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KRISLAI
Moratoriumas karui 
Kalinių sukilimai 
Didžiausios bombos 
McGovern Paryžiuje 
Vaikams programos

— J. Gasiūnas —
Taikos kovotojų organizaci

jos skelbia moratoriumą ka
rui baigti. Spalio 13 d. bus 
surengta prieškarinės demon
stracijos daugelyje miestų ir 
miestelių.

Unijose iškeltas klausimas 
tą dieną streikuoti. Darbo 

u laikymas gali žymiai prisi
dėti prie karo baigimo. Kar
tu manoma pareikšti protestą 
Nixono dekretui algoms kon
troliuoti.

Gaila, kad AFL-CIO prez. 
Meany ir kai kurie kiti unijų 
vadai nusiteikę neskelbti strei
kų prieš Nixono dekretą. Jie 
tik protestuoja, bet toliau 
protesto nenori eiti. Tačiau 
daug unijų nusitarusios nesi
laikyti streikų draudimo.

Tūkstantis Attica (N. Y.) 
kalėjime kalinių sukilo prieš 
brutalų režimą ir nepakenčia
mas sąlygas. Tai dalis nuola
tinių neramumų beveik visuo
se kalėjimuose. Kaliniai ko
voja už žmoniškas teises ka
lėjimuose.

Angela Davis ir kiti politi
niai kaliniai daugiausia nu
kenčia. Prieš juos daugelyje 
atsitikimų panaudojama spe
cialios represijos.

Kova už politinių kalinių 
i^hfjsvinimą kartu susieta su 
kova už reformas kalėjimuo
se. Toji kova prašosi visų pa
ramos.

Bombarduojant Šiaurės Viet
namo, Laoso ir Kambodijos 
teritorijas Jungtinės Valstijos 
naudoja naujausios rūies di
džiules bombas.

Indokinijos kare taipgi iš
bandoma moderniškiausi gin
klai ir nuodingi chemikalai. 
Prie Saigon o 36,000 karių jau 
prijungta 2,000 amerikiečių 
karių invazijai į Laoso terito
riją.

Tai rodo, kad karas tebe- 
plečiamas ir jam galo nesi
mato. Kova prieš karą taipgi 
tenka vesti padvigubintu tem
pu. Reiki ruoštis spalio 13 d. 
moratoriumui. 

• '
Demo kratų prezidentinis 

kandidatas sen a t o r i u s Mc
Govern nuvyko į Paryžių su
žinoti daugiau iš visų keturių 
Vietnamo taikos delegacijų, 
kas galima padaryti, kad 
greičiau karą baigti.

McGovern pritaria Pietų 
Vietnamo revoliu c i n ė s val
džios siūlymui, kuris tikrai pa
dėtų karui baigti Indokinijo
je. Siūlymas paprastas: iš
traukti amerikiečių jėgas iš 
Indokinijos, paleisti amerikie
čius karo belaisvius namo, o 
Vietnamo reikalus palikti pa
tiems vietnamiečiams išrišti.
Siūlymas sudaro Amerikai 

progą neprala i m ė j u s pasi
traukti iš karo. Bet Nixono 
administracija dar vis neno
ri skaitytis su tikrove, ieško 
ir laukia kokių tai “pergalių.”

Bostono universiteto profe
sorius F. Earle Barčus pa
skelbė televizijos programų 
^yrinėjimo rezultatus.
^Barčus raportuoja, kad šeš

tadienių rytais taikomos vai
kams programos turi 70 proc.

Studentai reikalauja JAV 
trauktis iš P. Vietnamo

Karas n u silpni no Amerikos 
militarines jėgas visur

Saigonas, P. Vietnamas.— 
Šimtai studentų demonstra- 
bo prie JAV ambasados. 
Jie paskleidė nemažai lape
lių, numetė keletą uždegtų 
bombų prie ambasados au
tomobilių ir paliejo raudonų 
dažų ant šaligatvio. Lape
liuose jie reikalauja:

1. Jungtinės Valstijos tu
ri ištraukti savo karius iš 
Pietų Vietnamo dar prieš 
kalėdas.

Tūkstančiai demonstravo uz
Porto Rico nepriklausomybę

San Juan. Puerto Rico.——————————
Jungtinių Valstijų guberna
torių 63-oji konfe r e n c i j a 
čia buvo tūkstančių de
monstrantų pasitikta. De
monstrantai reikalavo savo 
šaliai nepriklausomybės.

Tai buvo didžiausia už ne
priklausomybę demonstra
cija. Apskaičiuojama, kad 
demonstracijoje galėjo da
lyvauti nuo 80,000 iki 100,- 
000 puertorikiečių, reika
lai! j a n č i ų nepriklausomy
bės;

Albany, N. Y. — Civilinės 
Tarnybos Darbininkų są
junga, atstovaujanti New- 
Yorko valstijos 132,000 tar
nautojų, reikalauja pakelti 
algas 15 proc., taipgi pakei
sti Taylor įstatymą, drau
džiantį valstijos tarnauto
jams streikuoti.

Kinijos premjeras prieš 
Čilės valdžią

Santiago. — Čilės Kom
partijos organas “EI Sigio” 
rašo, kad Kinijos premje
ras Čhou En-lai išniekino 
Čilės liaudies fronto valdžią 
ir prezidentą Allendę.

Liaudies fronto laimėji
mų rinkimuose jis visai neį
vertina. Kinijos premjeras 
sako, kad reakcionierių suo
kalbininkų paleista kulka 
į ar m i j o s kamandierių 
Schneiderį davusi progą 
liaudies frontui laimėti.

Praga. — Pasauline Dar
bo Unijų Federacija ragina 
Sudano valdžią sulaikyti 
darbo unijų vadų žudymą 
ir paleisti unijistus iš kalė
jimų. Keletą darbo unijų 
vadų valdžia jau nužudė.

prievartos naudojimo ir 30 
proc. su smurtu atmiežtos 
programos.

Televizijoje vaikai mato 
šaudymus, muštynes ir kitus 
smurtiškus vaidinimus, o vai
kams naudingos programos 
visai mažai. ■ Tokios progra
mos, suprantama, iprisideda 
prie išauginimo kriminalistų 
jaunime.

Sutriuškintas kaliniui sukilimas Attica kalėjime
Žuvo 30 kalinių ir 10 sargų

2. Jungtinės Valstijos turi 
sulaikyti rėmimą preziden
to Thieu klikos, kuri neat
stovauja Vietnamo liaudies.

3. JAV amb a s a d o r i u s 
Bunker ir visa ambasada 
neturi daugiau kištis į Pie
tų Vietnamo vidaus reika
lus.

4. Jungt. Valstijos turi 
skaitytis su Vietnamo žmo
nių apsisprendimo teisėmis.

Kitakiushu, Japonija. — 
Čia atidaryta Kinijos Liau
dies Respublikos produktų 
paroda. Demonstruo j a m a 
daugiau kaip 100,000 įvai
rių rūšių produktų.

Egiptiečiai jau užgyrė 
naują konstituciją

Kairas. — Arti S m iii jo- 
nai dalyvavo balsavimuose. 
Referendumu buvo užgirta 
nauja šalies konstitucija 
99.98 proc. balsuotojų.

Nauja konstitucija, pa
reiškė prezidentas Sadatas, 
suteikia Egiptui naują de
mokratijos erą.

Tarptautinė mokslinin
kų konferencija

Biurakanas, Tarybų Są
junga. — Čia vyksta tarp
tautinė mokslininkų konfe
rencija arti Turkijos rube- 
žiaus.

Tarybiniai mokslin inkai 
paskelbė savo iešk o j i m u s 
gyvybės kitose planetose. 
Amerikiečiai mokslininkai 
taipgi tuo klausimu yra 
daug .tyrinėjimo atlikę Bet 
kol kas nieko naujo nesu
rasta.

Hanojus. — Dideli potvy
niai Šiaurės Vietname ap
sėmė tūkstančius žemės ak
rų, taipgi pakenkė pramo
nei. Armija mobilizuota pa
dėti nuo potvinių nukentė- 
j tįsiems.

Ligos kaina didėja
Washingtonas. —• Už su

sirgusių pilną egzaminavi
mą New Yorke daugelis 
daktarų imdavo po $35, 
dabar jau ima iki $65. Ope
racijos pakilo nuo $485 iki 
$1,175. Už .trumpą buvimą 
ligoninėje kaina pakilo nuo 
$265 iki $785.

Taip ir visa sveikatos prie
žiūra dabar nesvietiškai iš- 
kaštinga. Ligoninėse trūks
ta vietų, gydytojų, slaugių, 
bet svarbiausia — mažai fi
nansinių fondų.

Attica, N. Y. — Rugsėjo 
8 d. prasidėjęs kalinių suki
limas buvo kraujuose pas
kandintas rugsėjo 13 d. Bu
vo panaudota 1,709 New 
Yorko valstijos policįstų ir 
milicijos. Paleisti darban 
šautuvai prieš 1,200 sukilu
sių kalinių. r

Pasekmes baisios. Nuo 
kulkų žuvo 30 kalinių ir 10 
sargų. Manoma, bus dau
giau užmuštų, nes dar ne
suranda keleto kalinių.

Kaliniai buvo pasigrobę 
38 sargus ir kitus kalėjimo 
tarnautojus. Sukilėliai rei
kalavo reformų, kurios bū
tinai reikalingos šiame kalė
jime. 28 reikalavimus gub. 
Rockefellėris sutiko paten
kinti, be!t nesutiko sukilėlių 
nebausti. Jeigu nebus pa-

Meany persergėjo Kongresą, 
kad valdžios kontrolė algų 

veda šalį prie fašizmo
Washingtonas. — A F L- vų taryba. Valdžia neturė- 

OIO Prezidentas Meany, tų kištis į .tą kontrolę. Mes 
vardu 14 milijonų narių, pa- nenorime, kad valdžios kon- 
reiške darbo unijų vadų ir trolė nuvestų šalį Hitlerio
stambiųjų biznierių susirin
kimui, kad Nixono adminis
tracijos kontrolė ant algų 
ir kainų gali privesti šalį 
prie fašizmo. Jis rimtai 
persergėjo Kongresą būti 
sargyboje, kol dar nevėlu.

Meany pasiūlė savanoriš
ką algų kontrolę, kurią ga
lėtų tvarkyti darbo unijų, 
darbdavių ir publikos atsto-

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Kęstučio šapkos šuolis

Vilnius. — Iš Miuncheno 
gautas pranešimas apie sėk
mingą vilniečio Kęstučio 
Šapkos pasirodymą ten įvy
kusiose tarptautinėse leng
vosios atletikos varžybose. 
Vilniaus universiteto stu
dentas Šapka, kuris nese
niai Helsinkyje iškovojo 
Europos čempiono vardą, 
dabar, dalyvaudamas var
žybose sekančiais metais 
įvyksiančių olimpinių žai
dimų mieste Miunchene, pa
siekė naują pergalę. Jis nu
galėjo šuolio į aukštį var
žybose, peršokdamas 2 m. 
22 cm.

Tai geriausias Šapkos re
zultatas šiame sezone. Iki 
Lietuvos rekordo, kurį jis 
pasiekė pernai rudenį, pri
trūko tik vieno centimetro.

Kai žinoma, vilnietis šo
kinėja vadinamuoju Fosbiu- 
rio stiliumi — ątsigręžda- 
mds į kartelę nugarą. Taip 
šokinėjo ir XIX olimpinėse 
žaidynėse Meksikoje čempi-

' L

tenkinti visi kalinių reika
lavimai, sukilėliai grąsino 
užstatus nužudyti.

Pagaliau gub. Rockefelle- 
rio įsakymu buvo atidaryta 
ugnis. Pirmiausia iš heli
kopterio pi ė t ė ašarines 
bombas, paskui paleido šau
tuvus darban. Taip ir buvo 
sutriuškintas kalinių suki
limas.

Žuvusiuosius sargus ko
roneris išegzaminavo ir su
rado, kad jie žuvo nuo kul
kų. Tuo pačiu metu pas ka
linius revolverių nesurado. 
Dabar manoma, kad tie sar
gai žuvo nuo policijos ir 
milicijos kulkų.

Bešališki padėties tėmy- 
tojai mano, kad skerdynės 
buvo galima išvengti, jeigu 
tik būtų sutikta sukilėlių 
nebausti.

ar Mussolinio keliais, sakė 
Meany. Jis reikalavo ir 
pelnų kontrolės.

11 didžiojo biznio atsto
vų, kaip tik priešingai, su
tiko su valdžios kontrole tik 
algų ir kainų bet nesutiko 
pelnus kontroliuoti. Jie pa
tenkinti dabartine valdžios 
kontrole.

jonu tapęs amerikietis Fos- 
biuris.

** • *• 
Kompozitoriai pas 

kolūkiečius
Ignalina.—- Mielų svečių 

sulaukė kolūkiečiai: šio ra
jono černiakovskio kolūkio 
namuose įvyko susitikimas 
su kompozitoriais Bagdonu, 
Gaiža u s k u ir Paltanavi
čium. Svečiai supažindino 
žemdirbius su naujaisiais 
lietuvių kompozitorių kūri
niais, papasakojo apie savo 
kūrybinius planus.

Įvyko ir koncertas. Jame 
dalyvavo solistai Laurinai
tytė ir Šilgalis. Keletą sma
gių melodijų pagrojo radi
jo ir televizijos kaimo kape
los vadovas Gaižauskas.

A. Vaivutskas

New Orleans, La. — Pro
testantų bažnyčių generali
nė taryba nusitarė ieškoti 
artimesnių ryšių su katali
kų bažnyčia ir žydų religi
ja.

Cordoba, Ispanija.—Dviem 
traukiniam susidūrus 10 
žmonių žuvo, 50 sužeidė.

Washingtonas. — Milita- 
riniai strategai pripažįsta, 
kad karas Indokinijoje žy
miai susilpnino Jung t i n i ų 
Valstijų militarines jėgas 
visur kitur. Iš 11 divizijų, 
kurios į karą neįtrauktos, 9 
divizijos jau esančios netin
kamos kariauti. Joms sto
ka išsilavinimo ir apsigin
klavimo, nes visi geriausi 
kariai ir svarbiausi gin
klai naudojami Indokinijo
je.

Susitarė atominių 
klaidų klausimu

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga susitarė, kaip išveng
ti karo, jeigu ištikimųjų per 
klaidą kur nors atominis 
sprogimas ir padarytų ku
riai nors šaliai žalos.

Susitarta turėti per sate
litą. skubų susisiekimą, kad 
tuoj būtų' išaiškinta įvykusi 
atominė klaida.

Tel Avivas.—Izraelio val
džia siūlo bilius streikams 
suplikyti. Manoma, bedidė- 
jančius streikus valdžia lau
žys jėga.

Bilius skurdžiams 
padėti

Washingtonas. —Senatas 
užgyrė arti 6 bilijonų dole
rių bilių skurdžiams padėti. 
Dabar tas bilius perduotas 
Kongresui svarstyti.

Apskaičiuojama, kad to
kių skurdžių Jungtinėse 
Valstijose yra 47 milijonai 
500 tūkstančių. Tai arti ket
virtadalis visų šalies gyven
tojų.

Orlando, Fla. — Jaunuo
lių koncerte įvykusiose riau
šėse 8 šerifai sužeisti, 28 
jaunuoliai areštuoti. Kon
certe dalyvavo daugiau 
kaip 12,000 žmonių.

Daktarai paskelbė 
Streiką Ispanijoje

Madridas.—Daugiau kai]) 
2,000 daktarų ligoninėse pa
skelbė sėdėjimo streiką Is
panijoje. Jie reikalauja re
formų medicinoje ir sveika
tos administracijoje.

