti bėga į ki
tus miestus.

3,500 pietvakariečių ka
reivių siautėja Kambodijos 
pasienyje. Jie užsiima ir

moterų prievartavimu. To
dėl tūkstančiai moterų bėga 
į šalies vidurį.

Kambodijos valdžia pa
siuntė delegaciją į Saigoną 
užprotestuoti prieš pietviet- 
namiečių kareivių brutalu
mą su civiliniais žmonėmis.

Karakas. — Venezuelos 
Liaudies Frontas ir Komu
nistų partija sveikina nau
ją įstatymą, kurį preziden
tas Caldera pasirašė. Įsta
tymas nusako, kad svetimų 
šalių aliejaus kompa n i j ų 
koncesijos baigsis, kai su
tartys 1983 pasibaigs. Tada 
aliejaus pramonė bus naci
onalizuota.

Kinija smerkia Amerikos 
imperializmą

Pekinas. — Kinijos vai-® 
džios dienraštis Vedama
jame pareiškė:

“JAV imperializmas turi 
ištraukti savo agresyvius 
kareivius iš visos Indokini- 
jos pilnai, besąlyginiai ir 
tuojau. j.

Mūsų didysis vadas, pir
mininkas Mao, nurodė: Ki
nijos žmonės pilnai remia 
tris Indokinijos tautas re
voliucinėje kovoje prieš J. V. 
imperializmą.5... 700 mil - 
jonų Kinijos žmonių šute - 
kia galingą paramą Vietn 
mo žmonėms.”

Amerika parduos 110 
lėktuvą Izraeliui

Washingtonas. — Nixono 
administracija turi planą 
sutvirtinti Izraelio militari- 
nes jėgas, kad jos galėtų 
sėkmingiau kariauti su ara
bais.

Pirmoje vietoje stovi par
davimas 110 naujausios rū
šies militarinių lėktuvų per 
sekamus 3 metus. Tai da
roma todėl, kad TSRS gink
luoja Egiptą.

Paleidinėja iš darbo plieno 
darbininkus tūkstančiais, 
mažina plieno gamybą

TARYBŲ LIETUVOJE

Kongresas priešingas remti 
Graikiją ir Pakistaną

Washingtonas. 
gresas 122 balsais prieš 57 
nutarė sulaikyti 343 milijo
nų dolerių paramą Graiki
jai ir Pakistanui.

Dauguma kongresmanų 
nepritaria fašistinei dikta
tūrai Graikijoje ir Pakista
no valdžios grasinimui ka
ru Indijai.

Vadinasi, Nixono siūly
mas atmestas. Bet Nixo
nas mano surasti kitus bū
dus teikimui paramos toms 
šalims.

Bengalai partizanai 
padidino kovą

Dacca. — Rytų Pakista
ne Ikmgalii partizanų susi
rėmimai su Pakistano ar- 
m i j o s daliniais nuolatos 
kartojasi ir šiuo metu pa
didėjo.

Bengaliečiai kovoja už 
Rytų Pakistano atsiskyri
mą nuo Pakistano ir suda
rymą nepriklausomos vals
tybės. Indija remia benga- 
liečius.

Tokijas. — Per pasta
ruosius 12 mėnesiu dar 33 
Amerikos atominės bombos 
sužeistųjų mirė. Dar yra 
bombos sužeistųjų ligoni
nėse 24,398.

r

vadb-
i- 
o

riems vilniečiai suruošė 
lis koncertus.

ke-

Pittsburgh, Pa. — Naujai 
trijų metų sutarčiai įėjus 
galion daugelis korporacijų 
pradėjo iš darbo paleidinė
ti tūkstančius plieno darbi
ninkų, mažinti plieno gamy
bą, kelti plieno kainas.

Gary, Ind., tūkstančiai 
plieno darbininkų gavo pra
nešimus, kad juos paleidžia 
iš darbo laikinai. Kai at
siras daugiau darbų, jie bū
sią pašaukti darban. Chi- 
cagos apylinkėje iš darbo 
paleistų bus apie 30,000. 
Youngstown, Ohio, 2,700 
neteko darbo. Bethlehem 
korporacija paleido 25,000, 
Inland Steel — 8,000.

Bendrai imant, gali susi
daryti apie 150,000 paleistų 
iš darbo plieno darbininkų. 
Nežinia, kada jie bus pa- 
pašaukti atgal į darbą. Ma
noma, gera dalis visai ne
bus pašaukti darban.

San Rafael, Calif. — An
gela Davis klausinėjo teisė
ją Keating, ar jis rekomen
duotų i grand jury juodąjį 
pan the rį ar komunistą. Tei
sėjas atsakė, kad jis nere
komenduotų. Vadinasi, tei
sėj as nesilaiko bešališku
mo, jis palaiko diskrimina- 

'ei ją.

mas bėgs iš kaimo.” Girdi, 
ši santvarka buvo ir įvesta 
tam, “kad išvarytų lietuvius 
iš laukų.”

Ar šis jaunimo bėgimas iš 
kaimo yra tik Lietuvos feno
meną? Ne. Čia Amerikoje 
taip pat tiktai iš didžiausios 
bėdos jaunas žmogus užsi
lieka kaime, čia taip ipat 
jaunimas veržiasi į miestus. 
Tai kas čia nori jaunimą iš
varyti iš lauku ?!

Tik dabar iš Argentinos 
sostinės Buenos Aires mus pa
siekė tenykščių lietuvių lei
džiamo laikraščio “Vaga” 
gegužės 11-tos numeris. Tai 
jubiliejinis numeris. Kupinas 
gražių, nuoširdžių sveikini
mų iš Tarybų Lietuvos ir iš 
kitose šalyse gyvuojančių lie
tuviškų kolonijų.

“Vaga,” kaip žinia, atžy
mėjo savo gyvavimo dešimt- 
metinę sukaktį.

100,000 automobilių
Toliatis, TSRS.—Nuo Pa- 

volgio automobilių gamyk
los centrinio konvejerio lie
pos 16 d. nuvažiavo 100,000- 
asis automobilis “Žiguli”.

Kiek daugiau kaip prieš 
metus buvo išleista pirmo
ji mažalitražė mašina su 
Pavolgio automobilių ga
myklos emblema. Sėkmin
gai įsisavindami įmonės pa
jėgumus, automobilių ga
mintojai kas mėnuo didino 
mašinų gamybą. 600 auto
mobilių “Žiguli” kasdien — 
šis rodiklis buvo pasiektas 
birželio mėnesį. Lapkričio 
mėnesį automobilių gamin
tojai ketina kas parą išleis
ti 700 mašinų.

Automobilių “Žiguli” da- 
dar galima sutikti daugely
je šalies miestų ir kaimų. 
Jie eksportuojami į užsienį. 
Pirmosios mašinų siuntos 
išsiųstos į Čekoslovakiją, 
Vengriją, Bulgariją ir Ju
goslaviją. Jos pradedamos 
siųsti į Belgiją, Suomiją ir 
Olandiją.

Pavolgio automobilių ga
mykla veikia ir statoma. 
Šių mėtų pabaigoje pradės 
veikti antroji įmonės eilė.

Washingtonas. — Kong
resas nutarė reikalauti pre
zidento, kad jis raportuotų 
Kongresui apie kokį nors 
pasižadėjimą ginkluotomis 
jėgomis padėti syetimai val
stybei.;

Jaku tskas. — Jakutiski j o s 
šaltame krašte yra 113 žmo
nių, turinčių po 100 ir 
daugiau metų amžiaus. Se
niausias turi 116 metų.

“Varpas” grįžo namo
Vilniaus geležinkelio sto

tyje su gėlėmis bičiuliai 
artimieji sutiko iš Anglijos
sugrįžusį tarptautinio kon
kurso Italijoje laureatą vy
rų chorą “Varpas.”

“Varpo” choras,
vau jamas respublikos nūs 
pelniusio meno veikė. 
Adolfo Krogerto, dalyvavo 
tarptautiniame chorų kon
kurse Langoleno 
Tai dvidešimt penktas 
tradicinis Langoleno choi 
nės muzikos festivalis, k 
riame dalyvavo daininink; 
iš Italijos, JAV, Prancūz 
jos, Lenkijos ir kitų pasau
lio šalių. -

“Varpo” dainininkų taip 
pat klausėsi ir Langoleno 
apylinkių gyventojai, k

miest
iš
1-

e.

al
i-
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Karo pavojus tarp 
Pakistano ir Indijos
Jungtinių Tautų genei 

linis sekretorius Thant 
įspėjo, kad 
tarp Pakistano ir Indij 
labai rimtas ir pavojingas, 
nes jis gali plėstis ir į kitas 
šalis.

Thantas pridavė Saugu
mo tarybai tuo klausimu 
memorandumą s v a r styti, 
kaip tą pavojų sulaik 
kol dar nevėlu.

a- 
as 

karo pavojus 
jos

ti,

Pasitarimai Izraelyje
Jeruzalė.—Jungtinių V 

stijų valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Sisco turėjo 
su Izraelio valdžios pan 
gūnais pasitarimus, kurie 
daugiausia sukosi apie Su- 
ezo kanalo atidarymą.

Po to jis vyko į Egiptą 
tuo pačiu klausimu tartis. 
Bet be Izraelio sutikijno 
baigti arabų žemių oku 
ciją vargiai bus galima Su- 
ezo kanalą atidalyti.

al-

ei-

a-

Washingtonas. — Sena 
49 balsais prieš 48 nutarė 
garantuoti 250 milijonų (ta
lerių paskolą iš banko Lo< 
heed Aircraft korporaci; 
kuri buvo bankroto pa* 
tyje.

as

ek- 
jai, 
de

Viešnios koncertas
Liet u v o s Kompozitorių 

sąjungos pakviesta, Vilniu
je koncertavo su turistų 
grupe į Lietuvą atvykusi 
Čikagos dainininkė Dana 
Stankaitytė.

Kompozitorių s ą j u ngos 
salėje susirinkę kompozito
riai, visuomenės atstovai, 
taip pat turistai iš JAV ir 
Kanados šiltai sutiko dai
nininkę, kuri atliko V. Klo
vos, A. Račiūno, E. Lau- 
menskienės, V. Jakubėno 
dainas, arijas iš operų.

Po koncerto viešnia pasi- 
dalijo su kompozitoriais 
viešnagės Lietuvoje įspūr 
džiais.

“Tiesos” inf.

Baigtas geležinkelių 
streikas

Washingtonas. —Geležin
kelių streikas baigtas susi
tarimu tarp geležinkelių 
kompanijų ir Jungtinės 
Transportacijos unijos. 42 
mėnesiam kontraktas pasi
rašytas su 4 2 % algų pa
kėlimu.

Streikas tęsėsi 18 dienų. 
Streiko metu arti pusės pre
kių pervežimo buvo sutruk
dyta. Jeigu streikas būtų 
ilgiau pasitęsęs, tai būtų 
visas geležinkelių perveži
mas sulaikytas'

Pakelta plieno kaina
Washingtonas. — Plieno 

korporacijoms ir unijai su
sitarus dėl pakėlimo plieno 
darbininkams algų 30 proc., 
didžiosios korporacijos jau 
pakėlė plieno kainą 8 proc.

Plieno korporacijos daro 
didelius pelnus ir galėjo be 
kainų pakėlimo išsiversti. 
Kainų pakėlimas žymiai 
prisideda prie infliacijos ir 
pragyvenimo pabrangimo. 
O tai verčia darbininkus 
kovoti už aukštesnes algas.

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų Partija pasista
tė modernų namą ir dabar 
savo raštines ten perkelia.

Skurdas didėja Izraelyje, 
pripažjta premjere Meir

i Tel Avivas. — Izraelio®“ “ ~~
Washingtonas. — Sena

torius Gravel iš Alaskos 
tvirtina, kad drafto loteri
ja esanti nelegali ir ji tu-

prėmjerė Goldą Meir paga
liau pripažino ir parlamen
tui raportavo apie bedidė- 
jantį skurdą visoje šalyje. 
Ji taipgi sakė, kad gyvento
juose nepasitenkinimas di
dėja prieš karinę politiką, 
prieš aukštus taksus ir t. t.

Meir priminė gana švel
niai, kaip svetimų šalių in- 
vestoriai išnaudoja vietos 
gyventojus, kuriems jau 
kantrybė baigia išsekti. Bet 
ji priešinga kovai prieš iš
naudojimą. Ji nori, kad Iz
raelio darbininkai nuolan
kiai tarnautų išnaudoto
jams ir nesipriešintų kari
nei programai, a g r e s i j a i 
arabų žemėse.

Reikia tarptautinės 
konferencijos

Detroitas. — Jungtinės 
Automobilių Darbi ninku 
unijos prezidentas Wood
cock pasisakė už sušauki
mą tarptautinės darbo uni
jų konferencijos Indokini
jos karo baigimo reikalu.

Tokios konferencijos su
šaukimui pritaria daugelis 
unijų tiek Amerikoje, tiek 
kitose šalyse.

Washingtonas.— Kongre
so Vidaus reikalų subkomi- 
tetas užgyrė mokėti 925 mi
lijonus dolerių Alaskos es
kimams, kurių žemės pa
naudotos visuomenini a m s 
reikalams.

Londonas.—Anglijos par
lamente buvo raportuota, 
kad Škotijos darbininkai 
užėmė Upper Clyde Ship
builders gamyklą, kuri pa
siskelbė bankroto padėtyje 
esanati.

Kearny, N. J. — Ištikus 
sand ė 1 y j e s p r o g i m ui ir 
gaisrui nemažai namų su
naikinta toje apylinkėje. 
Suežista keletas žmonių, 
tarp jų vienas gaisrininkas.

retų būti panaikinta. Nuo 
1971 metų birželio 30 d. 
valdžia nebeturinti galios 
prievarta draftuoti jaunuo
lius militarinei tarnybai.

Japonija nepatenkinta
Tokijas. — Japonijos dip

lomatiniuose rateliuose reiš- 
k i a m a s nepasitenkinimas 
Nixono kelione į Kiniją, 
ypač tai, kad Japonija ne
buvo iš anksto informuota.

Sakoma, premjeras Šato 
j a u č i a s i nusivylęs, kad 
Jungtinės Valstijos užbėgo 
Japonijai už akių, nes Ja
ponija taipgi nori gerų san
tykių su Kinija.

Washingtonas. — Sena
to užsienio reikalų komite
tas svarsto rezoliuciją pa
gerinimui Amerikos santy
kių su Kuba. Komiteto pir
mininkas Fulbright reko
menduoja, kad prezidentas 
Nixonas bandytų atsteigti 
normalius ryšius su Kuba.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pereitą trečiadienį, rug

pjūčio 7 d., nustatytu laiku 
ir į paskirtą viėtą labai lai
mingai nusileido žemėje iš 
Mėnulio sugrįžę astronautai 
Scott, Irwin ir Worden. Jų 
misija laikoma pilniausiai 
pavyku^ia.

New Delhi, Indija.—Tarp 
Tarybų Sąjungos ir Indijos 
tapo pasirašyta dvidešim
ties metų bendradarbiavi
mo ir draugiškumo sutar
tis. Tai puikus pasaulinės 
taikos reikalo laimėjimas.

Khartoumas. — Sudane 
teroras tebesitęsia. Valdžia 
skelbia, kad ji tuH suareš
tavus 700 veikėjų. Dauge
liui jų g rū m o j a mirties 
bausmė.
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Daugiau apie žudymą civiliniy
“Buvę kareiviai raportuoja apie žudymus Vietna

me,” skaitome žinioje iš Washington© “The New York 
Timese” rugpjūčio 3 dieną. Žinioje paduodamas pasa
kojimas buvusių amerikiečių kareivių, kurie ir patys da
lyvavo civilinių žmonių žudyme Vietname. Antai, Kon
greso Atstovų Buto komisijoje kalba-liudija Barton Os
born. Vietname jis buvo 1967-1968 m. penkiolika mė
nesių. Iš kariuomenės paleistas jis buvo gavęs darbą ir 
dirbo “Centrinės Žvalgybos Agentūroje (ČIA). Jis sako, 
kad be atodairos amerikiečiai kareiviai Vietname me
džioja ir žudo civilinius žmones, tariamus vietkongus ir 
jų “agentus.” Jis sako, kad jis asmeniškai žino apie šimtus 
tokių nužudymų. Jis sako, kad nė vienas sulaikytas ar
ba suimtas civilinis “apklausinėjimui” neišliko gyvas!

Taip pat liudijo ir buvęs leitenantas Michael J. Uhl. 
Jis sako, kad visi suimtieji civiliniai žmonės yra laikomi 
vietkongais (liaudiečias).

Kas ką rašo ir sako
PAGAL SAVO 
PAŠAUKIMĄ

Chicagos menševikų 
“Naujienos” (liepos 28 d.) 
džiaugiasi: “Sudane kari
ninkus šaudo, o komunistų 
vadus — karia.”

Ir kuo savo džiaugsmą ir 
Sudane vedamą reakcinin
kų terorą šitas laikraštis 
teisina? Ogi biauriu melu. 
Girdi, “Per trijų dienų su
kilėlių valdymą komunistai 
gerokai supykino kariuo
menę, šaudydami jos na
rius, dešiniuosius karinin
kus.” Betgi net jau ir Ame
rikos komercinėje spaudoje 
nebuvo skelbiama, kad su
kilėliai medžioja ir šaudo 
karius ir karininkus.

O to pas mus kaip tik 
ir nėra.

Ar toks nusibastęs jauni
mas pajėgs tinkmai pa nau
doti jiems suteiktą bal 
mo ir svaigalų naudc 
teisę ?

Labai abejotina.”

savi- 
jimo

sa-

dane d>'-ie' 
žudo- 
kurie

GYDYTOJO PATARIMAI

Saugokimės širdies ligų
. Žmogaus širdis, dirbdama [ kas ir atlikti keletą fizinių 
dieną ir naktį, atlieka di
džiulį darbą, kuris pasireiš
kia griežtai ritmiškais jos 
raumenų susitraukimais ir 
atsileidimais. Jeigu atlieka
mas sunkus fizinis darbas, 
širdies susitraukimų skai
čius padidėja. Tačiau žmo
gaus organizmas sugeba 
prisitaikyti prie padidintų 
reikalavimų ir išlaikyti nor
malią kraujo apytaką šir-

pratimų.

Amerikos samdyta armija Laose
C IKI šiol buvo laikoma tiktai “gandais,” kad mūsų 
šalis jau kelinti metai Laose veda slaptą karą. Dabar 
jau turime ir valdžios pripažinimą apie tokį karą. Da
bar jis jau nebėra slaptas.

Šis karas ypatingas tuo, kad jis vedamas ir diri
guojamas yra ne mūsų reguliarios armijos, ne tiesiogi
niai Pentagono, bet Centrinės Žvalgybos Agentūros 
(ČIA). Armija susideda iš gerai ginkluotų 30,000 vyrų. 
Daugumoje jie yra thailandiečiai. Jie yra samdyti ka
reiviai. Juos rekrutuoja ir jiems apmoka mūsų ČIA.

Be šios armijos paramos Laoso valdžia negalėtų 
išsilaikyti.

Betgi pernai Kongresas, skirdamas Vietnamo karui 
lėšas, specifiškai, griežtai uždraudė Nixono administra
cijai Amerikos doleriais samdyti kareivius šiam karui. 
V a d i n a s i valdžia sulaužė dar vieną Kongreso patvar
kymą,-. C ■■ ®y s c-

Kai kurie senatoriai sako jie netylėsią, reikalausią 
iš Administracijos pasiteisinimo. O tuo tarpu, žinoma, 
ČIA ves šį karą Laose ir samdys jam kareivius Thailande.

Jie atsiims dvigubai
PLIENO kompanijos jau paskelbė, kad jos plieno 

kainą pakelia aštuoniais procentais. Tai jų atsakymas į 
darbininkų išreikalavimą algų pakėlimo. Tai reiškia, 
kad viskas, kas tik yra iš plieno ir geležies, pabrangs. 
Pirksi adatą ir už ją brangiau mokėsi. Plieno pramonės 
savininkų pelnai padidės. Jiems užteks ne tik plieno pra
monės darbininkams pakeltas algas padengti, bet dar 
gerokai liks jiems į kišenes.

Kapitalistai savęs neskriaus.