Pirmiau s i a sustreikavo 
Francisco Franco Medicini
nio centro daktarai. Strei
kas greitai persimetė į ki
tas ligonines visoje Ispani
joje.

Lisbonas. — Portugalija 
šiuo metu turi 8,668,000 gy
ventojų. Tai 2 proc. mažiau 
kiek turėjo 1960 metais. 
Karai kolonijose žymiai su
mažino gyventojų skaičių.

Visuose militariniuose da
liniuose, sakome, jaučiasi 
karo naštos apsunkinimai. 
Pas karius viešpatauja ka
ringumo stoka; nusivyli
mas ir kai kur net demora
lizacija.

Londonas. — Anglijos ke
lių federacija inform u o j a, 
k; i d Anglijos keliai daugiau
sia užkimšti automobiliais, 
negu bet kurioje kitoje pa
saulio šalyje.

Užmuštojo Jacksono 
knygą premijavo
New Yorkas. — Negrų 

Dailės Akademija nutarė 
premijuoti San Quentin ka
lėjime užmuštojo negro ka
linio George Jacksono kny
gą “Soledad Brothers: The 
Prison Letters of George 

c k so n.”
Akademi j a nuskyrė tai 

knygai pirmą premiją, ku
rią perduos Jacksono moti
nai premijų bankete Wal
dorf-Astoria rugsėjo 19 d. 
Knyga apima jo paties per
gyvenimus laisvėje, kalėji
me apie 10 metų ir kovas 
prieš brutalų kalėjimo re
žimą.

Bronkhorstspruit, P. Af
rika. — Susidūrus autobu
sui su sunkvežimiu 19 juo
dųjų mokyklos vaikų už
mušta.

Už nacionalinį streiką
San Bernadino, Calif. — 

Šio miesto Centralinė Dar
bo Taryba vienbalsiai užgy
nė rezoliuciją, kuri kviečia 
darbo unijas skelbti nacio
nalinį streiką, jeigu algų 
kontrolė bus nutęsta už lap
kričio 14 d.

Ši rezoliucija gauna prita
rimo beveik visose šio mies
to unijose. Riverside Cent- 
ralinė Darbo Taryba taipgi 
šią rezoliuciją užgyrė.

Trenton, N. J. — Policija 
skelbia, kad New Jersey 
valstijoje 1970 m. krimina- 
lizmas pakilo daugiau kaip 
10 proc.

Gaisruose žuvo 12,000
Bostonas. — Nacionalinė 

nuo gaisrų apsaugos sąjun
ga skelbia, kad 1970 metais 
gaisruose, kuriuos padegė 
vaitai ar kiti gaisrų pade
gėjai, žuvo apie 12,000 žmo
nių, nuostoliai siekia du bi- 
lijonus 630 milijonų dolerių.

Gaisruose 100 žmonių 
daugiau žuvo, negu 1969 
metais. Taipgi ir nuostoliai 
padidėjo.

Hamburg, Vakarų Vokie
tija. —Lėktuvui susidaužius 
22 žmonės žuvo, apie 100 
sužeistų ligoninėse gydomi.
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Išmintingas senatoriaus 
patarimas

ŠIOMIS dienomis Paryžiuje lankėsi senatorius Mc
Govern ir, sakoma, ten kalbėjosi-tarėsi su Šiaurės Viet
namo atstovais. Jis esąs įsitikinęs, kad vietnamiečiai 
tikrai nori šį karą užbaigti. Jie sutinka ir žada ameri
kiečius karo belaisvius taip greitai paleisti,, kaip greitai 
mūsų vyriausybė nustatys ir paskelbs visų Amerikos 
karinių jėgų ištraukimui iš Pietų Vietnamo laiką dar 
šiemet.

Senatorius McGovern pataria Prezidentui Nixonui, 
kuris beveik kiekvienoje savo kalboje reiškia didelį su
sirūpinimą amerikiečių karo belaisvių Š. Vietname liki
mu, šią sąlyga tuoj priimti ir baigti Vietnamo karą. Bet 
nesinori tikėti, kad mūsų prezidentas skubintųsi senato
riaus pasiūlymą priimti.

Šis vietnamiečių pasiūlymas nėra naujas. Jį seniai 
žino mūsų vyriausybė. Bet iki šiol nekreipė jokio dė
mesio. Sunku tikėti, kad ji staiga atsisakytų savo už
sispyrimo toliau tęsti šią skerdynę ir laikyti amerikie
čius karo belaisvius Š. Vietnamo kalėjimuose. Karo be
laisvių klausimas yra jai tiktai į r a n k i s pateisinimui 
žmonių akyse Savo nepateisinamo nusistatymo.

Kaip ir buvo tikėtasi
KAI prezidentas Nixonas paskelbė algų ir kainų 

kontrolę, mūsų AFL-CIO prezidentas ir visa vadovybė 
labai smarkiai pasmerkė kaip neteisingą, kaip nukreip
tą tiktai prieš darbininkus. Kai kas manė, kad gal gi 
tie darbo unijų vadai ką nors aiškaus ir konkretaus su
galvos tokiai kontrolei pasipriešinti.

Mes, žinoma, puikiai pažindami George Meany iš jo 
darbų ir užsilaikymo praeityje, nieko “baisaus” nesiti
kėjome. Todėl nesijaučiame nusivylę šiandien, kai mū
sų darbo unijų vadai nė žingsnio toliau nežengia, ir, kaip 
atrodo, nežengs net ir tokiame atsitikime, kai ši kontrolė 
po trijų mėnesių išsibaigs ir bus įvesta dar kietesnė.

Kad klaida netaptų karu
NĖRA niekam jokia paslaptis, jog Jungtinės Vals

tijos ir Tarybų Sąjunga yra labai aukštai ginkluotos 
branduoliniais ginklais. Taip pat jau ir visa eilė kitų 
šalių kruopščiai ginkluojasi tais masinio žudymo gin
klais. Užtenka paminėti Prancūziją ir Kiniją.

Šios formos ginklavimosi specialistai seniai įrodinė
ja, kad branduolinį karą laimes ta šalis, kuri pirmutinė 
kirs “priešui.” Kol jis apsižiūrės, jis jau bus sunaikin
tas arba taip susilpnintas, kad rimtai pasipriešinti, nors 
ir turėdamas atominių ginklų, nebepajėgs.

Bet daleiskime, kad nė viena šalis tokio karo neno
ri, tačiau per klaidą, “bežaidžiant” branduolinėmis bom
bomis, ima viena jų ir nukrinta ant to “priešo” miesto 
ar kaimo. “Užpultasis” pamano, kad puolimas jau pra
sidėjęs ir tuoj paleidžia darban visas savo branduolines 
jėgas. Ir mes turime pasaulinį atominį karą. Niekas 
jo nenorėjo ir niekas jo neplanavo, bet jis eina!

“The N. Y. Times” korespondentas Tad Szulc tame 
laikraštyje rugsėjo 13 d. rašo sužinojęs, kad nuo 
1969 metų lapkričio 17 d. besitęsiančiose derybose tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų dėl apribojimo 
branduolinio ginklavimosi jau pasiekta vienas svarbus 
susitarimas, kaip išvengti, kad per tokią klaidą bran
duolinis karas neužsiliepsnotų. Jis rašo, kad esą susi
tarta tarpe abiejų šalių įsteigti “Hot line” (susisieki
mą) 22,000 mylių aukštyje, “pakabintų” satelitų pagal
ba. Tai būtų beveik automatiškas susisiekimas. Jo pa
galba būtų galimą tuč-tuojau išsiaiškinti ir vienas kitą 
įtikinti, jog branduolinė bomba nukrito arba buvo nu
mesta per klaidą, jog jokio užpuolimo nėra ir tt. Ir 
taip būtų išvengta karo, ir taip baisi klaida nepavirstų 
baisiu karu. Tokio per satelitus susisiekimo įsteigimas 
paimtų mažiausia metus laiko.

Žinoma, gerai būtų, kad Szulco pranašystė išsipil
dytų ir tokia sutartis tarp Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos būtų sudaryta. Tiesa, ji dar nepašalintų branduoli
nio karo pavojaus, bet toks pavojus būtų žymiai suma
žintas.

Ugniai atsparus betonas
Bulgarijos Juodosios me

talurgijos mokslo tyrimo in
stitute sukurta nauja ugniai 
atsparaus betono marke. 
Mokslininkai į jį įdėjo aliu- 
mosulfato ir kombinuotų 
sulfatų - fosfatų rišamųjų. 
Todėl naujasis betonas, tu
rėdamas didelį mechaninį 
krūvį, ilgą laiką gali išlaiky-

ti net 1,700 laipsnių tempe
ratūrą. Be to, toks betonas 
turi geras šilumos izoliavi
mo savybes ir esant dide
liems temperatūros svyra
vimams.

Kas ką rašo ir sako I
“NEMUNO KRAŠTAS” 
GRAŽIAI APIE 
LIETUVOS GAMTĄ

Mus pasiekė Vakarų Vo
kietijoje leidžiamo žurnalo 
“Nemuno Kraštas” š. m. 
3-čias numeris. Labai įdo
mus jis tuo, kad jame be
veik perdėm kalbama apie 
Lietuvos gamtą. Kaip žinia, 
visame civilizuotame pasau
lyje daug kalbama ir rašo
ma apie gamtą ir jos ap
saugą, prieš gamtos, terši
mą ir tt. Aišku, kad tuo 
yra susirūpinusi ir Tarybų 
Lietuva. Šio žurnalo leidė
jai savo žodyje į skaityto
jus ir sako:

Todėl mums parūpo papa
sakoti šiame numeryje, kaip 
šie reikalai atrodo Lietuvoje. 
Yra žinoma, kad Lietuvos 
gamtai irgi iškilę rimti pavo
jai. Anksčiau nuostolių jai 
padarė nesirūpinimas tinkama 
apsauga: išnyko atskiros fau
nos rūšys, apleisti žalumynai 
ir t. t. Tai, kad ilgą laiką 
Lietuva neturėjo gamtos ap
saugos įstatymų ir organiza
cijų, daug pakenkė gamtai, 
peizažui, žalos atnešė ir ka
rai. O dabar rūpesčių kelia 
nepaprastas technikos ir in
dustrijos augimas. Melioruo
jant laukus, gali nuskursti 
peizažas. Tręšiant laukus, ga
li užsiteršti upės ir dirva, iš
nykti kai kurie gyvūnai. Sta
tant 
oras,

sh Lietuvos, žmonėmis pa
sirodo visai skurdžios. Ir 
užuot reprezentavęs ameri
kietiško gyvenimo pranašu
mą,užuot mokęs mūsų idea
lų ir švietęs Lietuvos žmo
nes, tas didysis amerikonas 
nublanksta prieš tautietį, 
kurį girdėjo esant tamsų 
skurstantį, skriaudžiamą...

Vaižgantas: trenkti laz- 
parapetą ir sušukti “Ga- 

Taip, gana, kad mums 
bandytų apdumti visokie 

ir kudločiai, kai 
ir socialinių 

kurių sme-
fabrikus, gali užsiteršti 
sumenkėti žalumynai ir 

O technikos pažanga bū- 
neišvengiama. Tad, betina, 

abejo, šios problemos Lietuvo
je yra aštrios, jos yra pada
riusios ir poveikio. Bet kiek ? 
Ar gresia Lietuvai toks bai
sus gamtos nuniokojimas, ko
ki, pavyzdžiui, matome Ame
rikoje? Ar civilizacija gali 
atnešti lietuviškai gamtai, o 
tuo pačiu ir žmogui, liūdnų 
pasekmių ?

šiems klausimams, naudo
jantis Lietuvoje leidžiama li
teratūra, ir paskirta vieta 
“Nemuno krašte.” Dėl to šia
me numeryje ir apsigyveno 
tiek daug lietuviškos gyvūni
jos.

Be visos eilės informacinių 
straipsnių apie gamtois ap
saugą Lietuvoje, šiame žur
nalo n u m e r y j e kupina 
žvėrių - žvėrelių, paukščių - 
paukštelių nuotraukų.

Sveikiname žurnalo leidė
jus už puikiai atliktą dar-

Manila. —- Pasaulinė svei
katos organizacija skelbia, 
kad džiova užima pirmą 
vietą Filipinuose, Taivane, ristas iš Amerikos, o jo ku' 
Singapore ir Japonijoje.

PANAŠU į BEPROČIO 
SAPALIOJIMUS

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” (rugs. 10 d.) N. Aukš
tuolis paduoda kokio ten Dr. 
J. Balsio, leidinėlio “Nau
joji Viltis” redaktoriaus, 
prakeikimą visiems tiems, 
kurie kalba apie bendra
darbiavimą tsu Tarybų Lie
tuva ir jos žmonėmis. Tas 
“daktaras” sakosi kalbąs 
visų tautininkų vardu—tau
tininkų, kurie nepripažįsta 
“jokių kompromisų” šiuo 
bendradarbia v i m o klausi
mu. Va truputiis jo sapalio
jimų:

Mūsų patriotiška tautinin- 
kiška išeivijos bendruomenė 
pritrūko kantrybės. Mes turi
me pasielgti, kaip anuomet Tu
mas 
da į 
na!” 
akis
barzdočiai 
kurie politinių 
mokslų daktarai, 
genis išplovė komunistai pro
fesoriai, rusofilai istorikai, vi
sokie minkštadūšiai rašyto
jai, senilito ar alkoholio su
žalotais smegenimis invalidai, 
pagal vėją ir. madą keičią sa
vo kryptis ir nuotaikas žur
nalistai, 'visokio plauko prisi
plakėliai politikieriai, paga
liau ambicingieji visokių su
važiavimų kalbėtojai, kurie 
nori pasirodyti su savo išmo
ne viską kritikuodami ir taip 
atkreipti į save kitų dėmesį, 
nors grynus niekus taukštų ir 
jokia vaisinga veikla niekados 
nepasireikštų. Tai mūsų vi- 
suomenininiai nuodai. Tegul 
jais džiaugiasi G. Zimanas ir 
kiti užkietėję komunistai, ta
čiau mes turime į juos žiūrė
ti, kaip į raupsuotuosius, ku
riems nėra vaistų pagydyti, 
juos reikia izoliuoti. Visi pa
dorūs lietuviai turi nutraukti 
su jais bet kokius santykius, 
bendruomeniškus ir asmeniš
kus, išskirti juos iš lietuviškos 
bendruomenės visišku ignora
vimu, nepaduoti jiems ran
kos, nes jos yra suteptos 
dešimčių ir šimtų tūkstančių 
mūsų tautiečių ašaromis ir 
krauju.NUSIVYLĘ KAI KURIAIS 

TURISTAIS Iš 
AMERIKOS

Šiame “Nemuno Kraštas” 
numeryje įdėtas N. Bukon
to straipsnelis “Amerikie
čiai Lietuvoje.” Tai pasta- nome, kad rugs. 6 d. V.ilniu- 
ba mūsų “vaduotojamis,” j e buvo suruoštas literatū- 
kurie savo spaudoje Lietu- ros vakaras, skiriamas Viet- 
vos žmones vaizduoja labai 
kultūriškai atsilikusiais, ly
ginant juos su pabėgėliais 
iš Lietuvos. ' Bukontas sa
ko:

Pagaliau susimąsteme: kaip 
atrodo Lietuvoje suamerikonė- 
jęs lietuvis? Kiek prira
šėme apie savo išeiviškos 
visuomenės pranašumą, ly
ginant ją su šiandienine 
Lietuva. O kadangi Lietu
vos žmonės, pagal mus, yra 
vargšai, prispausti, nelai
mingi, tai jau savaime kiek
vienas Amerikos lietuvis, 
ypač tas, kuris dalyvauja 
vadavimo veikloje, yra žy
miai pranašesnis visais at-j 
žvilgiais už kažin kokį ten 
sovietinį pilietį. Bet tikrovė 
parodė visai ką kitą. At
važiuoja į Ameriką Lietu
vos žmogus, o jis pasirodo 
labai kultūringas, isilavinęs, 
daug žinantis, inteligentiš
kas. Atvyksta į Vilnių tū-

LIETUVOS RAŠYTOJAI 
IR VIETNAMO LIAUDIS

Iš Eltos pranešimo suži-
• 7 Jje buvo suruoštas literatu-

tūrinės žinioj pokalbiuose

namo kovojančiai liaudžiai. 
Vakarą suruošė Lietuvos 
Rašytojų Sąjunga ir Žini
jos Draugija. Pranešime sa
koma:

Pradėdamas vakarą Res
publikinio taikos gynimo ko
miteto pirmininkas, liaudies 
rašytojas Juozas Baltušis kal
bėjo apie didvyrišką vietna
miečių tautos kovą prieš JAV 
agresorius, ' apie Tarybų Są
jungos ir visų socialistinių 
šalių, visos pažangiosios žmo
nijos paramą kovoj ančiai 
Vietnamo liaudžiai, apie be
siplečiantį taikos šalininkų ju
dėjimą.

Vakaro dalyviai klausėsi 
lietuvių ir vietnamiečių poe
zijos posmų, apdainuojančių 
kovoj ąnčjo Vietnamo karių 
žygdarbius, tautų draugystę, 
kovą už taiką. Savo eilėraš
čius skaitė poetai A. Balta
kis, A. Dri.linga, V. Karalius, 
J. Nekrošius, V. Palčinskaitė, 
V. 'Reimeris, V. Šulcaitė, Vil
niaus Konservatorijos vyres-

Pranas Ulevičiuss, istorijos mokslų kandidatas

Lietuvių ir estų draugystė
N: z

Lietuvių ir estų draugys-1 estai ir kitų tautybių stu- 
tė turi gilias šaknis. Tai 
matyti ir iš estų rašytojo 
E. Bornhiojės (Bornhohe, 
1862-1923 m.) istorinės apy
sakos “Keršytojas” (1955 
m. išleista lietuviškai, vertė 
R. Mikalauskaitė), kurioje

dentai.
Kitos grupės

Tie, kurie domėjosi poli
tiniais klausimais, būrėsi į 
Rusų studentų draugiją. Ją 
įsudarė įvairių tautybių stu- 

vaizduojamas 1343 estų dentai. Jie daugiausia gili- 
valstiečių sukilimas, paro- nosi į marksizmo idėjas, 
doma estų, lietuvių ir rusų Šiai draugijai priklausė ir
1 ~ T7-1 * *11*1 * 1* * * 4-1draugystė. Vėlyve sn i a i s 
laikais 
jo.

ši draugyste stiprė

Iš praeities 
amžiaus pirmoje pu

kai kurie lietuviai studen
tai: Vladas Lašas, Vladas 
Kuzma ir kiti. Jie gauda
vo marksistinės literatūros 
ir draugijos susirinkimuo
se vykdavo diskusijos ak
tualiais klausimais.

Tartu studentai buvo su
darę ir slaptą Pavergtų 
tautų u./ybą, į kurią įėjo 
po du atstovus nuo kiek
vienos carizmo pavergtos 
tautos. Į minėtą tarybą įė
jo ir du rusų atstovai, nes 
buvo pripažinta, kad rusų 
tauta taip pat yra carizmo 
pavergta. Pavergtų tautų

XIX
sėje tarp Lietuvos ir Esti
jos aukštųjų mokyklų už
simezgė bendradarbiavimas. 
1811 - 1812 m. 12 Vilniaus 
universiteto studentų tobu
linosi Tartu (tuomet vadi
nosi Dorpat) universitete. 
Tartu universiteto auklėti
nis E. K. Eichvaldas 1819 
metais Vilniaus universite
te apgynė daktarinę diser
taciją (vėliau jis tapo vienu taryboje lietuvius studen- 
žymiausiu Rusijos gamti
ninku). 1832 metais vilnie- šas ir Mykolas Marma, 
čiai A. Valickis ir Ig. Iva- 
novskis apgynė daktarines 
dišertacijas Tartu univer
sitete. Vilniaus universite
to profesoriai G. E. Grode- 
kas, K. K. Langsdorfas ir 
kiti susirašinėjo su Tartu 
universiteto bibliotekos di
rektoriumi profesoriumi K. 
Mprgenšternu ir padėjo 
jam papildyti universiteto 
biblioteką.

Rusijos caro įsakymu už
darius Vilniaus universite
tą ( 1832 m.) ir Vilniaus 
medicinos - chirurgijos aka
demiją (1842 m.), Tartu 
universitetas Lietuvos stu
dentijai tapo arčiausia 
aukštąja mokykla. Tartu 
universiteto studentai buvo 
suorganizavę įvairių drau
gijų. Į vienas jų buvo su
sibūrę pagal tautybes, į ki
tas — pagal fakultetus ar
ba mokslo šakas. Buvo ir 
bendrų politinio pobūdžio 
organizacijų.

Lietuviai studentai
P. Jakubėno ir V. Juške

vičiaus iniciatyva 1895 me
tais Tartu universiteto stu
dentai lietuviai susibūrė į 
slaptą kuopelę. Šios kuope
les nariai skaitė ir platino 
lietuviškus laikraščius bei 
knygas, kurias gaudavo iš 
užsienio profesoriaus L. Ma- 
sįngo vardu. Ši lietuvių 
studentų kuopelė 1897 me
tais išspausdino hektogra- 
fu Kazimiero Jauniaus lie
tuvių kalbos gramatiką 
(“Lietuviškas kalbamoks
lis”) ir ją išplatino Lietu
voje. Kurį laiką lietuvių 
studentų kuopelei vadovavo 
Petras Avižonis.

Tartu universitete legali 
lietuvių studentų draugija 
(Lietuvių Dorpato studentų 
draugija) buvo įkurta 1906 
metų pabaigoje. Jie suor
ganizavo chorą, orkestrą, 
įsteigė biblioteką, kurioje 
buvo ir lietuviškų knygų bei 
lietuviškų laikraščių kom
plektų. Draugja savo na- 
į’ius, reikalui esant, parem
davo ir materialiai. Lietu
vių draugija nuomojo pa
talpas, kuriose rinkdavosi 
Studentai. Ten taip pat bu
vo rengiami lietuviški va
karai su dainomis bei šo
kiais, kuriuose lankydavosi

nioji dėstytoja M. Kudaraus- 
kaitė, poetai J. Bukontas, J. 
Strįelkūnas deklamavo Viet
namo poetų kūrinius, išvers
tus į lietuvių kalbą.

tus atstovavo Vladas La-

Ir kituose miestuose
XIX amžiaus pabaigoje 

lietuvių taip pat gyveno 
Revelyje (dabar Talinas) ir 
kituose Estijos miestuose. 
Tai buvo daugiausia žmo
nės, kurie tarnavo įvairio
se Rusijos valdžios įstaigo
se ar atliko karo tarnybą 
Rusijos kariuomenėje. Bu
vo ir lietuvių darbininkų, 
dirbančių pramonės įmonė
se ir žemės ūkyje.

Pažymėtina, kad 1896- 
1918 metais Taline gyveno 
veterinarijos gydytojas ir 
visuomenės veikėjas Jonas 
Jurgis Bujota, 1897-1901 m. 
— kalbininkas Jonas Ja
blonskis, 1898-1907 metais— 
teisininkas ir visuomenės 
veikėjas Andrius Bulota, 
1898-1899 metais — visuo
menės veikėjas ir publicis
tas Vincas Mickevičius- 
Kapsukas ir kiti. Jie suor
ganizavo Lietuvių darbi
ninkų draugiją. Taip pat 
Andrius Bulota ir kiti pri
klausė slaptai estų, lenkų, 
lietuvių ir rusų pažangiųjų 
inteligentų sąjungai. Lietu
viai dalyvavo 1905 metų re
voliucijoje Taline, Tartu ir 
kituose Estijos miestuose.

Lietuviai kovoje už 
Tarybų valdžią

Pirmojo pasaulinio karo 
pradžioje į Estiją buvo eva- 

ikuota nemaža lietuvių, ku
rių dalis apsigyveno Tali
ne. Čia buvo suorganizuo
ta Revelio lietuvių draugi
ja, kuri rengdavo lietuvių 
susirinkimus, vakarus, pa
dėjo karo pabėgėliams lie
tuviams. Eis tai palaikė šios 
draugijos veiklą, pade jo 
lietuviams. 1917 metų rug
sėjo mėnesį buvo sudaryta 
Lietuvių sekcija prie Rusijos 
socialdemokratų darbininkų 
partijos (bolševikų) Talino 
organizacijos. Liet u v i a i 
drauge su estais ir kitų 
tautybių darbo žmonėmis 
kovojo už Spalio revoliuci
jos pergalę Talino darbinin
kų kovos būrių gretose. Iš 
jų tarpo Kazimieras Andri- 
jaitis buvo išrinktas Talino 
Darbininkų, kareivių ir jū
rininkų deputatų tarybos 
deputatu.

Tartu mieste irgi nema
ža lietuvių kovojo už Ta
rybų valdžią. Iš jų tarpo 
pasižymėjo Tartu karinio- 
revoliucinio komiteto narys 
studentas medikas Kazys 
Rimša, kuris buvo ir vienas 
vadovaujančių Rusijos so-

icialdemokratų darbininkų 
partijos (bolševikų) dar- x 
buotojas dvyliktoje armi
joje. Jis, kaip dvyliktos ar
mijos partinės organizaci
jos atstovas, dalyvavo pir
mame Visos Rusijos Tary
bų suvažiavime.

Visuomenės veikėjas ir 
publicistas Vladas Rekašius 
buvo Rusijos socialdemo
kratų partijos (bolševikų) 
Tartu miesto komiteto na
rys. Studentas medikas Ka
rolis Požėla (vėliau vienas 
Lietuvos Komunistų parti
jos įkūrėjų ir jos vadovų, 
kuris po 1926 metų fašisti
nio perversmo Lietuvoje bu
vo sušaudytas) daly v a v o 
Tartu universiteto lietuvių 
ir rusų studentu draugijų 
veikloje, o 1916 metų ru
denyje jie įstojo į Rusijos 
socialdemokratų part i j o s 
(bolševikų) eiles ir netru
kus buvo išrinktas šios or
ganizacijos Šiaurės-Baltijos 
Centro biuro nariu, prižiū
rėjo jos pogrindinę spaus
tuvę (ją buvo įrengęs VIa-f 
das Rekašius ir Kazys 
Rimša), kurioje spausdino 
“Krasnaja znamia,” atsi
šaukimus.

Po Vasario revoliucijos 
Rusijoje Karolis Požėla 
buvo išrinktas Tartu dar
bininkų ir kareivių-deputatų 
tarybos deputatu ir Rusijos 
socialdemokratų ■ darbinin
kų partijos (bolševikų) Tar
tu miesto komiteto nariu. 
Jis taip pat dirbo kultūrinį 
ir politinį darbą lietuvių ka
ro pabėgėlių tarpe.

Daug sugrįžo į Lietuvą
Po Pirmojo pasaulinio 

karo daug lietuvių iš Es
tijos grįžo į savo gimtąjį 
kraštą. Estijoje pasilikusių 
lietuvių kultūrinė ir politi
nė veiklą susilpnėjo. 1931 
metais jie savo organizaci
ją pavadino Lietuvių drau
gija Estijoje, bet kiek £5- 
desnės kultūrinės veiklos 
jiems išplėsti nepavyko.

Lietuvių ir estų literatū
rų ryšiai irgi seni. Estų 
žurnale “Olėvik” (1887 m., 
Nr. 13) buvo išspausdinta 
vienos lietuvių liaudies dai
nos vertimas. Po dešim
ties metų žurnale “Linda” 
(1897 m. Nr. 15) — Antano 
Kriščiukaičio - Aišbės apsa
kymo vertimas. Vėliau bu
vo išspa u s d i n t a daugiau 
vertimų.

Lietuvių periodinėje spau
doje apie estų literatūrą 
rašė Juozas Tuma s- Vaiž
gantas (“Viltis,” 1913 m., 
Nr. 100 ir 101). Vėliau — 
Kostas Korsakas (Kultū
ra,” 1930 m., Nr. 5), Jonas 
Šimkus (“Trečias frontas,” 
1931 m.. Nr. 4). Buvo iš
spausdinta ir vienas kit įb
estų rašytojų kūrinys.

Per pastaruosius dešimt
mečius lietuvių ir estų ry
šiai išsiplėtė bei sustiprėjo. 
Estijoje populiarinama lie
tuvių literatūra, o Lietuvo
je estų literatūra. Taline 
išleista lietuvių p o e z i j o s 
antologija “Ten kur Ne
munas banguoja” (19 54 
m.) Vilniuje taip pat iš
leista antalogija “Tarybi
nė estų poezija” (1954 me
tais). Estijos rašytojų kūri
niai verčiami ir leidžiami 
lietuvių kalba, o Lietuvos 
rašytojų kūriniai verčiami 
ir leidžiami estų kalba. 
Tarp lietuvių ir estų kūry
binių organizacijų taip pat 
vyksta nuoširdus bendra
darbiavimas.
Vilnius, 1971.111.21

Pakalbinkite savo kaimynui 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais^ 
vę.” Jie jums bus dėkingi
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Įspūdžiai ir patyrimai kelionėj 
su taikos misija

Užsienin važiavome iš 
Lietuvos trise: mano žmo
na Monika Mironaitė, Kau
no miesto mero pavaduoto
jas Povilas Bertaševičius ir 
aš. Vykome iš Leningrado 
laivu, pavadintu “Estijos” 
vardu. Lankėmės Suomijo
je ir Švedijoje. Vykome 
kaip taikos šalininkai akty
vistai. Laivu su mumis 
plaukė daugiau kaip trys 
šimtai žmonių iš Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos, Ukrai
nos, Maskvos, Leningrado, 
Murmansko. Mūsų kelionės 
tikslas buvo ne vien pama
tyti tas šalis, bet ir paben
drauti su tų šalių taikos ša
lininkais, dalyvauti taiko>s 
gynėjų konferencijose, sim
poziumuose. Suomijos sos

tinėje, Helsinkyje, turėjome 
pirmą tokį pasitarimą. Jis 
vyko perpildytoje miesto 
kultūros namų salėje. Mes 
pasidalijome savo darbo pa
tyrimu, aptarėm kaip to
liau jungti ir vienyti šali
ninkų jėgas, užkertant ke
lią karui kilti Europoje, o 
tuo pačiu ir pasaugant tai- 
įką visame pasaulyje. Suo
miai priėmė mus be galo 
draugiškai, aprodė Helsin
kį, pavežiojo po šalį, gra
žiai išlydėjo tolimesnėn ke
lionėn. Čia mes įsigijome 
daug draugų, pasikeitėm 
adresais, užmezgėm glau
džius kontaktus tolimesnei 
taikos misijos veiklai mū- 
sų šalyje.

Paskui nuplaukėm į Stok
holmą, kur mus broliškai 
pasitiko Švedijos — Tarybų 
Sąjungos draugystės orga
nizacijos atstovai, gausus 
taikos kovotojų būrys, labai 
daug jaunimo. Čia turėjo
me progos gerai susipažinti 
su Švedijos sostinės gyve
nimu, suartėti su taikos ša
lininkais, taip pat užmegzti 
kontaktus tolimesnei veik
lai.