š VI E S O S S K RI T U LYS
Koks didelis gyvybės skritulys 
Atrodydavo valandą ankstyvą! 
Kiekvienas saiilės disko spindulys 
Pasveikino visa, kas tik gyva, 
Nužerdamas bangom šviesos auksinės 
Miestus ir kaimus, ir miškų kemsynus, 
Ir viskas sužėrėdavo kas rytą, 
Lyg žemė buvo vos tik pagimdyta.

Žydėjo marios pievų ir šilų, 
žaliu aksomu dengėsi arimai, 
Iš kelmo sprogo ūgiai atžalų, 
Poetams gimė negirdėti rimai, 
Audringai viskas veržėsi į šviesą, 
O mes tikėjome didžiulę tiesą, 
Kurią sau pasirinkom kaip vadovą, 
Kada išėjom į sunkiausią kovą.

Kova duobes paliko ir kapus, 
Ji nešė pergalę ir melą žudė, 
Iii koks žmogus bejėgis ir trapus, 
Istorija parodė lengvabūdė.
Bet ji užgrūdino ir mūsų jėgą, — 
Nuo jos pati mirtis su baime bėgo, 
Parodė ji, kad net patsai dangus 
Tam lenldas, kurs vadinasi žmogus.

O taip, mūs kartą nelengva našta 
Epochų sankryžoj rūsčioj užgriuvo. 
Bet laisvė mūšiuos buvo apginta 
Pasauliui, — jis grumtynėse nežuvo. 
Pečiai palinko, smikiniai pabalo, 
Bet nesitraukė nieks nuo idealo 
Ir nesitrauks, kol nugalės diena, 
Kol planeta šviesos bus kupina.

A. Venclova

NORS VIENO DARBO 
NEAPšMEIžĖ IR 
NEPRAKEIKĖ

Gal surimtėjo, gal lietu
viškoji sąžinė prasiblaivė. 
Sunku pasakyti. Bet esame 
linksmai nustebinti.

Kalbame apie poetą Joną 
Aistį, kuris iki šiol amžinai 
nieko gero Tarybų Lietuvo
je atlikto nebuvo suradęs ir 
pripažinęs. Bet štai liepos 
31 d. Chicago s kunigų 
“Drauge” skaitome jo 
straipsnį “Jurgio Baltru
šaičio rusiškoji poezija.” 
Poetas rašo apie 1969 me
tais Vilniuje Vagos leidy
klos išleistą knygą “Derevo 
v ognie” (Medis ugnyje). 
Tai rinkinys Jurgio Baltru
šaičio rusų kalba sukurtų 
eilėraščių.

Jonas Aistis sako:
“Jurgio Baltrušaičio po

eziją spaudai paruošė ir ap
rūpino gana kruopščiomis 
kritiškomis pastabomis, be 
to, p fide j o labai vertingą 
ir daug naujo pasakančią 
studijėlę apie poeto asme
nį ir jo kūrybą iki šiol nie
kur plačiau nepasire iškęs 
Juozas Tumelis.”

Kitoje vietoje:
“Prabėgom tenka pami

nėti, kad 1967 m. ta pati 
Vagos leidykla išleido Jur
gio Baltrušaičio lietuvišką 
poeziją. Tai rodo, kad po
eto atmintis gyva ir tuo, 
žinoma, tik reikia džiaug
tis...”

Ir poetas Aistis savo 
straipsnį baigia: “Ėmiausi 
plunksnos, tiktai norėdamas 
pasidžiaugti Juozo Tumelio 
atliktu darbu.”

TAI ŠITAIP JIE 
JIEMS ATSIMOKA!

“Vilnis” (liepos 30 d. 
vo vedamajame “Arabų 
tragedija” sako:

“Žiaurus teroras Su 
ardo arabų vienybę, 
mi pažangūs žmonės,
buvo paėmę valdžios i/airą^ 
į savo rankas ir vai 
Sudaną geru keliu, t 
stengėsi vienyti arabu^ ben
dram siekiui.

Sudane teroras rodo 
kairieji, paėmę valdžios vai
rą, nežudė reakcininkų, 
gi lengviau nebaudė, bet re
akcininkai atsigriebę šaudo 
kairiuosius.

Tatai turėtų būti pamo
ka.”

Taip, Sudano darbo 
dis iš šių kruvinų į 
pasimokins. Bet koku 
si kaina bus sumokėti!

:ravo 
aipgi

kad

net-

liau- 
vykių 

bai-

IR JIS NEGALI DOVANO
TI LIETUVIŲ TAUTAI

Kaip visi kiti “veiksniai 
ir “vaduotojai”, taip 
nybės” redaktorius V 
tas Sirvydas negali do 
ti lietuvių tautai už

KAIP ŽIŪRI Į 
MŪSŲ JAUNIMĄ?

Kanada nėra išimtis. Ten 
jaunimo klausimas irgi yra 
labai aktualus ir opus.

Z. Janauskas “Liaudies 
Balse” (liepos 30 d.) rašo:

“Atrodo, kad jų visų dė
mesys nukreiptas, kaip pa
sigerinti jaunimui. Prem
jeras Trudeau vaidina jau
nikaitį, o Ontarijos konser- 
vatai nusitarė teikti viso
kias paramas besibastan
čiam jaunimui, net ir bal
savimo teises suteikti.

Bet ar iš to bus naudos, 
tai dar didelis klausimas.

Žinoma, yra ir rimto jau
nimo. Bet tas palaidas jų 
bastymasis, be auklėtojų, be 
kilnesnio principo siekimo, 
ar nepalenks dar daugiau 
jaunimo prie narkotikų ir 
chuliganizmo?

Reikia jaunimui judėjimo, 
užsiėmimo, kelionių ir kit
ko. Bet jiems vis vien rei
kia vadovauti, reikia juos 
vesti kultūringu keliu.

Žmogus skaičiais
— Per 70 gyvenimo metų 4 

žmogus suvalgo apie 100 to
jui maisto produktų; taigi 
apie 1,250 kartų daugiau, 
negu jis pats sveria (80 ki- 
logramų).

■— Apie 1 procentą, žmo- 
gaus suvartojamų maisto 
produktų yra kilę iš vande
nų, kurie, kaip žinia, suda
ro apie 75 procentus žemės 
paviršiaus. :

— Be maisto žmogus gali 
egzistuot skirtingą dienų 
skaičių. Tai priklauso nuo 
jo kūno sandaros, sveikatos 
ir kitko. Yra žinoma atve
jų, kai žmogus galėjo gy
venti be maisto 52 dienas. 
Amerikos spauda informa
vo apie badavimą, trukusį 
117 dienų. Badaujanti mo
teris per visą tą laiką gere 
vien vandenį. Ji sublogo, ir 
jos svoris sumažėjo nuo 162 
iki 52 kilogramų.

— Žmogus vidutiniškai per 
vieną dieną padaro 2,000 
žingsnių, per metus — 7 mi
lijonus, per 70 metų — apie ’ 
50 milijonų žingsnių. Tai 
reiškia, kąd per visą savo 
gyvenimą žmogus būtų ga
lėjęs nueiti pėsčias iki Mė
nulio arba apeiti visą Že
mę 9 kartus.

— Per 70 gyvenimo metų 
žmogus miega 23 metus, 
kalba 13 metu ir 6 metus

taip pat visiems vidutinio 
ir senyvo amžiaus žmonėms 
ir sergantiems širdies ligo
mis po darbo reikia pusva- 
landį-valandą pailsėti, gu
lint ar sėdint patogiai krės
le. . 7

Svarbu sureguliuoti ir 
miego režimą. Miegoti rei
kia ne mažiau kaip 7-8 va
landas per parą. Patalpo
je oras turi būti grynas.

Labai svarbu teisingai 
praleisti ne tik poilsio die
nas, bet ir atostogas, ku
rios turi būti skirtos tik po
ilsiui ir organizmui stiprin
ti. Neniu-.ą reikšmę širdies 
ligų profilaktikai turi raci
onali mityba. Maiste turi 
būti pakankamai baltymų, 
riebalų, angliavandenių, vi
taminų, valgyti reikia 3-4 
kartus per dieną, laikantis 
vienodų pertraukų, ven
giant persivalgymo.

Žmonėms, linkusioms tuk
ti, serga n t i e m s širdies ii' 
kraujagyslių sistemos ligo
mis, patartina mažiau var
toti riebalų, kiaušinio try
nio, būtina apriboti skysčių 
ir druskos vartojimą. To
kiais atvejais ypač naudin
ga pieniškas — augalinis 
maistas, o taip pat vaisiai 
ir uogos, patartina vartoti 
varškę, kurioje yra lengvai 
įsisavinamų baltymų.

Seniai pastebėta, kad per
vargę žmonės dažniau su
serga ir širdies ligomis. At
siradus tokiems pervargi
mo požymiams, kaip irzlu
mui, nemigai, arba atvirkš
čiai —' mieguistumui, apa
tijai, širdies plakimams, dar
bingumo sumažėjimui, — 
neatidėliojant būtina kreip
tis į gydytoją, g r

Taigi, prisiminkime jau 
girdėtas tiesas: laiku ir tei- 

. singai . gydant infekcinius

Širdies ligų priežasčių yra ' 
labai daug. Jas gali sukel
ti: per daug įtemptas dar
bas, nervų sistemos pervar
gimas, jos traumatizacija, 
ilgai trunka sunkūs pergy
venimai ir jaudinimasis. La
bai “pasitarnauja” infekci
nės ligos: angina, gripas, 
viršutinių kvėpavimo takų 
kataras ir difterija. Reuma
to priežastimi beveik visada 
būna chroninis pūlingas 
tonzilių, tulžies pūslės užde
gimas, sugedę dantys ir 

(pan. Nuolatiniai gyvenimo 
režimo, maitinimosi pažei
dimai, rūkymas, piktnau
džiavimas alkoholiniais gė
rimais dažnai sukelia steno
kardiją, miokardo infarktą.

Širdies ligos dažniausiai 
pasireiškia taip: skausmas 
ir nemalonus jausmas šir
dies plote, dusimas greitai 
judant ir einant, l^ojų tini
mas vakare, temperatūros

galvos svaigimas. Tačiau 
šiuos požymius gali sukelti 
ir kitos ligos. Teisingai nu
statyti ligą gali tik gydy
tojai. Todėl, einant tokiems 
susirgimo požymiams, rei
kia neatidėliojant kreiptis į 
gydytoją.

Be gydymo, didžiulę rekiš- 
mę turi organizmo trenira
vimas ir grūdinimas. Šir
dies kraujagyslės ir nervų 
sistema tren i r u o j a m a ir

v

“Vie- 
ytau- 
vano-
nusi-Jpakilimas, galvos skausmas, 

kr a t y m ą išnaudotojų ir 
smetoninės fašistinės dikta-

socia-tūros, už pasirinkimą 
listinio kelio į naują rVtojų. 
Jis dar ir šiandien, kuomet 
Lietuvoje naujasis gyveni
mas jau gražiai sukies, 
dejuoja:

“Imkime simbolį iš krikš
čionybės: Kristus ant kry
žiaus palenkė galvą, bet ne
trukus vėl pakėlė. Mūsų 
tauta gyvena kryžiaus die
nas taip pat palenktomis 
galvomis, bet jos iškils ki
taip.” (“V.,” liepos 9 d.)

Matyt, nelaimingas Vy
tautas nekantriai tebelau
kia į Lietuvą ant mūsų tau
tos galvos sugrįžtant poni
jos su smetonine diktatūra. 
Jis sako, kad “jau dabar 
tautoje yra sėklų, kurios 
sudigs”. Tiesa, girdi, 
tį atspėti sunku, todėl sėk
lų pastebėti nelengva” 
didelis galvočius, bet 
“ateities atspėti”! Ir 
ma, veltui Vytauto kvailos 
pastangos.

■tejęs,

“atei-

Toks

žino-

Ir čia pataisos. .
Ilgai svarsčiusi, Vatikano 

liturginių apeigų komisija 
paskelbė nut arimą, kuris 
apstulbino viso pasauli 
kinčiuosius. Nutarimo 
mė: iki šiol sutuok tuvių 
proga atliekamos trad 
melodijos auto rite tingie m s 
Vatikano dignitoriams pa
sirodė netinkamos ir todėl 
skelbiamos už katalikiškų 
įstatymų ribų. Tradicinį 
vestuvinį Mendelsono mar
šą, atliekamą iškilmingų 
jungtuvių momentu, Vati
kanas paskelbė... žemu, 
primityviu ir profanišku. 
Vulgariu ir menkaverčiu pa
skelbtas vestuvinis maršas 
iš Vagnerio operos “Lohen- 
grinas.” Guno ir Šuberto 
“Avė Marija” nutarime pa
vadintos “pernelyg teatra
liškomis” ir nuo šiol drau
džiamos atlikti per jungtu
ves katalikų bažnyčiose.

io ti-
es-

icines

grudinama fiziniu darbu, susirgimus, teisingai maiti- 
gimnastika, sportu, vaikš- pantis, l-_-------- ~-----
čiojimu. Širdies darbą ge
rina vandens procedūros 
(dušai, vonios, apsitryni
mai, maudymasis jūro
je ir upėje ir buvimas kas 
dien gryname ore. Jauna
me amžiuje rekomenduoja
mas bet kuris sportas pagal 
norą ir sveikatą. Vidutinia
me ir senyvame amžiuje 
naudinga slidinėti, žaisti te
nisą, irkluoti. Patariama 
pasivaikščioti 1-2 valandas 
gryname ore.

Dirbant protinį, sėdimą 
darbą namuose arba gamy
boje, vienodą fizinį darbą, 
naudinga kas valandą dary
ti 10-15 minučių pertrau-

, racionaliai sutvar
kius darbo ir poilsio režimą, 
vengiant gausaus alkoholi
nių gėrimų vartojimo bei 
atsisakant rūkymo, galima 
išvengti širdies ir krauja
gyslių sistemos susirgimų, 
o tuo pačiu žymiai prail
ginti savo amžių.

K

Gyydytojas Ą. Vinkus

— Švari žmogaus oda gali 
naikinti mikrobus, pateku
sius ant jos paviršiaus. Iš 
30 milijonų mikrobų, atsi
radusių ant švarios odos, 
per valandą pasiliks tik 720 
tūkstančių, o per dvi valan
das — ne daugiau kaip 7 
tūkstančiai.

— Kai kurios žmogaus 
kūno dalys yra ypač jaut
rios šalčiui. Tai nosies ga
liukas, rankų ir kojų pirštų 
galai, juosmuo. Tos vietos tu
ri daug “šalčio taškų,” t. y. 
taškų, kuriuose baigiasi šal
čiui jautrūs nervai. Tokie

Iš Visur — Apie Viską
Viena Ciuricho firma taip 

reklamuoja savo produkci
ją: “Nusipirkę mūsų plokš
telę, jūs galėsite pasiklau
syti garsiojo Johano Sebas- 
tijano Bacho kūrinio “Ateik, 
saldi mirtie!” Dainuoja Ciu
richo gydytojų choras.”

Druskininkai. Poilsiautojai grožisi Rei- 
gardo slėniu, kurį taip mėgo M. K. Čiurlio

nis. A. Brazaičio nuotrauka

są kūną, jų skaičius siekia 
apie 250 tūkstančių. “Šilu
mos taškų” žmogus turi 
apie 30 tūkstančių.

— Bendras “skausmo taš
kų skaičius visame žmogaus 
odos paviršiuje yrą 2-4 mi
lijonai, taigi po 100-200 taš
kų viename kvadratiniame 
centimetre. Graikai saky
davo: “Skausmas yra svei
katą saugojąs šuo.” Mat, 
skausmas signalizuoja or
ganizmui, kad jam gresia 
pavojus, j

— Aukščiausia kūno tem
peratūra, kurią žmogus ga
li išlaikyti, svyruoja tarp 
44-45 ° C, o žemiausia — 27- 
25 ° C. Kai žmogus yra sau
same ore, o tos aplinkos 
temperatūra kyla palaips; , 
niui, t; 11 ,i i s ii' u m p a i gali 
išla i k y t i temperatūrą 150- 
160° C.

— Žmogaus akis turi 
mankštytis, kad sugebėtų 
skirti spalvas. Naujagimiai 
neskiria spalvų ir tas suge
bėjimas atsiranda tik po 6-7 
mėnesių. Suaugęs žmogus 
sugeba atskirti apie 180 at
spalvių.

Tarp čačvo ir Kučvo 
miestų Botsvanoje nėra ry
šių linijos. Netgi autobusai 
nekursuoja. Eiti pėsčiam to
loka—20 kilometrų. “Tarp
miestinę” ryšių problemą 
miestų gyventojai išspren
dė gana sėkmingai — apmo
kė strutį. Jam ant kaklo 
pakabino laiškanešio krepšį. 
Per 20 minučių nepaprastas 
laiškanešys pasiekia greti- r 
mą miestą. Stručiui patiki-* 
mi net pinigai.
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8 puslapis

Miami, Fla.
Volterio Lack 
padėkos žodis

Liepos 21 dieną Volteris 
Lack amžinai išsiskyrė su 
savo gyvenimo drauge Ami
lija Lackiene. Ji ilsisi ka
puose. Volteriui Lackui tos 
dienos, savaitės — buvo ir 
dar yra skaudūs pergyveni
mai. Jo paties sveikata rei
kalauja geros priežiūros. 
Tačiau Volteris Lackas reiš
kia širdingą padėkos žodį 
visoms ir visiems, kurie jo

rys ir vyrai. Volteris Lack 
ir Amilijos 'broliai dėkojo 
visiems palydovams, kurie 
suėjo atsisveikinti paskuti
nį kartą su Amilija Lack. S. 
Zavis reiškė užuojautą Vol
teriui ir visiems Amilijos 
giminėms. Visiems, kurie 
minėti ir neminėti šiame 
rašte — Volteris Lack dė
koja už talkavimą ir simpa
tiją šiuo liūdesio momentu.

Amilija Lack gimusi ir 
augusi Amerikoje. Volte
ris Lack (Lekavičius) gimė 
ir augo Lietuvoje. Ten jis

Prisiminimai iš didvyriškų kovų

IŠKILMES PRIE JŪRES

velionei ir jam padėjo ar 
reiškė gero velijančią užuo
jautą.

Jis dėkoja Gigai Šimkie
nei, kuri teikė visokią pa
galbą dar gyvai velionei 
Amilijai, paskiaus ji rūpi
nosi laidotuvių reikale. Vi
siems tiems, kurie prisiun
tė laiškus ir atvirukus su 
širdingais linkėjimais. Už 
tas gėles dėka organizaci
joms, kurios puošė Amilijos 
karstą. Šermeninėje sakė 
kalbas A. P. Gabrėnas, V. 
Bovinas, Mae Gabrėnienė— 
solo daina, Ig. Urbonas — 
eilėraštis. Salėje, palydovų 
priėmimui, darbavosi mote-

dirbo kitiems, savo žemės 
neturėjo. Per platųjį Atlan
tą V. Lack atplaukė Ame
rikon 1912 metais — 18 me
tų stiprus ir gabus darbi
ninkas. V. Lack dirbo kaip 
geras namų statybos teranai. 
amatininkas. 1 
darbu Volteris ir Amilija 
Lackai M i a m y j e įsikūrė 
nuosavus gražius namus. 
Jie priklausė pažangiose or
ganizacijose, visą laiką skai
to “Laisvę,” “Vilnį” ir kitą 
pažangiąją spaudą. Ir šiuo 
liūdesio momentu V. Lack 
aukoja “Laisvei” $100.

Pasipuošę žaliuoju vasa
ros rūbu, kaip jūra ošia 
Kazlų Rūdos miškai. Šnara 
garbanotos pušys Kajackų 
girininkijos pušyne. Mėly
na juosta, kirsdama miško 
proskyną, srovena Jūrė. Jei
gu upelis galėtų prabilti, 
kiek daug jis papasakotų 
apie liaudies keršytojų žyg
darbius. Susibūrę girios 
tankmėje, hitlerinės okupa- 
jos metais čia narsiai kovo
jo su priešu “Jūros” būrio 
partizanai. Apie tai byloja 
ir upelio pakrantės aukštu
mėlėje įrengta žeminė. Joje 
buvo partizanų būrio vada
vietė.