Iškilmingas atidarymas
Svarbiausias mūsų kelionės 

tikslas buvo Švedijos šiaurės 
miestas Liuleo, kuris kaip tik 
tomis dienomis minėjo savo 
350 metų sukaktį ir ta pro
ga suorganizavo labai pla
čius taikos šalininkų pasi
tarimus su įvairia progra
ma. Į Liuleo atvykome ne 
tiktai mes, bet ir Suomijos 
bei Norvegijos taikos šali
ninkų atstovai. Švedai irgi 
sudarė savo taikos šalinin
kų delegaciją. Taigi tarė
mės keturių valstybių tai
kos šalininkai.

Liuleo mieste įvyko iš
kilmingas mūsų susitikimų 
atidarymas. Jis vyko mies
to parke, po atviru dan
gum, dalyvaujant daugeliui 
tūkstančių Liuleo gyvento
jų. čia tarė iškilmingas 
Raibas visų keturių delega
cijų vadovai, o po to pa
sirodė kiekvienos šalies me
ninės saviveiklos dalyviai: 

dainininkai, šokėjai, muzi
kantai; Atidarymas praė
jo labai šiltoje, jaukioje at
mosferoje ir užsitęsė iki vė
laus vakaro.

O kitomis dienomis vyko 
jau dalykiški pasita rimai 
taikos klausimais, be to — 
taip vadinami p r o- 
f esionaliniai susi tikimai : 
atvykusieji rašytojai ėjo pas 
švedų rašytojus, dailininkai 
pas dailininkus, muzikai pas 
muzikus, deputatai pas de
putatus, profsąjunginio ju
dėjimo darbuotojai pas šve
diškus savo darbo kolegas 
ir t. t. Tuo pat metu vyko 
sporto rungtynės tarp TSRS, 
Švedijos, Suomijos ir Nor
vegijos sportininkų, meni
nės saviveiklos kolektyvų ir 
profesionalų artistų pasiro
dymai. Aš tai bendravau 
su rašytojais, plačiai išsikal
bėjau su jais. Buvau labai 
nustebintas, kad Švedijos 
rašytojų knygų tiražai ga
na maži: romanai išleidžia
mi vos aštuonių, dešimties 
ar dvylikos tūkstančių eg
zempliorių tiražu, poezija 
siekia tiktai po kelis šimtus 
egzempliorių. Ir tai valsty
bėje, kuri turi daugiau kaip 
aštuonis milijonus gyvento
jų! O mūsų Lietuvoje, su 
trimis milijonais, knygų ti
ražai. keleriopai didesni. 
Vien mano “Parduotų vasa
rų” lietuvių kalba išėjo 
135,000 egz. Mažytė apsa
kymų knygelė “Valiusei rei
kia Alekso” išleista 55,000 
egz. tiražu. Daugelio kitų 
mūsų rašytojų knygos lei
džiamos dar didesniais ti
ražais. Nesuprantu, kodėl 
švedai taip atsilieka šita 
prasme. Pinigų jie turi, kny
gų galėtų nusipirkti kiek 
tiktai nori. Jų laikraščių 
tiražai, palyginti su mūsiš
kiais, taip pat nedideli. 
Sprend ž i a n t proporcingai 
gyventojų skaičiui, tai labai 
nedaug. Pačių stambiausių 
Švedijos laikraščių “Dagens 
n y h e tter” ir ‘ ‘ S v e n s k a 
Dagblated” tiražai siekia 
430.000 ir 500,000 egzemp
liorių.

-l-
Po visų pasitarimų priė- 

ėmėm atitinkamas rezoliu
cijas, smerkiančias karą 
Vietname, kuri vysto JAV, 
Izraelio agresiją Artimuo
siuose Rytuose, kviečian- 
čias viso pasaulio taikos ša
lininkus suaktyvinti kovą 
dėl taikos, stiprinti pasau
lio tautų savitarpį suartėji
mą. O tada išvykome toliau 
į Švedijos šiaurę, nuvažia
vome traukiniu toli už 
Speigiračio, aplankėme Ki- 
runo miestą. Tai jau toks 
kraštas, kur vasarą dienos 
lilgis matuojamas mėnesiais, 
saulei visai nenusileidžiant, 
o žiemą ateina “amžinoji 
naktis”, irgi trunkanti ke
lis mėnesius. Pataikėm kaip 
tik tokia vasaros dieną, 
ir pasiiutome gana keistai: 
saulė eina ir eina dangumi 
aplink, ir visiškai nežinia, 
kada prilt ilsėtis, o kada kel
tis. Daug turistų suvažia
vę čia iš visų pasaulio kraš
tų, tame tarpe matėme tu
ristus ir iš JAV. triukšmin
gai besistebinčius šituo 
gamtos prajovu. Švedai 
mums pasakojo, kad šitie 
turistai žiemą neatvažiuoja 
stebėtis amžinąja naktim.

Rūdos kasyklose
Kiruno miestas nedidu

kas, viso labo 23,000 gyven

tojų. Tačiau jis labai svar
bus visai Švedijai, nes čia 
yra garsiosios švedų gele
žies rūdos kasyklos. Visų 
pirma, žinoma, ir nuvykome 
į jas, tas kasyklas. Švedi
joje geležies rūda buvo su
rasta žemės paviršiuje. Tie
siog stovėjo kalnas, visas 
iš gryniausios geležies rū
dos. Kalnas buvo didelis, o 
dabar jo nebėra. Švedai su
vartojo jį visą, o paskui įsi
rausė į žemę, įruošė šach
tas, į kurias mes ir įvažia
vome autobusais, leisdamie
si gilyn ir gilyn po žeme, ir 
ilgai važinėjome po tune
lius, susikryžiuojančius ir 
vėl išsiskiriančius. Šitų tu
nelių po žeme bendras ilgis 
sudaro gana įspūdingą skai
čių — 450 kilometrų.

Švedai parodė, kaip jie 
kasa: pirma gręžia skyles 
užtaisams, po to sprogdina, 
vėliau jau rūdą specialiais 
kombainais susemia, gabe
na vagonais į saulės šviesą. 
Kombainai, tarp kitko, pa
gaminti pas Jus, Ameriko
je.

Šitos kasyklos duoda Šve
dijai per metus 24 milijonus 
tonų rūdos. Tokio rūdos 
kiekio patys švedai apdirbti 
negali, nors turi pasistatę 
metalo gamyklų, kur dirba 
daug tūkstančių darbinin
kų. Todėl rūda eksportuo
jama ir kaip pramoninė ža
liava į daugelį pasaulio val
stybių ir duoda Švedijai 
gražaus pinigo.

Kaip žinoma, Švedijos ge
ležies rūda bene aukščiau
sio koeficiento, turi savyje 
61 procentą geležies. Švedų 
mokslininkai apska i č i a v o 
jos atsargas, tai pasirodė, 
kad jos užteks Švedijai ar- 
timiausiems 300 metų.

Tiesą pasakius, geležies 
rūda ir yra pagrindinis Šve
dijos ekonominio klestėjimo 

PAEŽERĖJ

Debesys nuo vakaro žarų 
Dega tarsi būtų kruvini. 
Spindesys žarų ant ežerų 
Ajerų šešėliai vandeny...

Tolumoj girdėt tyli daina, 
Tarsi ją dainuotų ne dabar.
Ir liūdna griežles giesmė pernakt, 
Jog pačiam norėtųs apsiverkt

Ir metus prabėgusiu grąžint, —
Tuos, kurie negęsta atminty.
Nors dainuoja ten dabar kiti,

Mano žeme, nuostabiai graži, 
Tavyje paguodą surandu.
Ir tuomet širdy ne taip graudu...

r ’ Vyt. Rudokas

1971 metų respublikinės premijos laureatas skulptorius 
Napoleonas Petrulis. Premija paskirta už V. Lenino 
paminklą, kuris pastatytas Kaune, J. Janonio aikštėje.

bei žmonių gerovės šaltinis, 
nors čia gaunama ir kitų 
vertingų iškasenų, visų pir
ma — nemaži kiekiai urano.

Su samojedais
Iš Kiruno miesto vykome 

arčiau kalnų, baltuojančių 
savo viršūnėmis, padeng
tomis amžinuoju sniegu. 
Aplankėme saami, kitaip 
pasakius, somojedus. Ši
tie samojedai gana savo
tiški žmonės, išsitaisę labai 
ryškių spalvų drabužiais, 
gyvena savo pačių pasiga
mintose palapinėse irspiau- 
na į visus civilizacijos lai
mėjimus. Gano sau kalnuo
se elnius ir tiek, o šitų el
nių jų bandoj — daugiau 
kaip 30,000 galvų. Visą jų 
pragyvenimo šaltinį, visą 
maistą ir visą aprangą duo
da elniai. Net vietoje tir
pios kavos samojedai geria 
džiovintą elnių kraują, už- 
plikinę jį verdančiu vande
niu.

Beje, kavą jie irgi geria, 
tiktai ne su cukrum, kaip 
visi civilizuoti žmonės, o su 
druska. Kodėl su druska? 
Šito man taip ir nepavyko 
sužinoti. Švedijos vyriausy
bė pastatė jiems daug mo
kyklų, gyvenamųjų namų, 
bet samojedai nelabai linkę 
tuo naudotis. Tikri gamtos 
vaikai, prisirišę prie kal
nų, upių, ežerų, medžių. Bet 
jie gerokai nyksta, tie sa
mojedai. Visoje Švedijoje 
jų belikę apie penkis tūks
tančius žmonių. Civilizaci
ja daro savo. Gamtos vai
kams nebelabai yra joje 
vietos.

Mus pavaišino savotiškais 
pietumis. Viskas pagamin
ta iš elnienos. Viskas ne
regėtai skanu. Tiktai per 
stipru mūsų lietuviškiems 
skrandžiams.

(Pabaiga sekamam num.)

APIE ĮŽYMŲJĮ LIETUVOS ARCHEOLOGU

Praeities beieškant
...Žvilgsnis užkliuvo už dra

konais išrangytos žvakidės. 
Nenuvalyti molio lopinėliai 
nė kiek nemažino jos grožio 
ir patrauklumo. Iš šeimi
ninko dėmesio supratau, 
jog tai vertinga praeities 
relikvija.

Senoji žvakidė į archeolo
go Karolio Meko butą Ro
tušės aikštėje pateko iš to
limos užmaršties, iš XVII 
šimtmečio. Ilgus metus ji 

Nuotraukoje: archeologas Karolis Mekas
jo Kauno Senamiesčio Nemuno greičiausiai tada 

molyje, kuriame laikas pa- j jau buvo įrengtas prekybi
nis uostas. Be to, tyrimų 
metu surastas barbakanas 
ir pirmosios mūrinės Kauno 
pilies sienų liekanos. Visa 
tai atskleidžia atskiras pi
lies ir miesto istorijos de
tales, leido tiksliau atlikti 
pilies bokštų, sienų ir ap
linkos tvarkymo bei konser
vavimo darbus. Tačiau pa
grindinis klausimas, kada 
įsikūrė Kaunas, kada mes 
turėtume švęsti jo gimimo 
dieną, lieka nežinios ap
gaubtas. Nemažiau svarbūs 
ir kiti klausimai — kada 
prasidėjo medinė ir mūri
nė statybos, kaip plito ama
tai, prekyba. Atsakymus 
patvirtinti, sako Karolis 
Mekas, reikia nepaneigia
mų faktų. Ir juos pateikti 
gali tik atkaklūs ir pasto
vūs ieškojimai.

Tačiau grįžkime prie pa
sakojimo pradžios. Kaip gi 
su senąja žvakide? Karolis 
Mekas ją drauge su kitais 
radiniais aptiko senojo paš
to rūsyje, kai ten buvo ka
sinėjama. Už keliolikos me
trų, prie katedros sienų, ty-

Tiesa, ne vienas, o

Didelių atradimų

slėpė daugelį senojo miesto 
pėdsakų. Tų pėdsakų, ku
rių ieškoma, norint suras
ti miesto pradžią.

Ir mūsų šimtmečio arche
ologų i.i‘ istorikų dėmesys 
nukrypo į Kauno pilį. Ka
rolis Me 
siteto st 
tą su kastuvu rankose į pi
lies teritoriją atėjo prieš 40 
metų, 
drauge su profesoriumi 
Volteriu. Pirmieji kasinėji
mų radiniai dar labiau įžie
bė jaunuolio aistrą archeo
logijai, 
ieškotojai tada nepadare. 
Bet po 
savo žila senove iš 
pažvelgi į praeivius.

Metų 
praeitį, 
gėsi išs; 
aidus 
metus j 
si į archeologijos ir etno
grafijos 
vienas ; 
surastas eksponatas pagau
sino muziejų ekspozicijas, 
ne vienas straipsnis pratur- 

kas, Kauno univer- 
udentas, pirmą kar-

jų ekspedicijos pilis 
arčiau

virtines skubėjo į 
Karolis Mekas sten- 

augoti jų žingsnių 
ateičiai. Penkerius 
jis Švedijoje gilino-

mokslus. Vėliau ne 
o tyrinėjimų metu

tino istorijos šaltinius. Jo rinetoją nustebino keli kul-
rankos yra apčiupinėjusios turiniai sluoksniai. Viena-
vos ne kiekvieną Trakų ir 
Medininkų pilių akmenį, jo 
akys daug ką išskaitė Biržų 
ir Panemunės pilių sienose, 
paliko ryškius pėdsakus Ap
uolės ir Impiltės piliakalnių 
tyrinėjimuose. Į Kauno pi
lį, nuodugniai jos tirti, Ka
rolis Mekas vėl atėjo 1954 
metais. Šį kartą jau kaip 
tyrinėtojų grupės vadovas.

Piliavietėje 3-4 metrų gi
lumoje nuo dabartinio pa
viršiaus archeologai rado 
kultūrinį sluoksnį. Iš ra
dinių jame paaiškėjo, jog 
čia didesnė žmonių ben
druomenė pastoviai gyveno 
nuo IV-V amžių. Todėl, tei
gia Karolis Mekas, ne vė
liau kaip prieš pusantro 
tūkstančio metų įsikūrusią 
Nemuno ir Neries santako

j e gy venvietę ir tenka lai
kyti Kauno užuomazga. 
Apie ankstyvos gyvenvietės 
dabartinio miesto teritori
joje buvimą liudija ir radi
niai — Romos monetų lobis, 
aptiktas Kaune 1959 metais. 
Veršvų irki tuose pak aunas! 
kapinynuose surasti Romos' 
imperijos laikų daiktai.

Na, o kad pilis pastatytai 
ne prie Nemuno, o arčiau 
Neries, rodo tai, jog prie 

me jų ryškūs medinės, o ki
tame — mūrinės statybos 
pėdsakai. Kokių čia stati
nių būta? Ši mįslė laukia 
atsakymo. Gal ją menant 
paaiškės* ir naujos senojo 
miesto paslaptys. Kas ži
no... Dešimtys klausimų. 
Tokie r u p e s č i a i užpildo 
kiekvieną Karolio Meko 
darbo dieną. O gyvenimo 
kalendorius skaičiuoja jau 
jo paties gyvenimo šešias
dešimt penktąją vasarą.