Į iškilmes, skirtas pamink
liniam akmeniui atidengti, 
suplaukė daug žmonių. At
vyko Šakių rajono vadovau
jantys darbuotojai, svečiai 
iš Vilniaus, Kauno, Vilka
viškio, Kapsuko, susirinko 
partizaninio judėjimo daly
viai.

Prie drobe uždengto ak
mens sustojo garbingi sve
čiai, neužmirštamų kovų ve-

azą
Pa-

Vincas Šidlauskas. Kazlų 
Rūdos miesto darbo žmonių 
vardu žodį taria mokytoja 
Ona Brazaitienė.

Pasirodo Jankų aštuonme
tės mokyklos saviveiklinin
kai. Jie atlieka mont 
“Žaliųjų girių sakalai.”
kiliai skamba eilėraščių pos 
mai apie gilią meilę drąsuo 
liams, nusipelniusiems ai 
ną šlovę, kuri niekad m 
nyks laiko tėkmėje. Iš 
mių dalyviai susikaupę k 
sosi skambančių žodžių:

Kai prie Jūrės 
Sudunda griaustinis} 
Mišku plaukia 
Jo aidas skardus - 
Partizanai, 
Šiandieną gimtinė 
Ilškilmingai 
Jūs mini vardus.

Nuaidėjus posmams,

nzi- 
eiš- 
;kil-
au-

prie 
paminklinio akmens pade
damos gėlės.

Savo sunkiui. Mitingą pradėjo Šakių ra-
* A__ • i• • innn Ton Izii ochin n m c\ L o c

Montello, Mass-
Draugiškas piknikas įvy

ko rugpiūčio 1 d. Ustupų 
sode. Labai gerai pavyko. 
Surengė LLD 6 kuopa ir 
Moterų Apšvietos Komite
tas. Nemažai mūsų puikios 
progresyvės publikos turė
jome— vietinės ir iš kitų 
miestų: Bostono, Haverhil- 
lio, Lawrence, Bridgewate- 
rio. Buvo ir turistų, tik su
grįžusių iš Lietuvos.

Skanius pietus dėl 45 
žmonių pagamino A. Mar
kevičienė. Jai gelbėjo Mor
ta Baron, K. Butkienė, M. 
Kanivolienė, su automobi
liu patarnavo G. Shimaitis, 
K. Ustupas. Ko reikėjo, pa
dėjo F. Markevičius, Lena 
Smith, S. Rainardas. Su 
muzika patarnavo R. Zalu- 
ba.

Su dovanomis prisidėjo: 
Jose Skirmont su $5, O Kli- 
mienė su $3, Anna Chesnut 
su $2 ir Anna Vaitekūnienė 
su $2. Maisto aukojo: K. 
Kalvelienė, M. Gutauskienė, 

r Birutė Klimiutė ir Capp.
Buvo pakviesti mūsų tu

ristai, sugrįžę iš Lietuvos, 
papasakoti savo įspūdžius. 
Mrs. Louise Holthaus, Ch. 
Urbonų giminaitė, iš Hud-

son, Mass., gražiai lietuviš
kai papasakojo, kad kelionė 
gerai pavyko, pagyrė ten 
jaunimą, mokslą, švarumą 
ir šiaip žmonių draugišką 
apsėjimą.

Juozas Bartkus iš Brid- 
gewaterio, sutiko su kitų 
pirmiau pasakytais įspū
džiais. K. Kalvelienė jau 
trečiu kartu buvo Lietuvoje. 
Ji matė padarytą didelį 
progresą. Susitiko su savo 
giminėmis, pasikalbėjo, nie
kas nesiskundė.

Dar Mrs. Holthaus pagy
rė Lietuvos gydytojus ir li
gonines. Viena turistė bu
vo su dukterimi. Duktė su
sirgo viduriais, pasileido 
kraujas. Aš, sako, kaipo 
nurse (slaugė) suteikiau

j ono Jankų aš tuo n m e t ė s 
mokyklos direktorė Marija 
Draugely te. Atidengi amas 
paminklinis , akmuo. Jame 
įrašyti žodžiai: “Jūros” par
tizanų būrio vadavietė 1942- 
1944 m.”

Atidengus paminklinį ak
menį, kalbėjo Jankų kolūkio 
pirmininkas Alfredas B a- 
kyg-

—Pergale prieš fašizmą,— 
kalbėjo jis, — nebuvo leng
va. Ji pareikalavo aukų ir 
iš tarybinių partizanų. Šis 
paminklinis akmuo bus ne
bylus liudininkas jų sunkių 
kovų, primins mums ir mū
sų jaunajai kartai žuvusius 
kovotojus, jų žygdarbius.-.

Visiems buvo brangūs žo
džiai, kuliuos tarė buvęs 
“Jūros” partizanų būrio va
das Vytautas Bieliauskas:

—Gerai, kad prisimename, 
kokia kaina buvo iškovota 
laisvė, šviesi dabartis. Mes 
kovojome vardan brangios 
tėviškės žemės,vardan žmo
nių laimės ir ateities. Drą
suolių šlovę pelnė Antanas 
Grybas, Vytautas B akys 
Vladas Kasperavičius ir ki
ti. Šių būrio kovotojų nėra 
gyvųjų tarpe... Bet jų švie- 
.sus atminimas visada bus

Waterbury, Conn.
Liepos 30 dieną po ilgos 

ir sunkios ligos! mirė Aldo
na Dambrauskaitė - Seląkis. 
Buvo gimus 1912 m. sa
2 d. Waterburyje ir ^isą 
laiką gyvenusi šiame Tries
te. Jos gyvenimo drau 
Povilas C. Selakis

įsio

gas 
įhirė 

prieš dvylika metų, o moti- 
rieš 

Tėvas ijnh’ė 
tė-

na Dambrauskienė p 
trejus metus.
1943 metais. Velionės 
vas Motiejus Dambrauskas 
buvo plačiai žinomūs ' 
lietuvių. Taip pat jos 
vukas Bendoraitis. T 
vyrai tais laikais buvo 
smarkūs darbuotojai, c.aug 
pasidarbavę ir lietuv 
kapinių įsteigime.

°Velionės palaikai palaido
ti rugpiūčio 3 dieną Li 
vių Laisvose Kapinėse šalia 
savo vyro Povilo C. Selakio. 
Ten ilsis ir jos abudu 
vėliai ir tėvukai.

Tegu tau Aldona būna 
lengva Lietuvių Laisvų 
pinių žemė ilsėtis.

J. Strižausk;

;arp 
; tė- 
iedu

iškų

etu-

te-

Ka-

as

St. Petersburg, Fla
Kodėl LLD, 45 kuopos : 

rių skaičius daugėja, o ne 
mažėja, kaip kad yra k ' 
kolonijose? Nežiūrint,

na-

greitąją pagalbą, paskui Ii-[gyvas musų širdyse ir dar- įr £įa mirtingumas ir
gonin.ėje gydytojai davėjuose, 
penkias puskvortes kraujo, 
ir ji pasveiko. Ir niekas jai 
nekainavo. Taip pat susir
go ir motina. Ir jai dakta
rai suteikė pagalbą ligą nu
galėti. Dar pagyrė Lietu
voje muziejus, kaip ten gra
žiai sutvarkyta. Tik jai 
nepatikę Maskvoje “super 
markete”. Ten sunku priei
ti ir kainos aukštos.

Geo. Shimaitis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Žuraitis
Mirė rugpiūčio 11 d., 1969 m

Jau dveji metai kai mirė mano gyvenimo 
draugas ir vaikų tėvas. Ilsėkis ramiai Lietuvių 
kapinėse, Waterburyje. Mes visuomet prisime
name tave su liūdesiu širdyse.

Ona Žuraitienė, žmona 
Daniel ir Joe, sūnūs 
Alice ir Mary, dukros

Susirinkusieji tylos minu
te pagerbė žuvusiųjų ir mi
rusiųjų kovotojų atminimą. 
V. Bieliauskas nuoširdžiai 
padėkojo Jankų kolūkio par
ti nei organizacijai, valdy
bai, visiems kolūkiečiams už 
tarybinių partizanų atmini
mo įamžinimą.

Savo atsiminimais apie 
praeities kovas pasidalijo 
buvęs komjaunimo Šakių 
apskrities pogrindinio ko
miteto sekretorius Pijus Le
das, buvęs partizaninio ju
dėjimo Lietuvoje štabo dar
buotojas Alfonsas Kalinas.

Prie mikrofono prieina 
partijos Šakių rajono komi
teto pirmasis sekretorius 
Jonas Gudašius. Jis sveiki
na kovų veteranus iškilmių 
proga, pasakoja apie revo
liucinę praeitį, apie tai, kaip 
šakiečiai tęsia revolucines 
tradicijas, kaip jie įgyven
dina TSKP XXIV suvažia
vimo nubrėžtus uždavinius.
Jankų apylinkės inteligen

tijos vardu kalba mokytoja 
Livija Urbonienė, vilkaviš-

tose
kad
se-

Tbą,natvė atlieka savo d 
bet mūsų kuopa gali pasi
didžiuoti narių skaičiumi.

Dalykas tame, kad 
kaip visiems žinoma, 
gelis lietuvių iš kitų ko 
jų atvažiuoja ir apsigyve
na. Ir iš jų pasitaiko 
nesnių, kurie dar nėra 
sininkai. Ir todėl ku 
veikimas nesusilpnėjo, 
kitose kolonijose, iš kurių 
tie nariai atvyksta čionai. 
Susidaro harnloningas 
kimas, kuris duoda nemažai 
finansinės paramos pažan
giajai spaudai.

O, prie to, kuopa 
gerų korespondentų kurie 
konkretiškai aprašo ki

čia, 
dau- 
joni-

jau- 
pen- 
opos 
kaip

St. Petersburg, Fla.
Liepos ir rugpiūčio mė

nesiai, tai karščiausias lai
kotarpis Floridoje. Dėl to 
nemažas skaičius mūsų po
būvių lankytoją išvyksta į 
šaltesniu® kraštus praleisti 
vasarą.

Tačiau dėl to skųstis nė
ra ko. Štai liepos 24 LLD 
45 kuopos paprasta eilinė 
pramogėlė gerai pavyko. 
Mūsų kuopos rūpestingos 
šeimininkės visuomet pa
ruošia skanius pietus už 
mažą kainą. O pietautojų 
visuomet susirenka pilna 
salė.

Svečių pas mumis iš šiau
rės visuomet atsilanko.

Šį kartą turėjome svečių 
iš Waterbury, Conn. Tai 
buvo mūsų kuopos veikėjų 
M. ir A. Raškauskų sūnus 
Leonas ir marti Gertrūda. 
Tai dar jauna, graži pora. 
Gertrūda yra dainininkė. 
Ji pasižadėjo padainuoti 
pobūvyje rugpiūčio 1-mą 
dieną.

Rugpiūčio 1 mūsų įpras
toje vietoje įvyko LLD 45 
kuopos mėnesinis susirinki
mas.^ Jį atidarė kuopos 
pirmininkė P. Blaškienė, o 
jį pravedė Julius Greblikas.

Kadangi protokolų sekre
torė A. Aleknienė šiuo lai
ku vieši Lietuvoje, tai jos 
pareigas perėmė A. Pakal
niškienė.

Apdiskusuotas naujų na- 
r i ų klausimas. Nutarta, 
kad įrašant į Draugi j ą 
naujus narius, jos narys 
turi pateikti apie juos ge
rą rekomendaciją.

Finansų sekretorė A. Ju
revičienė pranešė, kad į 
kuopą įsirašė naujas na
rys. Dabar kuopa turi 200 
narių, ir jos finansų stovis 
geras.

Valdybos bei pramogų 
komisijos raportus susirin
kimas vienbalsiai priėmė.

Apiskusuotas spaudos 
klausimas. Kaip yra žino
ma, dabar eina Čikagos 
“Vilnies” vajus dėl sukė
limo $15,000 laikraščiui pa
ramos. Susirinkimas nu
tarė pasiųsti “Vilnies” fon
dui $500.

Šiemet sukanka 70 metų 
amžiaus įžymiai Amerikos 
darbininkų veikėjai ir ko
votojai už pasaulinę taiką 
Ksaverai Karosienei. 45-oji 
kuopa sveikina ją 70-ojo 
gimtadienio proga su $70.

Rožė Samulionienė pado
vanojo kuopos virtuvei in
dų. Ačiū jai.

Mūsų ligoniai
Kuopos vicepirmininkas 

ir kuopos pramogų vedėjais 
J. J. Valley dar vis randa
si ligoninėje. Jis pergyveno 
trečią operaciją. Yra 
ties, kad jo sveikata 
stiprės.

Kuopos veikėja ir 
pramogų pagalbininkė
tronėlė Semėnienė pulda
ma susilaužė rankos riešą.

Juozas Stanelis susirgo ir 
išvežtas į ligoninę.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai susveikti.

vei-

turi

HELP WANTED--MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALE

I
“A Div, of GEHESCO (Tjg) The Apparel Co.”

• Permanent Plant Work—Days 7:30 to 4 
With Large Men's Clothing Manufacturer—Many As a Result ot 
Our RAPID GROWTH—Which Ollers . . .

• HIGH Piece RATES — Excellent EARNINGS

• OUTSTANDING BENEFITS, incl. 3 Weeks Paid VACATION

• Paid HOSPITALIZATION — Holidays — Life Insurance
• Retirement Piogram — CREDIT ASSOC.— Stock Plans• CONVENIENT — i/2 Block from bus — off street parking« AIR CONDITIONED — Piped Music — 31 Yrs. in same location

SEWING MACHINE 
OPERATORS

To Apply Call 433-7531 Ext. 316'
: ■ For Immediate Appointment > 
or FILL IN THE COUPON BELOW 8. MAIL II 1ODAY 
(Along With Your Qualifications & Salary Requirements)

| PHOENIX CLOTHES |
fT'įT'i MRS. S. J. ECK, Employment Director

RACE AND COURT STS., ALLENTOWN, PA. 18101
Yes, I would like en appointment regarding the 

Position listed above (specify position of interest)
Please circle (Yeš) I have experience or (No) experience

Name ............ .. .......................... ......................... ....

Address. . ............ . .. .................   .......

Phone No. ..... . ................. . ............. ..................

HEAD SUPERVISOR

Must be experienced in Building 
Service operations. Supervise Jani
torial and elevator personnel in 
downtown Newark, N. J. 7 days. 
Must have references. Excellent pay. 
914-968-1000. Ask for Bob. (60-62)

BAKER

Experienced, Retail Shop, Night 
work. To work our white bread, 
buns, rolls and Danish pastry. 
SUNRISE BAKERY, 808 First Ave.,

Elizabeth, N. J. — 201-352-5439
(60-61)

ELECTRICIANS

High Pay Scale 
Journeyman only 
Tel. 212-297-2040

(60-61)

FLORIST DESIGNER

Experienced. - Kenilworth Green 
houses and Flower Shop.

22 Cross St., Kenilworth, N. J.
201-276-0263

(60-61)

NURSES —-RN’s — LPN’s. Charge 
Nurses, also Cook and Cook helpers. 
New and modern Nursing home and 
E. C. F. has opening in all shifts. 
Call Mrs. Rau, 201-233-9700, West
field Convelescent Center, 1515 Lam- 
bertsmill Rd., Westfield, N. J. An 
equal opportunity employment.

(56-61)

(60-61)

ROOFING AND SHEETMETAL 
MECHANIC, working foreman re
sidential and commercial, worn 
straight salary $50 per day. Year 
round position, opportunity for con
scientious mechanic. Paid holidays, 
vacation arid bonus. Apply South 
Shore Roofing Company, Manas
quan, N. J. 201-223-1289.

(58-65)

Wanted MENDERS on double 
knit fabric, or willing to train who 

handy with needle work.
Call 201-561-6260
Personnel Office

(54-61)

are

EXTRUDER OPERATOR

Good benefits. Somerset area.

201-469-5600

(58-61)

Must

AUTO MECHANIC

be experienced Automobile 

mechanic.

Call 201-381-1900

(58-61)

Stocked and equipped, 500 acres 
dairy farm over 300 tillable, 3 
ponds, 70 herd cattle, poultry hse, 
drive through barn, 11 rm hse, bulk 
tank, 1g line machinery, good money 

.for $225,000. For details, call Goldą 
iM. Silliman, 401 Main St., Oneonta,

' N. Y. 607-432-0820. (58-61)

vil- 
su-

jos

kienė paprašė visus nurimti 
ir pranešė, kad viešnia iš 
Waterbury, Conn., Ger
trūda Raškauskienė mums 
padainuos.

Pirmiausia ji padainavo 
lietuviškai “Kur bakūžė sa
manota,” “Pamylėjau va
kar” ir “Mano rožė,” o po 
jų — angliškai tris dainas.

Gertrūda turi skambų 
sopraną ir aiškią dikciją. 
Malonu buvo pasiklausyti. 
Ji pasižadėjo vėl kada nors 
mus aplankyti ir palinks
minti savo maloniu balsu. 
Lauksime! Kuopos vardu 
širdingas ačiū Gertrūdai.

Sekanti kuopos pramoga 
įvyks rugpiūčio- 14-ąją, šeš
tadienį, 314—15 th Ave So.

V. B—ne

LOCKSMITH

Experienced. Good salary, steady 
work with growing firm.

206 E. 88th St. 212-348-5000.

(58-62)

opos 
veikimą. Iš to geros pdsėk- 
mės. Į mūsų parengimus 
atsilanko daug svečių.
pa neturi nuosavos svetaK 
nes. Savo susirinkinĮiams 
ją renduoja. Duoda pietus 
už $1.25 asmeųiui. Ir todėl 
susirenka . ne tik lietuviu, 
bet ir kitataučių. Kai 
rie iš jų įsirašo į mūsų

Čionai svečiai gauna ne 
kiečių vardu — buvęs par^tik gerus pietus ir pasivai- 

šinimą už labai prieinamą}tizaninio judėjimo dalyvis

uo

ku- 
kuo-

' Susirinkimas pasibaigė 
12 valandą. Mūsų gerosios 
šeimininkės pavaišino visus 
skaniais pietumis.

Po pietų Adelė Pakalniš-

Binghamton, N. Y.
f

Pataisa: Liepos 30 d. lai
doje tilpo Užuojautos skel
bimas (Jono Krasausko). 
Tarp pavardžių buvo pra
leista: H. Žukienė ir V. 
Kumpam Atsiprašome.

Administracija

Montello, Mass.
Mirę lietuviai

Liepos 27 dieną mirė Ka
zimieras Vaisnis, 85 metų 
amžiaus, Montelloje išgyve
no 60 metų. Buvo gimęs 
Lietuvoje. Priklausė Lietu
vių Piliečių Klube ir Šv. 
Roko Draugystėje. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse. 
Paliko liūdesyje savo žmo
ną Agotą, sūnų, dukterį ir 
anūkus.>•<

Liepos 29 dieną mirė Ma
ry Churas, 80 metų. Buvo 
gimus Lietuvoje. Čionai iš
gyveno 60 metų. Paliko 
liūdesyje savo vyrą W. 
Churas, tris dukteris, 7 anū
kus, seserį Barborą Adams. 
Palaidota Kalvarijos kapi
nėse. ą

George Shimaitis

kainą, bet dažnai išgirsta 
ir puikią dainų programą, 
kurią duoda Dainos Mylėto
jų choras Adelės Pakalniš
kienė vadovybėje, I po to 
seka šokiai. Na, ir kai ku
rie pensininkai dar smar
kiai suka polkutę ir valcą...

A. Sereika

Bridgport, Conn.—Jung
tinės Metodistų Mokyklos 
konferencija pasmerkė Por
tugalijos kolonializmą Af
rikoje.;

. t:
Saigonas. — ftėtų Korė

ja ištraukia 10,000 savo 
karių iš Pietų Vietnamo. 
Bet ten pasilieka dar 40,000 
pietkorėjiečių karių.

Buapeštas.—TSRS, Ven
grijos ir Čekoslovakijos mi- 
litarinės jėgos turi manev
rus pagal “militarinį lavi
nimosi planą.”

Amatininkai, pajieikodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų, Kaina ui 
palkelbim^ žema.
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Garsioji Lietuvos Kuršiu nerija
ČESLOVAS KUDABA

Jaunimas Lietuvos parlamente

(Pabaiga iš pereito num.)