Šį žilsterėjusį žmogų pra
eiviai dažniausiai sutinka 
Kauno Senamiesty j e. Čia j o 
namai, jo darbovietė, jo ty
rinėjimų objektai. Ai’ pūga, 
ar lietus, jis vistiek bus ten, 
kur driekiasi statybinė tra
sa, kur vyksta seno namo 
rekonstravimas, kur dirba

Įvairenybes
Nuo pirmos akimirkos
Tyrinėdami vieną plėš

riausių ryklių, mokslininkai 
nustatė, kad, prieš gimda
mi, maži rykliukai suryja 
savo brolius. Rykliai gim
do gyvus rykliukus, nes 
mailius, išsiritęs iš kiauši
nėlių, kurį laiką dar bręsta 
motinos įsčiose. Tačiau gy
vi lieka tik keli — tie, kurie 
išsirito pirmieji, nes jie su
lyja vėliau pasirodžiusius 
brolius ir seseris.

Pasaulio jūrų turtai
16% pasaulio naftos ir 

6% gamtinių dujų atitinka
ma jūros pakraščiuose. Grę
žiniai iš laivų šiandien ga
li pasiekti netgi 8,000 m. 
Techniškai įmanoma ištirti 
98.5% visų vandenynų plo
tą. Manoma, kad artimiau
siais metais jūros dugno 
turtais naudosis apie 100 
pasaulio šalių.

Unikalus radinys
Bulgarijoje, tiesiant naują 

kanalą, kuris turėjo sujung
ti Varnos ežerą su jūra, iš 
trijų metrų gilumos buvo 
ištraukta iš ąžuolo kamieno 
išskobta valtis. Archeolo
gai nustatė, kad valtis buvo 
pagaminta trečiajame tūks
tantmetyje prieš mūsų erą. 
Unikalus radinys yra euro
pinės reikšmės. Valties il
gis — 3.25 m.

Viduržemio juros dugne 
auga kalnai

“Glo m a r o Čelendžerio” 
ekspedicijos dalyviai, prag
ręžę 14-oje vietų Vidurže
mio jūros dugną ir ištyrę 
iškeltuosius pavyzdžius, pa
dare išvadą, kad per pasta
ruosius 5 milijonus m. Afri
ka ir Europa dreifuoja vie
na į kitą. Spaudžiamame 
jūros dugne formuojasi kal
nai.

Iš kai kurių vietų iškelti 
pavyzdžiai panašūs į Alpių 
ir Šiaurės Afrikos daugelio 
rajonų uolienas. Vienoje 
vietoje 120 milijonų metų 
klintys rastos ant 5-10 milij. 
metų senumo nuosėdų. Tai 
šoninio slėgimo proceso pra
dinės stadijos.

Kobėje japonai baigė gi
gantiško plaukiojančio kra
no statybą. Jo keliamoji 
galia — 2,000 tonų, maksi
malus pakėlimo aukštis -— 
55 metrai. Išbandant jiis 
2,500 tonų iškėlė į 66 me
tru aukšti. Kranas sumon
tuotas ant 60 metrų ilgio 
ir 45 metrų pločio plausto. 
Jis turi du pečius. Kiekvie
nas kelia po 1,000 tonų. 
Plaukiojantis gigantas bus 
naudoj a m a s nusken d u siems 
laivams iškelti, tiltų kon
strukcijomis ir prieplaukų 
Įrenginiams montuoti.

Prilygsta 15 jaučių
Begem otų mėsa labai ska

ni ir maistinga, todėl pran
cūzų zoologai atlieka speci
aliuose draustiniuose bege
motų veisimo ir auginimo 
eksperimentus. Iš vieno be
gemoto galima gauti tiek 
pat mėsos, kiek iš 15 jaučių.

paminklų kon s e r va v i m o 
meistrai. Lietuvos Kultū
ros ministerijos Paminklų 
k o n s e r v a v i m o instituto 
Kauno filialo vyriausiasis 
archeologas Karolis Mekas 
ieško praeities pėdsakų. Ieš
ko atkakliai ir kantriai.

Vytautas Andrejaitis
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Specialiai “Laisvei” A. Gučiūnietis

Birštonas -- vakar ir šiandien
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
o dar tykiau mūs sesute verkia...

Taip liūdnai dainavo se
no Birštono apylinkės žmo
nės, ilgus šimtmečius aima
navo, vilgydami gailiomis 
ašaromis savo sunkią dalią.

Senasis Nemunas daug 
matė, daūg girdėjo. Ne kar
tą čia veržėsi sužvėrėję kry
žiuočiai, apšlakstė lietuvių 
liaudies sūnų krauju upės 
pakrantes. Riteriai, norė
dami nukariauti ir pavergti 
Birštono, Punios ir kitas 
Dzūkijos vietoves, žudė ne 
tik vyrus, moteris, senelius, 
bet ir vaikus. Tūkstančius 
išvarydavo į sunkią nelais
vę.

žiloje senovėje
Senovėje Birštonas buvo 

Lietuvos kunigaikščių dva
ras; jis pergyveno ne vieną 
kryžiuočių mūšį ir apguli
mą. Tik 1410 m. ties Žalgi
riu galutinai sutriuškinus 
kryžiuočių ordiną, Dzūkijos 
liaudis atsikvėpė. Birštono 
gyventojų skaičius pradėjo 
didėti.

Gražias kurorto apylinkes 
ir neišžengiamus miškus la-

vo linksma, darbas rankose 
tirpte tirpo. Beskubant už
kliuvo koja, pagriuvo ir iš
liejo pilną puodynę pieno.

Ponas tuo tarpu stebėjo, 
kaip tarnai šėrė m ė s a ir 
pienu jo medžioklinius šu- 
nis.

Pamatęs išlietą pieną, po
nas kaip žvėris puolė mušti 
baudžiauninkę. Staiga kaž
kas galingai sulaikė jo ran
ką.

Atsigręžęs išvydo jauną 
baudžiauninką. Pykčio ap
imtas, išbalo tarsi sniegas, 
nuleido ranką ir su pagie
ža tarė: “Graži tavo nuota
ka, bet tik ne tau, chame!” 

Tuojau įsakė tarnams 
nuotaką nuvesti į rūmus jo 
pirmajai nakčiai, o jauni
kaitį žiauriai nuplakti.

Jis laimėjo...
žinodamas, kas laukia 

nuotakos, vaikinas pasiryžo 
ginti ją kiek tik jėgos leis. 
Dvariškiai žvėriškai puolė 
baudžiauninką, o jis iš pa
skutiniųjų gynė savo myli-

bai mėgo didysis Lietuvos 
kunigaikštis Vytautas. Daž
nai čia medžiodavo Lietuvos 
ir Lenkijos valdovai.

Dešinėje Nemuno pakran
tėje esančiame kalne, dabar 
vadinamame Vytauto ’ var
du, stovėjo medinė pilis, ku
rioje Vytautas :ir kiti valdo
vai mėgdavo dažnai pabu
voti ir iš šio kalno viršūnės 
pažiūrėti į didingą, žaliąją 
gamtos panoramą.

Dabar šioje ramioje, šimt
mečių užmigdytoje Vytau
to kalno viršūnėje čiulba 
paukščiai, dūzgia bitelės, 
kvepia medum įvairiaspal
viai žiedai, pučia gaivus 
Nemuno vėjelis. Vaizdas 
nepaprastai gražus, norisi 
juo gėrėtis ilgai, ilgai.

Nors pono tarnai ir labai 
žiauriai mušė’jaunikaitį, bet 
nepavyko atimti iš jo nuota
kos. j^Tada ponas paleido 
dešimtį pikčiausių šunų, ku
rie draskė beginklį bau
džiauninką, o tarnai mušė. 
Visas sudraskytas, kruvi
nas, netekęs1 paskutinių jė
gų apkabino savo nuotaką, 
priglaudė prie krauju pa
sruvusios krūtinės, karštai 
pabučiavo ir lėtai, tarsi pa
kirstas ąžuolas, susmuko 
ant k ra u j u apš lakstytos 
Dzūkijos žemelės.

Pono rūmuose vyko puo
ta, per visą naktį girdėjosi 
girtų šukavimai ir juokas.

Kai saule buvo aukštai 
pakilusi

Tik aukštai pakilus sau-
Nuo 1795 ai. iki 1807 m. 

Nemunu ėjo Prūsijos ir Ru
sijos, o vėliau Suvalkų ir 
Vilniaus gubernijų sienos.

Retai apgyventa ir miš
kais apaugusi Nemuno kil
pa ties Birštonu tada buvo 
puiki vieta slapstytis suki
lėliams nuo caro žiauriųjų 
žandarų, o 1935-1936 m. Su
valkijos streiko dalyviai čia 
slėpėsi nuo smetoninių bu
delių.

1928 m., Vytauto kalne, 
pralotas Konstantinas Ol
šauskas pakorė savo gaspa- 
dinę Stasę Ustijanauskienę.

Padavimai
Dar ir šiandieną H irsto no 

apylinkių seneliai su pasi
baisėjimu pasakoja šiurpias 
istorijas apie Nuotakos kal
ną (esantį tarp Prienų ir 
Birštono), apie “užkeiktą 
dvarą” ir kitas.

Šie padavimai pavaizduo
ja senovės dzūkų kovą už 
laisvę, lygybę, už politines 
teises, už geresnio gyveni
mo sąlygas.

Pasakojama, kad jaunas 
baudžiauninkas ir jo nuota
ka, kurių pavardės, kaip šios 
tragedijos didvyrių, laikui 
bėgant buvo pamirštos, ne
kantriai laukė pono leidimo 
susituokti — mat, tada be 
dvarininko sutikimo bau
džiauninkas tuoktis negalė
jo.

Pagaliau atėjo ilgai lauk
ta diena. Paskutinę dieną 
prieš vestuves abu dirbo 
dvare: jaunikaitis malkas 
kapojo, nuotaka šėrė gal
vijus, melžė karves. Ji bu*

lutei, pasibaigė ponų orgi
jos, nutilo triukšmas.

Saulutei šviečiant, žmones 
netikėtai pamatė ilgais, 
šviesiais lininiais marški
niais, išdraskytais plaukais, 
sumuštą ir sukruvintą bau
džiauninko nuotaką, didin
gai žengiančią per suartas 
dirvas. Iš mergelės akių 
byrėjo skausmo ašaros; su
blizgėjusios prieš saulę tar
si deimantai, jos krito ant 
dirvos. Ji užlipo ant kalno. 
Čia ji prisiminė savo skur
džią vaikystę. Kiek dainų 
čia išdainuota... “Šiandien 
turėjo būti mūsų vestuvė... 
O, mylima žemele, motinė
le, tik tu viena gali supras
ti bedalių sielvartą.

Ar tu leisi, kad aš panie
kinta klaidžiočiau kaip nak
tų šešėlis, argi tau maža 
mūsų kančių?

Maldauju tave, atsiverk, 
priglausk mane nelaimin-

Staiga blykstelėjo žaibas, 
trenkė perkūnas, prasivėrė 
žemė -— ir dingo nuotaka....

Visi jie supleškėjo.,.
Rudens rytmetyje, užsi

degė žiauriojo pono dvaras. 
Atbėgę žmonės pamatė prie 
pat liepsnojančių rūmų jau
nąjį baudžiauninką, kuris 
žiūrėjo į liepsną ir kažką 
galvojo.

Gaisro gesinti niekas t ne
siryžo. Po baliaus, ponai 
kietai miegojo ir todėl visi 
sudegė.

Gaisrui baigiantis, bau
džiauninkas nuėjo tuo pa
čiu keliu, kuriuo ėjo jo nuo-

taka. Jis įlipo į kalną, at
siklaupė, pabučiavo žemę ir 
nuėjo prie Nemuno”...

Apie Vytauto kalną
1805 m. Birštone gyveno 

istorikas Teodoras Narbu
tas, tyrinėjęs Nemuną. Jis 
užrašė padavimą apie “už
keiktą dvarą.” Ūkininkui, 
norėjusiam Vytauto kalną 
apsėti linais, prisispanavęs 
žilas senelis su ilga barzda, 
jis griežtai uždraudęs liesti 
užkenktą žemę.”

Apie Birštono Vytauto 
kalną sukurta daug padavi
mų. Rašytojai ;G 1 o g e ris, 
Moravskis ir kiti jau XIX 
amžiuje aprašė jį.

Kaip kurortas
1846 m. gydytojas B. Ba- 

linskis atsiuntė į Birštono 
kurortą gydytis pirmą ligo
nę, kuri anksčiau gydėsi 
Stakliškių kurorte, bet .-ten 
ji nepasigydė, opas y ė i k o 
tik Birštone. Todėl 1846 m. 
laikomi Birštone kurorto 
kūrimosi pradžia.

1851 m. pirštono minera
linius vandenis tyrė Vil- 
niau^vuniversiteto profeso
rius Adolfas Abichtas ir ki
ti specialistai, kurie pripa
žino, kad šio kurorto šalti
nių vanduo tinkamas gydyti 
daugeliui ligų.

1854 m. vietinis dvarinin
kas Adomas Bartusevičius, 
įsitikinęs, kad kurortas gali 
duoti pelno, pastatė keletą 
medinių namelių butams ir 
pirtį.

Vėliau jis pakvietė gydy
toją B. Balniškį, kad jis įs
teigtų kurortą. 1856 m. bu
vo pastatytos pirmosios vi
los, medinės vonių patalpos 
su 28 voniom ir šokių sale.

Besigydančių skaičius iš
augo iki 117 šeimų dvari
ninkų ir pirklių.

1860 m. Birštono kurorte 
lankėsi poetas L. Kondrato- 
vičius (V.Syrokomlė), kuris 
savo knygoje “Nemunas 
nuo Versmių iki Žiočių” ra
šė, kad Birštone yra “18 ge
rai aprūpintų namų, salė pa
silinksminimui, didelis me
dinis namas maudyklėms.

Nepaprastas žmonių susi
grūdimas yra nežmoniškos 
brangenybės priežastis. Mė
nesiui butas kainuoja nuo

|25 iki 50 sidabrinių rublių, 
vonia nuo 20 skatikų iki 2 
auksinų (30 kapeikų).

Senieji šaltiniai labai 
smarkiai veržiasi, per mi
nutę iki 4 kibirų, o per parą 
—iki 5,760 kibirų.

Tie mineraliniai vandenys 
sėkmingai gydo nusilpusį 
virškinimą, geltligę, koltū- 
ną, liaukų ligas, odos išbė
rimus, chroniškus reumatus 
ir kitas ligas”.

Taip atrodė Birštonas 
prieš 125 metus.

Birštono kurortą lankė 
Maskvos, Peterburgo, Var
šuvos, Vilniaus ir kitų mies
tų turtuoliai, bet visai ne
buvo darbo žmonių.

Su Kaunu buvo susisio 
kiama diližanu ir garlaiviu.

Kurorte buvo statomi res
toranai ir kioskai, bet liau
dies gydymu niekas nesirū
pino.

1905 m. smarkiai sudegė 
Birštono miestelio centras.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu kurortas buvo veik vi
sai sunaikintas. Turtingiau
sias vasarnamis “Orviduv- 
ka” visai sudegė.

Į Raudonojo Kryžiaus 
rankas

1924 m. Birštono dvaro 
savininkė pardavė kurortą 
Lietuvos Raudonajam Kry
žiui.

1928 m. buvo pastatyti 
nauji poliklinikos ir vonių 
rūmai.

Buvo daromi nauji mine
ralinių šaltinių tyrimai, iš
gręžta keletas gręžinių-šu- 
linių: Birutė, Vytautais ir 
kiti.

Buvo įsteigtos gydomojo 
purvo ir kitokios vonios.

Tačiau kurortas silpnai 
vystėsi, nes trūko, gydymo1 
įrengimų, nepatenkinamoje 
būklėje buvo šaltinių ap
sauga, niekas sistemingai 
netyrė kurorto gydomųjų 
veiksnių — šaltinių van
dens, gydomojo purvo, kli
mato ir kitų.

Kurortas tuomet veikė 
tik 4 vasaros mėnesius.

Darbo liaudžiai 
neprieinamas

Dėl brangaus pragyveni
mo ir aukštų gydymosi kai
nų, kurortas buvo nepriei-

Kam teko lankytis Kurtuvėnuose (Šiaulių rajo
nas), tas žino, kokios gražios čia apylinkės. Nuo Girnikų 
kalno atsiveria nuostabi panorama: matosi Šatrijos kal
nas, Šiaulių miestas, Kuršėnai... Neseniai ant šio kalno 
įvyko Kurtuvėnų etnografinio ansamblio pasirodymas. 
Nors dulkė lietutis, į šventę gausiai susirinko Bubių žu
vininkystės ūkio darbininkai, Vilniaus skaičiavimo ma
šinų gamyklos kraštotyrininkai, su kurais kurtuvėnie- 
čiai draugauja, kiti svečiai.

Šventės metu buvo dainuojama senovės lietuvių dai
nos, atliekami šokiai ir žaidimai, kuriuos kurtuvėniečiai 
šokdavo prieš daugelį dešimtmečių.

Kurtuvėnų ansamblio nariai — Romučių, Bulenų, 
Puodžiškių ir kitų kaimų gyventojai. Vyriausiam Jo
nui Urbiečiui — 73 metai, jauniausiam melioratoriui 
Aleksui Staneliui —- 35. Ansamblyje 5yra daugiau kaip 
50 žmonių, j Savo turiningą ir įdomia etnografine pro
grama jis jau įgijo didelį populiarumą.

Ansamblį subūrė ir jam vadovauja Kurtuvėnų aš
tuonmetės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Janina Če- 
pulyte.

Nuotraukoje: šventės metu.
A, Dilio nuotrauka

namas darbo žmonėms.
Nuo 1933 m. iki 1935 m. 

(per 3 metus) kurorte gy
dėsi tik 5,004 žmonės, o 
dabar tik per vienus metus 
čia gydosi virš 10,000 dar
bo žmonių.

Valstiečių ir žemės ūkio 
darbininkų buržu a zin ė j e 
Lietuvoje buvo apie 77% 
visų gyventojų, o Birštono 
kurorte jų tuomet gydėsi 
tik. vos apie 4%.

Baisus apiplėšimas
Hitleriniai okupantai ku

rortą labai sunaikino. Bėg
dami fašistai išvogė visą 
kurorto inventorių, sudegi
no “Tulpės” klubą-valgyk- 
lą, kur žuvo dailininko A. 
Žmuidzinavičiaus Birštono 
apylinkių peizažai. Jie no
rėjo sudeginti ir visas kitas 
vilas, jau buvo apipylę ben
zinu net stogus.

Tačiau Tarybinė Armija 
staigiu puolimu išgelbėjo 
kurortą nuo sunaikinimo.

Šiuo metu J Birštono 
kurorte ištisus metus 
veikia trys didelės sa
natorijos: “Tulpė,” turinti 
virš 350 vietų, judėjimo ir 
atramos organų bei gineko
loginiams susirgimams gy- 
‘dyti; “Spalis,” turinti virš 
320 vietų, skirta gydyti 
sergantiems virškinimo or
ganų ligoms, ir Lietuvos 
TSR Respublikinio žemės 
ūkio dar b u o t o j ų poilsio 
įstaigų susivienijimo 
“Versmė,” turinti 200 vie
tų, skirta gydyti periferi
nių nervų ligoms.

Šioje sanatorijoje, už že
mą kainą, daug ir visai ne
mokamai, gydosi, respubli
kos žemdirbiai: kolūkiečiai, 
karvių melžėjos, kiaulių au
gintojos, traktorininkai, so
dininkai, bitininkai, melio
ratoriai, agronomai ir kiti 
žemės ūkio darbuotojai, ku
rie buržuazinės santvarkos 
metu net nesvajojo apie ku
rortinį gydymą.

Specialūs įrengimai 
gydymui

Klimatinėmis priemonė
mis gydyti “Tulpės” sana
torijoje įrengtas aero-solia- 
rūmas, o “Spalio” sanatori
joje įrengtos specialios atvi
ros verandos aeroterapijai, 
kuriose ligoniai miegamuo
se maišuose miega ir žiemą. 
Sanatorijos ap rūpintos 
šiuolaikinėhiits diagnostikos 
priemonėmis.

Čia sėkmingai įdiegiami 
tarybinės kurortologijos pa
siekimai, nuosekliai tiriami 
kurorto gydomieji veiks
niai: šaltinių ir gręžinių 
vandenys, gydomasis pur
vas, klimatas ir kiti.

Vanduo gu gydomaisiais 
veiksniais

Birštono kurorte dirba 30 
gydytojų ir daug puikių, 
nuoširdžiai atsidavusių kitų 
medicinos darbuotojų.

Kurortui ypač reikšmin
gi Kauno medicinos institu
to mokslininkų darbai, ku
rie sudarė mokslinį pagrin
dą kurorto vandenims pa
naudoti, gydant įvairias li
gas. Jau nuo seniau Biršto
ną garsina jo mineralinis 
vanduo, kuris dabar yra 
vienas iš reikšmingiausių 
gydomųjų veiksnių.

Mineralinis vanduo dabar 
gaunamas iš 12 specialių 
gręžinių (šulinių). Gėrimui 
naudojamas 8 gręžinių van
duo.

Visoje Tarybų Lietuvoje 
gerai žinomas “Birutės”, 
“Vytauto” ir “Druskininkų” 
vardu vadinamas minerali- 
nis-gažuotas vanduo. Tai 
puikus, labai gero skonio, 
gaivinantis stalo vanduo,

Philadelphia, Pa. ,
druskų,; kuris gydo įvairias gei.aj pavykusio pobūvio

LLD 10 kuopos veikėjai 
jau per kokį laiką numatė 
reikalą ir planavo suruoš
ti kokį nors pobūvį “Lais
vės” naudai. Pagaliau sa
vo planus įvykdė. Rugsėjo 
penktą dieną svečių prigu- 

’ zėjo iš arti ir toli pilna A. 
Merkio salė. Viena viešnia 
(J. Andrulienė) atvyko net 
iš tolimos Chicagos. Zam- 
busevičiai ir Romikaitienė, 
nors su palaužta sveikata, 
atvyko iš Rea dingo, Pa. 
Newyorkieciu kelios pilnu
tėlės automašinos, tarp ku
rių buvo keli “Laisvės” ko
lektyvo nariai ir didoka 
grupė aidiečių dainininkų, 
kurie žavėjančiomis daino
mis linksmino svečius vado
vybėje chorvedės Mildred 
Stensler.

Aš nesigilinsiu į meninės 
programos turinį, nes nuo
dugniau parašyti pasižadėjo 

į gabi plunksnos darbuotoja * 
Aido choro narė H. Feife- 
rienė, kuri, kaip specialistė, 
meistriškai aprašo įvyku
sius sambūrius.

Baigiant pietauti, pirmi
ninkas R. Merkis paprašė 
svečius atsiteisti už pietus 
ir bendrai paremti mūsų 
pažangią spaudą. Ir svečiai 
gausiai aukojo. Po $20: Ro
žytės šeima, Gitaitis; po $15: 
J. šaško šeima, J. Lagits- 
ky; po $10: Mačiūnas, J. K. 
Ručinskai, Dudonis, P. Ba
ranauskas, P. Šlajus, A. 
Lipčius, Ramanauskai, D. 
Gurklis, M. Romikaitis, J. 
ir E. Katiniai, K. ir A. Zam- 
busevičiai, Š v e g ž d ai, N. 
Baltrušaitis, P. ir N. Ven
tai, Vytautas Didysis ir A. 
Bimba.

Po $5: George Wareson, 
O. Gabalas, A. Agurkiene, 
A. Navalinskienė, A. Fer- 
gis, Griciūnienė, K. Petrį- * 
kienė, J. Siurba, A. Pauliu
kai tis, U. Gužonienė, Gi- 
žauskienė, P. ŠoDmskas, A. 
Adomaitis, J. Andrulienė, 
E. Lietuvaitė. I. Bimbienė, 
A. Rainienė, N. Buknienė, 
Ig. Beeis, M. Stensler, Wa- 
lantai (Egg Harbor, N. 
J.), J. Nevardauskas. (Šie 
du parengime nebuvo, bet 
aukojo po penkinę.)

Ūkininkai Ramanauskai 
aukojo $100 padeng i m u i 
parengimo lėšų.

Maisto gamintojos buvo 
' H. Tureikienė ir Čerkaus- 
' kienė. Energingai darba
vosi, joms pagelbėjo M. Ši

maitienė.
Maisto aukojo: Ramanaus

kai, Tureikienė, Zambuse- 
vienė, Mačiūnienė, Lietuvai
tė, P. Walantiene.

Prie stalų patarnavo: P. 
Walantiene, Rožyte, Lietu-*. 
vaite, vyrai prie gėrimų pa
tarnavo: Walanta, Merkis, 
Kazlauskas.

Rengėjai labai dėkingi vi
siems aukotojams ir darbi
ninkams, o ypatingai new- 
yorkiečiams, be kurių pa
rengimas nebūtų buvęs toks 
sėkmingas.

“L” Reporteris

litre turįs nuo 2.6 gramųf 
iki 8.5 gramų mineralinių

vidaus ligas.
Šį mineralinį — gazuotą 

vandenį gamina Kauno ■ 
Kombinato “Ragutis” Birš
tono skyrius ir per metus 
pagamina apie 16 milijonų 
butelių. Kurorte ištisus me
tus veikia šios gydomosios 
vonios: angliarūkšties, de
guonies, radono, subkvali- 
nės, pušų ekstrakto, mine
ralinės ir gydomojo purvo.

Gydymo priemonės
Be minėtų procedūrų, ku

rorte gydoma bei atliekami 
diagnostiniai tyrimai ir po
liklinikoje. Ji turi rentge
no, fizioterapijos, masažo 
ir kitus kabinetus, gerai 
įrengtą laboratoriją su nau
jausia aparatūra.

Be to, gydymui plačiai 
taikoma įvairūs dušai, ma
sažai ir kitos gydymo prie
monės.

Visas sudėtingas gydy
mas dabar lengvai prieina-Į 
mas visiems darbo žmo
nėms.

Kasmet čia atvyksta 
daug ligonių, kurie dėl 
įvairių ligų negali vaikščio
ti. Pasigydę kurorte, dau
guma jų išvažiuoja laisvai 
vaikščiodami. Pagydoma ir 
daug vidaus ligų.

Apie kurorto gydymo 
gerus re z u 11 a t u s kalba 
daug ligonių padėkos laiškų 
ir kitokių gerų atsiliepimų.

Birštono kurortas dabar 
pradėjo naują savo vysty
mosi etapą. -t

Respublikos vyriau s y b ė 
jau nuo 1966 m. Birštonu! 
suteikė respublikinio mies
to teises.

Dideles pakaitos
Kurortas ir jo aplinka 

neatpažįstamai pasikeitė ir 
labai pagražėjo. Daugelį 
senų paprastų pirkių pakei
tė gražūs .individualūs na
mai, išaugo daugiaaukščiai 
gyvenamieji namai. Pasta
tyta nauja puiki vidurinė 
mokykla, pašto ir knygyno 
namai, buitinio aptarnavi
mo kombinatas, naujas mo
dernus univermagas ir ki
tos parduotuvės.

Mieste veikia gražiai įreng- 
t a s etnografinis muziejus 

archeologijois, etnogra- 
numizma-

su
fijos, istorijos ir 
tikos skyriais.

Veikia nauja 
įrengta vandens 
ir pilstymo įmonė, paruo
šianti per dieną apie 40,000 
butelių mineralinio-gazuo-i 
to

moderniai 
gazavimo

vandens.
Ateities planai

Ateityje žymiai išaugs 
kurorto gydymo bazė. Nu
matyta pastatyti naują vo
nių ir purvo gydyklą, sa
natoriją 500 vietų. Ateityje 
per metus Birštono kuror
te galės gydytis bei ilsėtis 
apie 50,000 žmonių. Ku
rortą aplankys vis daugiau 
turistų. Kairiajame Nemu
no krante — Alksniakiemio 
puikiame šile — veikia tu
ristinė bazė. Čia jau pa
statyti nauji, gražūs rūmai, 
kur iš karto galės priimti 
apie 300 turistų. Praeis dar 
keletas metų ir naujai at
vykę svečiai nebegalės at
pažinti šiandieninio Biršto
no. V? (

Pasikeitė ir dainų šalis— 
Dzūkija.

Plačiai išsiliejęs Nemu
nas daug sparčiau plukdo 
savo vandenis, — džiaugia
si, kad jo krantuose jau 
seniai nutilo aimanos ir 
raudos.

ši and i ('n Nemuno pakran
tėje — dzūkai dainuoja ki
tas dainas: dainas apie liau

/

ją Kom u n i s t i n į rytojų, 
apie gražią ateitį, į kurią 
mus veda TSK Partijos 
XXIV suvažiavimo nubrėžti 
šviesūs keliai — direktyvos.

Visi Amerikos lietuviai, 
besilanką Tarybų Lietuvoje, 
kviečiami aplankyti istori
nį Birštono kuroitą, pailsė
ti, pasigydyti, pasigrožėti 
puikia Tėvynės gamta.

-Jt-.i'liįii. . I iii »' ..i.. .. ■■■n;..-''.'- I

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisves” paramai.
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. Vaisiinė-muziejus
Viekšniai.

tik Žemaitija, ji garsėja vi
soje Lietuvoje. Nėra die
nos, kad jos neaplankytų 
gausios ekskursijos, kurios 
su nuostaba bei susijaudini
mu klausosi seno vaistinin
ko pasakojimo. O Juozas 
Aleksandravi č i u s , beveik 
šimtametis vaistininkas, tu
ri ką papasakoti. Vaistinė 
įkurta du šimtmečius per
gyvenusiuose pastatuose, o 
ir ji pati gyvena antro šimt
mečio, antrą dešimtmetį. 
Tai Viekšnių vaistinė. Tai 
ne tik vaistinė, bet ir mu
ziejus, turintis daugiau kaip 
tūkstantį eksponatų. Tačiau 
pirmiausia trumpai apie 
Viekšnius.

Viekšniai šiandien
Pokario metais ir Viekš

niai ūgtelėjo. Nutiestos nau
jos gatvės, pastatyta daug 

,naujų visuomeninių ir pri
vačių pastatų. Senas tradi
cijas turintys puodžiai įkū
rė keramikos gamyklą. Bu
vusi progimnazija tapo pil
na vidurine mokykla. Įs
teigta Žemės ūkio mechani- 
zavimo profesinė techninė 
mokykla su bendrabučiu. 
Buitinius gyventojų porei
kius tenkina Buitinio gy
ventojų aptarnavimo kom-. 
binatas. Yra pieninė, įvai-1 
rios techninės dirbtuvės. 
Viekšniečiai laisvalaikį kul
tūringai praleidžia kultūros 
namuose, bibliotekoje.