Mokslininkų susidomėjimas
Kuršių nerijos drama tuo 

metu jaudino plačią gamtos 
mokslo visuomenę. 1768 m. 
Dancigo mokslo draugija 
paskelbė konkursą pasiūly
mams, kaip sureguliuoti šią 
problemą. Pripažintu buvo 
prof.. J. Titiuso pasiūlymas 
— atkurti nerijoje miškus. 
Daug kam tai atrodė neįgy
vendinamu užsimojimu. Ta
čiau darbas po kelių dešimt
mečių parodė šios idėjos 
tikslingumą.

Pietinėje dalyje 1803 m. 
Bjornas pradėjo apželdini
mo darbus. Per daugiau 
nei dvidešimtį metų jis pa
darė didelį darbą — sustab
dė keliolikos kilometrų ruo
že smėlį.

Darbai buvo pradėti ir 
priešingame šiauriniame ne
rijos gale. Ties Nida, pačio
je pavojingiausioje dalyje, 
tų darbų ėmėsi pašto sto
ties tarnautojas G. D. Ku- 
vertas. Jis sustabdė Urbo 
kopą, kuri tuo metu grėsė 
Nidai.

Sodinti buvo pradėtos at
vežtinės kerotosios kalninės 
pušies veislės, kurios iki 
šiol dengia didžiulius neri
jos smėliakalvius. Tada su
stabdyta buvo ir visai ties 
Pilkopa pakibusi kopa.

Darbai nesustojo, jie sėk
mingai tęsiami iki šiandien 
kitų, o dėkingoji Kuverto 
karta ant jo tėvo (sūnus 
Georgas mirė ir palaidotas 
svetur) kapo, kuris yra su
tramdytosios kopos papėdė
je, užrašė padėkos žodžius 
tam, “... kurio sūnus Ge
orgas Dovydas Kuvertas 
pirmasis čia ėmėsi apsodin
ti liūdną Nidos vienumą 
miško medžiais”.

Kova su smėliu
Bet iki grumtynių pabai

gos buvo dar nearti. Jūrų 
bangos iš toliau išmesdavo 
nemažus kiekius smėlio, ku
rį vėjas nešė į kopas, lai
dojo želdinius. Tada kilo 
sumanymas tą smėlį “su
gaudyti” prie jūros, neleis
ti į didžiąsias kopas. Tam 
jūros paplūdimyje buvo da
romos kliūtys, už kurių ga
lėtų užsilaikyti smėliai.

Taip praėjusio šimtmečio 
pabaigoje buvo statomos 
kliūtys iš šakų pintų tvorų. 
Susikaupus smėlio kliuvi
niai buvo daromi virš jų. 
Susikaupė neaukštos kopos. 
Imta jas želdinti. Taip pa
mažu visu pajūriu žmogus 
“išsiaugino” vadinamąją ap
sauginę kopą.

Taigi, dabartinę neriją 
galima laikyti ne vien gam
tos, bet ir žmogaus tvari
niu.

“Tyla—-gera byla”
Senieji čiabuviai yra ma

rių žmonės, dažniausia žve
jai. Nuo seno jie gyvena 
draugingomis gyven v i e t ė- 
mis, kurios čia didelės, nie
kad nebuvo vienkiemiu. Ša
lia nerašytų įstatymų yra 
dar ir ryškios vietinės kul
tūros normos. “Tyla—gera 
byla” — taip galima sufor- 
muluot vieną jų. Netinka 
keiktis, nusigerti.

Nerijiečiai saviškai puošia 
namus, laivelius. Ties kiek
vienu jų iškeliama vėtrun
gė, pas juos vadinama vėlu- 
ku. Kiekviena šeima turėjo 
savo vėluką, lyg kokį herbą.

Jų puošybos ornamento 
spalvos saviškos, aiškios: 
balta, mėlyna, vėl balta ir 
vėl mėlyna — lyg banga su 
putota viršūne, net liaudies 
dainos žodžiai ir tie tokie 
tvirti, aiškūs, be paspalvi- 
nimu: v

Žvejų mergyčių 
Kietos rankelės, 
Jų šalti patalėliai.

Irklas po galva, 
Tinklas po šonu 
Žėglelis apsikloti 

Kaip neužbaigiamas kūrinys
Šiandieną Kuršių nerija 

labai įvairi: joje yra senų
jų kopų, senųjų ir naujųjų 
miškų, yra ir dabar smilks
tančių baltų kopų. Visko 
saikingai, kol kas be bai
mės, kad smėlis užplūs miš
kus. Bet Kuršių nerija ne
galima džiaugtis kaip už
baigtu tapybos ar skulptū
ros kūriniu. Ji pati toliau 
vystosi, joje žmogus nesu
telpa nūnai su savo svajo
nėmis, užmojais.

Štai prie Klaipėdos per 
pastaruosius tris šimtus 
metų nerija pailgėjo 600 
metrų, o per pastaruosius 
penkiasdešimt metų didžio
sios pustomos kopos paste
bimai pasislinko Kurši ų 
marių link,kur metrą, kur 
du, vietom net penkis. Aukš
čiausioji Sklandytojų kopa 
vienais metais iškilus stovi 
65 metrus, kitais 68! 1922, 
1926 metais netoli Nidos 
minimos smėlio k o p ų at
brailų griūtys—žodžiu, daug 
nepastovumo, gležnumo, 
trapumo tame šviesiame 
grožyje. O grožis, svarbiau
sias Kuršių nerijos turtas, 
išties didelis.
Nerijos lankymo tvarkymas

Nuo 1965 m. Kuršiu neri- v 
jos lankymas tvarkomas re
miantis vyriausybiniu įsta
tymu. Yra nustatyti opti
malūs lankytojų kiekiai, nu
žymėti maršrutai. Griežtai 
uždraustas savavališkas ba
stymasis. Kuršių nerija ne 
nuotykių šalis, o labai bran
gus Lietuvos pajūrio ir kul
tūros paminklas.

Graži legenda
Kuršių nerijoje nuo se

niausių laikų gyva legenda, 
kad labai seniai nerijos

smėlio kopų visai nebuvo. 
Tada žvejai gyvenę Nemu
no žiotyse prie jūros. Jiems 
sunku buvo žvejoti audrin
goje jūroje.

Netolimoje saloje tuo me
tu augusi žvejo dukra mil
žinė Neringa. Ji buvusi ne 
tik didelė, stipri gražuolė, 
bet ir geros širdies. Pama
čiusi nelaimėje žvejų laivus, 
juos išnešdavusi. Galiausiai 
ji su prijuoste iš pamario 
smėlio supylusi gražų pyli
mą, kad žvejai turėtų ramų 
užutekį.

Šiandieną nemaža kalba
ma apie Kuršių nerijos at
eities legendas. Jų kelios. 
Vieni, dar šiapus Kuršių 
marių būdami, virš žalių 
pušų kupolų, smėlio kopų 
juostos mato ateities neri
joje dešimčiaaukščių korpu
sų siluetus, tiltus par ma
rias, politinius kelius ir via
dukus virš smėlio kopų. Ki
ti tapo ramią, tradicinės ne- 
ringiškos' nuotaikos žemą 
stilių, viršum kurio ir to
liau aukštuose horizontuose 
žaidžia saulėje neringiškos 
— balta, žalia ir mėlyna — 
spalvos. Reikia pasidžiaug
ti, kad pastaroji Kuršių ne
rijos ateitis susilaukė pri
pažinimo.

Kai dvylikos balų štor
mas — vėjo greitis apie 120 
kilometrų per valandą. Tro
pinių uraganų vėjo greičiai 
didesni, negu 300 kilometrų 
per valandą. Bet dar stip
resni vėjai pučia dideliuose 
aukščiuose — net 650 kilo
metrų per valandą.

Naujosios Lietuvos peizažas, A. Brazaičio nuotrauka

Money Talks
I read some place that at 

no time is public suspicion 
about political chicanery 
greater than at election 
time, when the largest 
amounts of political money 
are laid out most obviously. 
Tn recent congressional 
elections, some candidates 
for the House of Represen
tatives have spent as much 
as a quarter of a million 
dollars, and some candida
tes for the Senate have 
spent as much as five mil
lion dollars. Almost all can
didates have spent far more 
than they are supposed to, 
because the federal law 
stipulates that a candidate 
for the House may not 
spend more than five thou
sand dollars and that a 
candidate for the Senate 
may not spend more than 
twenty-five thousand dol
lars on an election cam
paign. The law, which is 
called the Corrupt Practi
ces Act, was passed in 1925; 
so far no candidate for na
tional office has been pro
secuted under it.

Why are those laws not 
enforced? They attract no 
attention most probably be
cause the persons who do 
not obey them are their 
own boys. But when it 
comes to an ordinary per
son it seems to become the 
most important thing to 
enforce the law. In the An
gela Davis case they are 
even ready to take her life 
because as they say she had 
violated the law.

It seems in this society 
of ours only money talks.

Use

Iš trijų šimtų deputatų, 
birželio 13 dieną išrinktų į 
Lietuvos TSR Aukščiausią
ją Tarybą, 52 yra jauni 
žmonės. Jų amžius nevir
šija 30 metų.

Į respublikos Aukščiausią
ją Tarybą darbo žmonės iš
rinko geriausius, labiausiai 
nusipelniusius ir turinčius 
didelį autoritetą darbinin
kus ir kolūkiečius žymius 
mokslo ir kultūros veikėjus, 
valstybinių įstaigų, visuo
meninių organizacijų 
buotojus. Greta darbo 
teranų, sukaupusių didelį 
gyvenimo patyrimą, — ne
mažas būrys ir šauniųjų 
vaikinų ir merginų.

Kas 
tu vos 
tai?

Štai 
Stasys

if

dar-
ve-

if

gi tie, jaunieji Lie- 
parlamento deputa-

24-metis šaltkalvis 
Lančinskas. Bąigęs 

vidurinę mokyklą, jis atė
jo dirbti į elektrinę, kur vy
resniųjų padedamas, gerai 
išmoko specialybės. Dirbda
mas Stasys kartu moko
si neakivaizdiniu pūdu 
penktame Politechnikos in
stituto kurse. Darbo drau
gai gerbia jį už darbštumą, 
nuoširdumą ir jautrumą.

Aukščiausiojoje Taryboje 
Lančinskas atstovauja 
energetikų miesto — Elek
trėnų darbo žmones. Elek
trėnai — vienas jauniausių 
Nemuno krašto pramonės 
centrų, tiekiančių energiją 
ne tik Lietuvos miestams ir 
kaimams, bet ir kaimyni
nėms Tarybų Sąjungos res
publikoms bei sritims. Kaip 
ir pats miestas, jauni ir jo 
gyventojai. Jų vidų t i n i s 
amžius neviršija 33 metų.

Zarasų rajono žemdirbiai 
išrinko į parlamentą Birutę 
Guntulytę, 22 metų Lenino

kita ko, parlamente, jauni
mas, perimdamas didelį vy
resniosios kartos žmonių 
gyvenimo patyrimą, akty
viai jų padedamas, mokosi 
spręsti svarbius socialinius 
ir ekonominius klausimus. 
Lietuvos Aukščiaus i o j o j e 
Taryboje veikia nuolatinė 
jaunimo reikalų deputatų 
komisija. Ji rūpinasi įvai
riomis jaunimo gyvenimo 
sritimis, savo posėdžiuose 
reguliariai svarsto vaikinų 
ir merginų mokslo, darbo, 
auklėjimo, poilsio pro
blemas. Komisijos re
komendacijos yra privalo
mos valstybinėms įstaigoms 
ir visuomeninėms organiza
cijoms.

S. Laurinavičius

Gražiai pavyko
Niujorkiečiai, kurie buvo 

nuvykę į spaudos pikniką 
Worcesteryje, sako, kad 
piknikas pavyko. Ir žmonių 
buvo iš visos plačios apylin
kės, ir visų nuotaika 
buvo smagi, ir hartfordie- 
čiai davė gerą dainų pro
gramą. Daugelis dalyvių 
buvo nusiminę tik tuo, kad 
Olympijos parkas yra par
duodamas ir kad labai gali
mas daiktas, <jog šis mūsų 
spaudos piknikas jame gali 
būti paskutinis.

Rep.

Mieste pasidairius
13 gaisragesių ir 3 poli- 

cistai buvo sužeisti gesinant 
gaisrą South Bronxe. 15 
šeimų buvo iškelta iš de
gančio namo. Policija areš
tavo du jaunuolius, kurie 
trukdė gaisrą gesinti.

Taksių komisija panaiki
no sutartį su Dodge korpo
racija, kuri pirmiau parū
pindavo apie 60 proc. mies
tui naujų taksių. Komisija 
surado, kad Dodge gaminti 
taksiai nėra saugūs ir vai
ruotojui nepatogūs.

Sugrįžo iš Lietuvos
Pereitą penktadienį po 3 

savaičių viešnagės sugrįžo 
iš Lietuvos mūsų senas vei
kėjas Jonas Juška ir jo sū
nus profesorius Henry Juš
ka. Tik trumpai teko pa
sikalbėti. Sako, kad jiedu 
jaučiasi labai gerai ir kad

kolūkio kolukietę. Ji—patHyįšnagė Lietuvoje buvo 
Lietuvos Aukš-Slabai smaS* ir la™Wa.

I

Neabejojame, kad drau-
jauniausia 
čiausiosios Tarybos deputa
tė. Baigusi su pagyrimu gas Juška savo įspūdžiais 
Antalieptės žemės ūkio iš šios kelionės ir Lietuvo- 
technikumą, Birutė jau ket- 
veri metai vadovauja gyvu
lių augintojams. Per tą lai
ką mėsos gamyba čia padi
dėjo daugiau kaip pusantro 
karto, pieno — beveik ket
virtadaliu. Guntulytė—kol
ūkio valdybos narys, ji ak
tyviai daly vau j a moterų 
Tarybos darbe, dainuoja 
chore.

i Pirmą kartą į aukščiau
siąjį Lietuvos valstybinės 
valdžios organą išrinktas 
studentas. Tai Bronius Vy
tautas Ascila, Kauno Poli
technikos instituto auklėti
nis. Baigęs mokyklą, jis 
tarnavo laivyne, dirbo baldų 
fabrike o dabar mokosi sta
tybos ir santechnikos fa
kulteto ketvirtame kurse. 
Mokslo draugai myli Bronių 
už jo draugiškumą, atviru
mą, sugebėjimą sudominti 
jaunimą įvairiais darbais.

Atjaunėjusi respubl i k o s 
Aukščiausioji Taryba at-

je pasidalys ir su mūsų 
“Laisvės” skaitytojais.

Rep.

Tel Avivas. —Izraelio mi- 
litarinė policija ieško arabų 
partizanų Gaza rajone, ku
rį izraeliečiai laiko okupa-

Washingtonas. — Moksli
ninkų konferencijoje aiškin
ta, kad mažiau maisto su- 
naudojantieji gali ilgiau gy
venti ir turi didesnę atsparą 
vėžiui ir širdies ligoms.

Vientiane. —Amerikos fi
nansuojama armija vėl pra
dėjo puolimą Laoso patrio
tinių jėgų Pak Song apy
linkėje.

spindi išaugusį j aunimo j & prižiūrėti

Madridas. — Po nevyku
sių prekybos derybų tarp 
Kubos ir Ispanijos Kastro 
valdžia uždarė ambasadą, 
tik paliko vieną sekretorių

Pramogų Kalendorius
Rugpiūčio (August) 29 d.

Cranford, N. J.
LLD 54 kuopa ir LLD 2 

apskritis rengia pikniką su 
pietumis pagerbimui dviejų 
draugių už jų nenuilstamą 
veikią -- Lillian Shereliene- 
Novak ir Lucy Vaičionienė.

Welfare depą r t a m e n to 
27,000 tarnautojų laimėjo 
27 proc. algų pakėlimą per 
3 metus.

Arti Times Square Gover
nor kafeteriją du plėšikai 
užpuolė, peršovė 77 metų 
manadzerį ir du darbinin
kus, pasigrobę $350 paspru
ko.

Gaisragesių departamen
tas paskelbė, kad nelegalus 
automobilių parkinimas 
trukdo gaisro gesinimą. 
Todėl ateityje už nelegalius 
parkinimus bus kolektuoja
ma $25 bausmė ir $50 už nu
vežimą automobilio.

Vietnamo Taikos Parado 
komitetas pereitą savaitga
lį minėjo Amerikos atomi
nių bombų numetimo ant 
Hirošimos ir Nagasakio su 
kaktį. Buvo suruošti keli 
masiniai mitingai, reikalau
ta atominius ginklus už
drausti.

Telefonų mechanikai dar 
vis tebestreikuoja. Jie sa
ko, kad jiems atlyginimas 
yra per mažas.

“Daily World” skaityto
jams ir rėmėjams buvo 
suruoštas rugpiūčio 8 d. 
piknikas pažangiųjų rusų 
Arrow farmoje, Monroe,

Kitas toks pat piknikas 
įvyks rugsėjo 12 d. toje pa
čioje vietoje.

Angela Davis Gynimo ko
mitetas prašo savanorių pa
dėti valandą ar daugiau lai
ko raštinėje 1 Union Sq. 
W., prie 14 gatvės Manhat
tan. Telefonas: 929-0829. ■

Rep.

Saigonas. — Pietų Viet
namo armijos 3,500 karių 
įsiveržė į Kambodiją ir ko
voja su partizanais.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 d.

Spaudos naudai parengi
mas. Vieta: 6024 Wayne 
Avenue.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro- * . 

vės (LithuanianBldg. Corp.) y 
šėrininku suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Sekmadienį, rugp. 1 d., 
nuo širdies smūgio mirė 
Antanas Misevičius. Jis bu
vo 77 m. amžiaus. Iš Šu
linskų koplyčios palaidotas 
rugp. 4 d. į Šv. Jono kapi
nes.

Velionis gyveno Forest 
HillspN. Y. Liko nuliūdime 
žmona Ona, dukra, žentas, 
giminaitis Budrevičius, gy
venantis Linden, N. J. anū
kai ir proanūkė. Taipgi Lie
tuvoje dvi seserys, Kapsuke 
ir Kaune.

Antanas gimė Lietuvoje, 
Kapsuke. Į Ameriką atvv-< 
ko būdamas 21 metų am
žiaus, gyveno Brooklyne ir 
visą laiką dirbo prie kriau
čių. Prieš keturius metus 
išėjo į pensiją. Velionis bu
vo tykaus būdo žmogus. 
Užuojauta jo visai šeimai.

Nellie Ventiene

vaidmenį materialinėje 
gamyboje ir jo didelį 
visuomeninį aktyvumą. Pa
staraisiais metais į pramo
nės įmones, kolūkius ir ta
rybinius ūkius atėjo dirbti 
dešimtys tūkstančių vaiki
nų ir merginų. Aukštosios 
mokyklos ir technikumai 
kasmet paruošia 30 tūks
tančių specialistų, kurie iš 
karto skiriami į svarbius 
postus liaudies ūkyje, kul
tūros įstaigose. Vis dau
giau jaunimo eina vadovau
jančias pareigas.

Valstybiniuose organuose, 
gamyklose, ūkiuose ir, be

Phnom Penh. — Kambo
džos valdžia informuoja, 
kad nacionalinio fronto jė
gos mušasi netoli sostinės 
su valdžios jėgomis.

Rimini, Italija. — Policis- 
tas Tomasini surado galin
gą bombą policijos barakuo
se. Bomba jau buvo padeg
ta. Jos sprogimas būtų už
mušęs 30 policistų.

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomo j ame ketu ris kam- 
barius. Gal kartais iš New 
Yorko ar iš kitur norėtų 
atvykti į Bridgeportą gy
venti. Prašome ir vietinius 
pasiteirauti. Dėl daugiau 
informacijų prašome skam
binti: 203-368-3698. Arba

Yuknis, 101 
Bridgeport,

rašykite: Ch 
Park Ter., 
Conn. 06604.

v

VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS

Petras Kapiskas
Mirė Rugpiūčio-August 10 d., 1970 m.

Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas 
vyras Petras. Jo kūnas ilsisi Veteranų kapinėse, 
Long Islande. Lai būna šviesus jo atminimas.

Nellie Kapiskas, žmona 
Woodhaven, N. Y.

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė”

102-02 Liberty Avė. ,
Ozone Park, N. Y. 11417