Garsi ir praeitis
Be to, kas prabėgomis pa

sakyta apie Viekšnius, jie 
garsūs ir kitkuo. Akmenės 
gatvėje tebestovi namas, 
kur gyveno ir 1863 m. va
sario mėn. 11 d. mirė įžy
mus aviacijos pradininkas 
Lietuvoje Aleksandras Griš
kevičius, sukonstravęs ir 
aprašęs knygoje “Žemaičių 
garolėkį”. Netoli bažnyčios 
tebėra namas (žymiai re
konstruotas), kur gimė trys 
profesoriai Biržiškos. Viek
šnių progimnazijoje mokėsi 
skulptoriai — monumenta- 
listai Vincas Grybas ir Bro
nius Pundzius. B. Pundziui 
Pievėnų kaime, gimtuose 
namuose, atidarytas memo
rialinis muziejus. V. Grybui 
toks muziejus yra Jurbarke. 
Viekšniuose ir apylinkėje 
savo jaunystę praleido po
etas Leonas Skabeika, gar
sus režisierius Juozas Mil
tinis, aktorius Henrikas Ka- 
šinskas. Ne visus čia se
nesniuosius suminėjau, o 
dabar geras būrys jaunų

Ją žino ne tais rūpinatės' Plačiai kal
bama apie vaistinės muzie
jų, — įsiterpiau aš.

— Taip, yra ir toks. Pra
džią padarė mano tėvas, na, 
ir as rankiojau, grupavau. 
Eikime, pasižvalgykime.

Ilgai žiūrinėjome. Stebė
jausi, su kokiu kruopštumu 
ir meile surinkta visa tai, 
surūšiuota, sudėliota spin
tose. Vienur tvarkingai iš
dėstyti atgyvenę vaistų ga
mybos prietaisai. Kitur sko
lų ir receptų knygos. Tarp 
receptų gydytojo Andžijev- 
skio, gydžiusio Simoną Dau
kantą, receptai. Dar herbi
niai antspaudai, knygos su 
autografais ir įsigijimo is
torijomis. Štai vėl 1863 m. 
sukilėlių kirvis, apmūsiju
sios kulkos, sviedinių ske
veldros, senoviški svarsčiai, 
šimtamečiai tvarsčiai ir kt.

Pakeliu akis. Prie sienos 
tiksi keistas laikrodis. O kai 
man paaiškino, jog šiam 
laikrodžiui virš dviejų šimt
mečių ir jį gaminęs šalt-' 
kalvis, visai nesusigaudau. 
Dar įdomiau, kad šis laik
rodis nė karto netaisytas, o 
užsuktas tiksliai eina.

Po apžiūros senutė vais- 
■ tininko žmona paskambino 
IS. Konarskio “Atsisveikini
mo mazurką”. Ją cariniame 
kalėjime, prieš sušaudymą, 
parašė 1831 m. sukilimo 
Lietuvoje vadas Simonas 
Konarskis. Gaidų rankraš
tis saugomas Aleksandravi
čių šeimoje.

Jo meile, gerumas
Nuostabi, imponuojanti 

retenybė ši vaistinė-muzie
jus.

Buvo epidemijos, karai, o 
vaistinės nesunaikino. 1915 
m. sudegė bažnyčia, sinago- 
goga, daugiau kaip pusė 
miestelio namų — vaistinė 
išliko.

Aplinkiniai žmonės šne
ka, kad nuo visų negandų 
ją saugo “mūsų vaistininko 
didelė meilė, gerumas, rū
pesnis žmonių sveikata, iš 
jo spinduliuojanti dvasinė 
šiluma”.

O pats vaistininkas kuk
liai sako negalįs nemylėti 
to, ką seneliai ir tėvai širdy 
nešioję. O per paskutinį ka
rą vaistinę išgelbėjęs Tary
binės armijos korpuso va
das Pavelas Charčenka. 
Mat, dar 1941 m. vaistinin
kas slapstęs ir nuo esesinin
kų išgelbėjęs užfrontėje li
kusį Pavelą. Padėjęs jam 

| pasiekti didžiąją Žemę. Kai 
1944 m. ties Viekšniais apie 
mėnesį laikėsi frontas, kai 
liepsnojo visas miestelis, P. 
Charčenka buvo korpuso 
vadu ir savo artileristams 
įsakė saugoti senąją vais
tinę.

MIAMI, FLA
Svečiuojantis Lietuvoje

1971 metais

HELP WANTED-MALE-FEMAU

Albinas Molis

Montello, Mass.
Rugsėjo 5 dieną įvyko 

LLD 6 kuopos susirinkimas. 
Narių atėjo nemažai, dau
giausia buvo moterų.

Buvo išklausyti ir priimti 
valdybos raportai. Buvo 
pakeltas klausimas apie 
“Laisvės” ir “Vilnies” fi
nansinius vajus.
paaukoti po $25 abiems laik- 

j naščiams.

■ įžymybių išaugo.
Dabar apie vaistinę

Prie namo sienos memo
rialinė plokštė skelbia: 
“Vaistinė įsteigta 1860 m. 
liepos mėn. 17 d.”. r

Vaistininkas papąjsf 
tokią vaistinės istoriją 
są šią pastatų grup 
1859 m. valdęs Jofė. Pa
grindinis pastatas esąs se
niausias Viekšniuose ir esąs 
išlikęs iš XVIII šimtmečio.
1859 m. telšiškis provizorius 
Teodoras V. Gioldner pir
kęs iš Jofės šią sodybą ir
1860 m. liepos 17 d. atida
ręs vaistinę. Dabar vaisti
nes rasi visuose kolūkiuose, 
o tada jų buvo labai reta. 
Artimiausios buvusios Šiau
liuose, Raseiniuose ir Tel
šiuose. Viekšnių vaistinė 
aptarnavusi Mažeikius, Ak
menę, Žagarę ir didelę da-

Uį šiaurės Žemaitijos.
Kruopštaus darbo pavyzdys

— Tačiau jūs ne tik Vais

0

HELP WANTED-MALE-FEMALB
Po karo jis išaugo ir pasi- 
keitė neatpažįstamai. Jį 

Aš ir grupė kitų miamie- puošia Kauno jūra ir tokie 
didžiuliai f a b r i kai, kaip 
dirbtinio pluošto, medvilnės 
verpimo, radijo fabrikas, 
metalo dirbinių, popieriaus 
fabrikas ir daug kitų.

Kazlų Rūda, iš mažo baž
nytkaimio, taip pat išaugo į 
pramoninį miestą. Čia nau
jai pastatytas didelis me
džio apdirbimo kombina
tas. Veikia motociklų, au
tomašinų ir žemės ūkio 
mašinų remonto gamy
kla. Taip pat yra kai
mo statybos kombinatas. 
Dėmesį patraukia K apsukąs 
(buvusi Marijampolė)—tai 
sparčiai auganti Suvalkijos 
sostinė. Po karo šiame mies
te išaugo nauji fabrikai 
maisto, automatų gamyba, 
vilnonių- audinių fabrikas, 
cukraus išdirbystė, kombi
nuotų pašarų gamykla. 
Taip pat čia veikia auto
mašinų atsarginių dalių ga
mykla ir daug kitų mažes
nių įmonių.

Važiuojant kaimo vieto
vėmis, matai visai pasikei
tusį Lietuvos peizažą. Vi
sur matėme daug naujų 
gražių kolūkinių gyvenvie
čių, didžiulių ir gražių vi
suomeninių pastatų, kultū
ros namų, parduotuvių. 
Oras pasitaikė gražins, tad 
laukuose matėme daug že
mės ūkio technikos darbų, 
baigiančių valyti javų der
lių. Dabar jau visi derliaus 
surinkimo darbai mechani
zuoti. Didžiulės mašinos, 
vadinamos kombainais, ja
vus piauna, kartu juos iš
kulta, grūdus supila į au
tomašinas, o šiaudus palie
ka dirvoje, sudėtus į krū
veles. Čia pat ateina kita 
mašina ir juos surenka, 
supresuoja ir suriša į ry
šulius?

Greta javų valymo lau
kuose dirba daug trakto
rių, kurie jau ruošia dir
vą žiemkenčių sėjai, žo
džiu sakant, kaip miestuo
se, taip ir kaimuose mato
mas malonus didelis gyve
nimo tempas. Visur vykdo
mi didžiuliai statybos dar
bai. Tad nenuostabu, kad 
ir gyvenimas, jo lygis spar
čiai keičiasi, nuolat gerėja.

Kaime iškilusi kultūrinė 
veikla, 
veikia 
Salėse 
tikos, 
veikia 
sporto 
dinasi, 
miesto 
mu.

Tokią, pagražėjusią ir 
praturtėjusią, radome Ta
rybų Lietuvą. Dėkoju Lie
tuvos vadovybei, kurios rū
pesčiu galėjau trumpu lai
ku taip daug pamatyti. Ži
noma, Lietuva, kaip tgg 
jaunas medelis, kas me® 
auga ir gražėja. Didingi 
pradėto penkmečio planai 
veda Tar. Lietuvą į dar di
desnius ir naujus laimėji
mus.

J. Smalenskas

čių rugpiūčio 15 dieną pa
siekėme Lietuvos sostinę 
Vilnių. Pailsėjus, pasima- 
čius su kai kuriais vy
riausybės atstovais, su Kul
tūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais veikėjais, — 
rūpėjo pamatyti daugiau 
Lietuvos. Todėl rugpiūčio 
19, 20 ir 21 dienomis leido
mės į kelionę pasižvalgyti.

Važiuojant iš Vilniaus 
į Panevėžį, pravažiavome ir 
matėme Širvintų ir Ukmer
gės miestus. Pro Širvintas 
prateka upė Širvinta, o pro 
Ukmergę — upė Šventoji. 
Per Panevėžį teka upė Ne
vėžis. Iš Panevėžio važiavo
me per Ramygalą, Kėdai
nius, Vendžiogalą į Kauną, 
o iš Kauno į Kazlų Rūdą. 
Pro Kėdainius prateka upė 
Nevėžis, o pro Kauną — 
Nemunas, į kurį čia pat 
įteka ir Neris.

Iš Kazlų Rūdos mūsų 
Nutarta maršrutas buvo — Kapsu-

BATCH MAKER. Paint mfgr. 
Experienced. Steady work, good pay, 
all benefits. Call 201-344-8000, bet
ween 12 and 2 PM.

(66-75)

AUTO BODY MAN and Bear 
Machine operator. Experienced. 
Call WALTER’S AUTO BODY 

201-727-3660.
(70-74)

PORTERS. 18 yrs. of age or over. 
Will train the inexperienced. Free 
coffee breaks and lunches in beauti
ful Colonial surroundings. Blue Cross 
and Blue Shield. 8 pd. holidays, va
cation, el®. We are an equal oppor
tunity employer. Contact Convales
cent Center, 1515 Lamberts Mill 
Rd., Westfield, N. J. (70-75)

TIRE AND FRONT END man 
wanted. Good pay, steady year round 
work. All benefits, including retire
ment. ’ Will help relocate. 201-347- 
2700 Budd Lake, N. J.

(70-72)

PAINT SPRAYERS. Experienced 
preferred. Steady work, benefits.

MONARCH METAL PRODUCTS
Maxarthur Avenue, New Windsor, 
N. Y. ' 914-562-3100.

(70-71)

COQK. Warrensburg, N. Y. Hotel- 
Restaurant. Excellent salary.
Room and board arranged.

For information:
Conn. 203-438-4459.

(70-72)

Wanted. Experienced sheet metal, 
metal tubing and wire set-up men 
(2), combination men. GARDEN 
STATE MOUNTING AND FINISH
ING, 780 Freylinghusen Ave., New
ark, N. J. 201-242-7200. Mr. Nass- 
our). (67-73)

AUTO BODY MAN. Must be ex
perienced. Paid hospitalization, ma
jor medical, life insurance. Plenty 
of overtime. 64 W. 22nd St., Bay
onne, N. J. 201-437-0610.

(67-72)

MEN & WOMEN WANTED for 
Food Processing Plant, also 1 all 
around Truck and Plant mechanic. 
Also 1 Receptionist between 20 & 
30. Some light typing &takink 
phone orders. Must be Good with 
figures.

201-521-3338.
Ask for Mr. Abbott.

(71-78)

3 LABORS WITH
TRANSPORTATION.

GOOD PAY WITH RAISE.
201-236-6249

(71-75)

kas, Kalvarija, šeštokai, 
Krosna. Pro Kalvariją ir 
Kapsuką prateka Maironio 
apdainuota Šešupė. Kuo 
žymėtinos šios vietovės?

Visi pravažiuoti mieste
liai bei miestai atkreipia 
dėmesį savo didelėmis nau
jomis statybomis—jie smar- 

Štai 
Ukmergėje baigiamas sta
tyti didžiulis medvilnės ver
pimo fabrikas. Be to, dirba 
anksčiau pastatytas didžiu
lis baldų kombinatas, taip 
pat automobilių variklių re
ni o n t o fabrikas ir kitos 
įmonės. O Panevėžio mies
tas po karo išaugo daugiau 
kaip keturis kartus. Čia pa
statyti didžiuliai fabrikai: 
kabelių gamyklos, televizo
rių ekranų gamykla, stiklo 
fabrikas, mėsos kombina
tas, baldų gamykla ir daug 
mažesnių įmonių.

Kėdainiai taip pat išaugo 
daugiau kaip trigubai. Čia 
išaugo didžiulis chemijos 
kombinatas, kuris gamina 
trąšas. Veikia naujas cu
kraus fabrikas ir kiti.

Kaunas, žinoma, vienas 
iš gražiausių ir greičiausiai 
augančių Lietuvos miestų.

Po to kalbėjome apie su
rengimą rudeninio pikniko 
po stogu. Nutarta tokį pik
niką surengti spalio 24 die
ną Lietuvių Tautiško Namo 
viršutinėje salėje. Rengs 
LLD 6 kuopa ir Moterų Ap- kiai plečiasi ir auga, 
švietos Klubas. Į komisiją 
apsiėmė A. Markevičienė, 
F. Markevičius, Lena Smith, 
M. Gutauskienė, S. Rainar- 
das ir George Shimaitis.
Mūsų ligoniai, “Laisvės”

“Vilnies” skaitytojai
Kostancija Kalvelienė ne

tikėtai ir sunkiai susirgo 
rugsėjo 5 d. naktį. Dabar 
ji randasi Cardinal Cushing 
General Hospital, 235 No.: 
Pearl St., Brockton, Mass.

Jau seniai serga Anna 
Skrabis. Ją kankina antri
tis. Ji randasi St. Joseph 
Manor Nursing Home, 261 
Thatcher St., Brockton, 
Mass.

Dar vis tebeserga Anta
nas Raila. Gydosi ‘ namie 
po daktaro priežiūra.

George Shimaitis

CARPENTRY & MASONARY
AU Types — Estimates

Cheerfully Given. «
. 201-236-6249

(71-75)

Mechanics Maintenance to work on 
textile machines. Exp. helpful such 
as Lessana winders, 1-10 uptwisters, 
10-b downtwisters. Fringe benefits. 
Apply in person, Eddington Thread 
Mfg., Street & Knights rd., Edding
ton, Pa.

(71-72)

ir

WEB PRESSMAN — offset to 
work in expanding Co. — back- 
round forms & commercial job shop 
helpful. Opportunity to advance to 
your potential. Call 201-548-1054.

(71-77)

EXPERIENCED man for kitchen 
cabinet.

Formica tops and installation.
201-322-9100.

(70-72)

Screw Machine Set-Up Man For 
Sscomatics. Permanent good work
ing cond. A/C Growing plant with 
our own produucts, 8 paid holidays, 
paid vacation .other benefits, 277- 
4200: or apply in person. Johnson 
Engineering Co. Inc.

95 Summit Ave., Summit, N. J.
(71-73)

Full
SUPERVISOR — R.N.

time evenings. Liberal benefits.
Van Dyk Manor, 

445-8200.
Richmond, N. J.

(71-75)

COOK INSTITUTIONAL

CALL — EV 2-4963

BETWEEN 2—4 P. M.
(71-73)

REAL ESTATE

VIETOJE LAIŠKO 
gyvas, 
sveikas, 
vaikštau žeme.

Dar
Dar
Dar
Dar kartais ir medžių

viršūnėmis vaikštau. '
Tarsi stebuklas —
Dar kartais mane
aplanko ir draugas, ir laiškas.
Kažką dar sunkaus vis nešioju savy, 
tur būt, kad pajausčiau

džiaugsmą lig galo.
Kažko vis dar ieškau tuščiam avily, 
kažkam vis dar nulenkiu galvą.
Dar viržiai vis kvepia gaiviu medumi,

ine dus atsiduoda
dar viržiais.
Dar gyvas.
Dar sveikas. Ir
dar tavimi
aš gyvenu. Nepamiršęs,
kad būsiu laimingas. Juk būsiu, ar ne! 
Kvepės dar alyvos alyvom.
Dar gyvas.
Dar sveikas.
Dar vaikštau žeme.
Bent jau patikėk, kad 
dar gyvas.

I

Jonas Mačiukevičius

Gražūs naujieji Vilniaus tiltai. Jie perkerta Nerį 
Antakalnyje, ties Lazdynais, Valakampiais.

Leningrado projektuotojams ir Vilniaus tiltu staty
tojams paskirta Tarybų Sąjungos Ministrų Tarybos 1971 
metų premija.

A. Brazaičio nuotrauka

Kultūros centruose 
mokyklos, ligoninės, 
vyksta chorų prak- 
ruošiami koncertai, 
kinas. Taip pat ir 
veikla garsėja. Va- 
kaimas suartėja su 
kultūriniu gyveni-

Maintenance worker. General clean
ing, able to do modern repairs. Must 
speak and write English. Must have 
owners license. Starting salary 
$5200.00 a year. Apply West New 
York Housing Authority, 6100 Adams:

Ave., West New, York, N .J.
201-868-6100

(71-74)

Westport. Converted onion barn 
with addition on 1.4 secluded acres. 
Artist studio, 24x32 ft. 4 bedrms, 
2Mj bths. $79,000. Prine, only.

203-227-7316. (67-71)

Donorų nereikės!
Cincinnati universiteto me

dicinos centro mokslininkai 
sukūrė sintetinį kraują. 4 
šunys išgyveno 4 mėnesius 
su 50% sintetinio kraujo. 
Tyrinėjimai daug žada, bet 
dar tebėra pradinėje sta
dijoje.

ti upei paplūdus apie 100, 
000 žmonių turėjo palikti 
namus ir keltis į aukštesnes 
vietas0

PRODUCTION WORKERS
GOOD WORKING CONDITIONS.

Steady employment.
Apply Fimbel Door Corp.

( Whitehouse, N.J.
201-534-4112

(71-77)

Land for Sale. Putnam County. 
Hudson River area. 100 acres beau
tiful unspoiled woodland property, 
l’/2 hours from Manhattan. Res
idence is charming old farm house 
up-dated for; extremely comfort- 
abLe yr-round living. Could accom
modate two families w/ privacy. 5 
bdrms plus 2 baths. Lovely grounds, 
flower and vegetables gardens, excel, 
water. 10 min. to Pkway. 25 min. 
to Penn.-Cent. sta. Asking $150,000. 
For other fine village and country 
properties, write/call Jane Fleming, 
broker. Cold Spring, N. Y. 10516. 
914-265-2862. (70-72)

Norwood, Mass.
Gražiai pavyko rengtas 

mūsų LLD 9 kuopos pikni
kais rugpiūčio 29 dieną M. 
Uždavinio sodyboje, 16 Fo
lan Ave. •

Oras tą dieną buvo labai 
gražus ir šiltas, tai svečių 
turėjom pusėtinai daug.

Suvažiavo mūsų mieli 
draugai ir draugės iš Ha- 
verhillio, Bostono,* Brock- 
tono ir kitų apylinkės mies
telių su kuriais teko pra
leisti dienos laiką gražioje 
nuotaikoje.

M ūsų mielos šeimininkės 
M. Trakimavičienė, Stela 
Rakutienė (buvusi Budre- 
vicienė) ir Nellie Grybie
nė paruošė gerus ir ska
nius pietus, tai joms tenka 
didelis ir gražus ačiū.

šiai pramogai buvo gau-

ta įvairių gražių dovanų. 
Tokiu būdu liko ir gražaus 
pelno spaudos reikalams.

Maisto aukojo: M. Same- 
tis, A. Račkauskienė, Mary 
Sadauskienė, M. Krasaus
kienė,
ii- A. Vaitkevičius. Šiaip 
įvairių dalykų aukojo: A. 
ir S. Bakučiai, N. Grybienė, 
Ada White, S. Družas, W. 
Žilaitis. Pinigais aukojo 
John Vaitekūnas $5, o M. 
Krasauskienė $2.

Šeimininkėms daug pagel
bėjo dirbti Bronė Preibie- 
nė ir B. Žukauskienė.

Visoms draugėms ir drau
gams už gražias dovanas ir 
bet kokį atliktą šiai f pra
mogai darbą bei patarnavi
mą varde LLD 9 kuopos ta
riu didelį, nuoširdų ačiū!

Pramoga visais atžvilgiais 
pavyko labai gerai. 7

M. Užd avinis

M.. Trakimavičienė
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Antrukart tėviškės padangėj
Kaip malonu yra aplan- gelio Lietuvos poetų eile- 

kyti brangų tolimą drau
gą,bet koks džiaugsmas, jei 
po kiek laiko ir vėl jį susi
tinki. Panašiai atsitiko ir 
su mano apsilankymu Lie- 
voje. Prieš vienuolika me
tų su turistine grupe buvau 
ten nuvykusi pirmą kartą, 
o dabar, šią vasarą, aplan
kiau ją antrukart.
Lietuvoje praleidau šešias 

savaites — nuo birželio 16 
iki liepos 28 dienos. Kul
tūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitetas pakvie
tė mudu su vyru. Kadan
gi Pranas nesveikuoju, tad 
ir nutarėme, kad jei jau ne
galime abudu, tai nors aš 
viena pasinaudosiu ta proga 
ir dar kartą pamatysiu sa
vo brangią tėviškę.

New Yorko draugų išly
dėta, sėdau į lėktuvą ir ja
me tik laukiau ir skaičiavau 
valandas, kada atsirasiu sa
vo gimtojoje žemėje.

V11 m 11 je a i g y v e n a u 
“Neringos” viešbutyje. Ten 
pat buvo apsistoję tą pačią 
dieną, kaip ir aš, tik ke
liomis valandomis vėliau, 
atvykę iš Chicagos “Vifc 
nies” redaktorius J orias 
Mažeika ir draugai V. ir J. 
I’: t vi Ii ori i n i. Su jais beveik 
visą viešnagę ir bendravau.

Mano gimtasis Kaunas
Kultūrinių ryšių komite

te drg. Vytautas Kazakevi
čius ir kiti darbuotojai, su 
mumis pasitarę nustatė 
mūsų svečiavimosi progra
mą, pagal tai, kas kam įdo
miausia. Man, žino m a, 
labiausiai rūpėjo pama
tyti Kauną, Jame juk gi
miau, augau, praleidau gra
žiausius savo gyvenimo me
tus. Jame gyvena mano gi
minės. Ten mudu su Ma
žeika palydėjo Kultūrinių 
rvšių komiteto darbuotoja 
Monika Ravinskienė, o mus 
globojo Janina Narkevičiū
tė, miesto Vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
toja. Kiekviena .kartą tek
davo stebėtis ios energija 
ir sumanumu. Ji ne tik pui
ki administratorė, bet ir 
meniškos sielos moteris, su i

rašcius.
Birželio 23 d. drg. Nar

kevičiūtė su dr. Aldona Lu- 
koševičiūte paėmė mudu su 
Mažeika į tradicines Joni
nių iškilmes, kurios vyko 
“Dainų slėnyje.’’ Tai viena 
gražiausių vietų Mickevi
čiaus slėnyje. Joninėms 
buvo susirinkusi tūkstanti
nė minia. Prie mėnulio 
šviesos vyko programa. Ai
dėjo trimitai, liepsnojo vai
dilučių kurstomas aukuras, 
margaspalvės raketos raižė 
dangų, lėktuvai iš viršaus 
barstė ąžuolų vainikus Jo
nams ir Janinoms.

Mes, žinoma, nepagavo- 
me, bet mus apdovanojo ki
tų pagautaisiais—Joną Ma
žeiką kaip varduvininką, o 
mane kaip viešnią. Jonams 
ir Janinoms nuskambėjo 
tradiciniai sveikinimai. Mes 
širdingai sveikinome savo 
Janiną, kuri vėliau mus 
nuvežė į “Rambyną” lietu
višku alučiu atsigaivinti. 
Ten buvo susirinkę ir daug 
vakaro programos atlikėjų, 
su kuriais pasid alinome 
įspūdžiais.

Šioje šventėje buvo pro
gos pamatyti, kaip atrodo 
lietuviškas jaunimas. Koks 
jis gražiai nuaugęs, kaip 
gražiai ir kultūringai links
minasi. Tai bent skirtumas, 
nrisiminus amerikinių byt
nikų ir hipių vaizdus!

Naktį užbaigėme prie Ne
muno. Plukdėme vainikus, 
O Janina deklamavo.

Taip praėjo pirmoji vieš
nagės diena Kaune. O ir 
visos kitos dienos buvo pil
nos vis naujų ir nepamirš
tinų įspūdžių.
. Kauną įvairiais tarpais 
aprodė drg. Narkevičiūtė 
su d r. Lukoše v i č i ū t e ir 
dviem žurnalistėm — Ma
rija Macijauskiene ir Nijo
le Liogminiene.

Kur gimiau ir augau
Pirmiausia man rūpėjo 

pamatyti tas vietas, kur 
gimiau, augau, vaiku laks
čiau. Čia man labai daug 
pade j o drg. N arkevičiūtė 
ir minėtos žurnalistės. Jų 
lydima, pamačiau, kaip

dideliu Įsijautimu mokanti Kauno a p y Ii n k ė s pasi- 
atmintinai deklamuoti dau- keitę. Vietoj senų viena-

aukščių namelių išaugę kaip 
miškas daugiaaukščių nau
jų namų. Kur buvo Pane
munės klebonijos sodnas, 
kur mes vaikai pralaužda- 
vom tvoroj skylutę ir akie 
įbedę stebėdavom, kaip ten 
žydi gėlės ir sirpsta visoki 
vaisiai, šiandien ten vaikų 
darželis..

Pavažiavom toliau, atsi
vėrė graži panorama. Tai 
vis mano pažįstamos vietos!

Buvo ten dvaras — vadi
nosi “Vaišvydava.” Dabar 
ten kolūkis su išsidėsčiu
siais gražiais kolūkiečių 
namais. Atrodo kaip mies
tas. O laukuose siūbuoja 
rugių ir kviečių varpos, ža
dėdamos gerą derlių.

Pasidžiaugiau mišku, Ne
muno pakrantėmis. Pabu
vojau pas seserį Mariją 
Černiauskienę. Ji gyvena 
su sūnumi Antanu, nes jos 
vyras seniai miręs. Ji turi 
namelį, daržą, užsiaugina 
daržovių. Taip ir gyvena 
patenkinta. Jos duktė ište
škėjusi, gyvena kitur, o anū
ke dirba gydytoja Druski
ninkuose. j

Klinikoje
Po šių sentimentalių vizi

tų manęs laukė visa eilė ki
tų apsilankymų.

Respublikinėje ligoninėje 
susipažinau su vyr. gydyto
ju P. Jašinsku, kuris pave
dė \gy d. Daktaraitienei pa
tikrinti mano sveikaatą. 
Būdama klinikoje, mačiau, 
kaip rūpinamasi žmonių 
sveikata, ir neiškenčiau ne
prisiminus anų laikų, kai 
buržuazinėje santvar k o j e 
žmonės vargo, skurdo ir 
buvo ligų kankinami. Pa
galvojau ir apie Ameriką, 
kur, neturėdamas pinigų 
ar geru apdraudų, negausi 
nei tokio gydymo, nei ap
tarnavimo. Čia gi viskas 
nemokamai. Ir visiems. Ir 
panaudojant moderniausius 
šiuolaikinius mokslo ir tech
nikas laimėjimus.

Kaunas šiandien
Kauną, nors ir labai paki- 

tėjuisį, lankiau kaip savo 
seną pažįstamą. Išaugo jis 
ir išgražėjo. Jis dabar 
stambus pramonės, sveika
tos apsaugos, mokslo ir 
kultūros centras. Kur be
eitum, bežiūrėtum, pažįsta
mose vietose išaugę nauji 
namai, fabrikai, ligoninės, 
muziejai. Miesto centras, 
sakytum, tas pats, tik tu
rinys kitas. Soboras, kuria
me buržuaziniais laikais 
buvo įgulos karių bažny
čia, paverstas muziejumi. 
Tame eksponuojami lietuvių 
dailininkų skulptūros ir vit
ražo kūriniai. Ten pirmiau
sia nuskubėjau pasižiūrėti.

Laisvės alėjos gale nebe
matyti žmonių eilių, kurios 
mano atsiminime ten sto
vėdavo prie vidaus reika
lų ministerijos, laukdami 
pasų, kad galėtų išemigruo
ti į kitus kraštus duonos 
užsidirbti. Muziejaus sode
lyje stovi didžiuliai Kapsu

ko ir Deržinskio skulptūri
niai biustai, Salomėjos Nė
ries skulptūra ant jos kapo, 
o sodelio šoninėje sienoje— 
įmūrintos keturių komuna- 
rų urnos su pelenais. Ties 
jų paminklinėmis lentomis 
apačioje žydi rožės.

(Bus daugiau)

Daugiau aukp “Vilniai”
Prisidėjo prie vilniečių 

fondo šie niujorkiečiai:
Liet. Literatūros Draugi

jos 185 kp........ .  $25
Niujorko Lietuvių /

Moterų Klubas ..-. 25
Senas Juozass......... 15

Po $10:
Petras Šolomskas
Veronika Prakaitienė
Jonas Siurba
Jonas Gasiūnas
Julia Shimkus
Vincas Baltrušaitis
V. ir V. Venckūnai

Po $5:
M. ir E. Liepai
Jonas Mikaila
J. ir E. Kasmočiai ... $3
Jau surinkome $218, bet 

laukiamą dar daugiau. Dė
kojame visiems prisidėju- 
siems.

Ieva Mizarienė

Gunnison, Colo. — Auto
busui nuo kelio nukritus už
mušti vidurinės mokyklos 
8 atletai ir 23 sužeisti.

more sani- 
there while 

just clean

Parting With a Friend
September 11 we were at 

Mykolas Witkus’ funeral in 
N e w a r k, N. J. H e w a s 
cremated at Rosedale cre
matorium in East Orange. 
His family and many of his 
friends were there. Part
ing words were said by An
thony Bimba.
To many people cremation 

is still something they have 
to get used to. J A woman 
sitting next to me in the 
funeral parlor clearly ex
pressed her disapprove- 
ment of cremation. Why is 
burial in the ground better? 
It certainly isn’t 
tary. You rot 
cremation leaves
ashes and you can keep 
them in a locker in the cre
matorium or at home.

Nowadays many people 
are moving from one city to 
another, even from one 
country to another, and 
they hardly have a chance 
to visit their loved ones’ 
graves.

But the most important 
reason is that we will run 
out of space in the ground. 
They say there are about 10 
million people buried in the 
New York area, there are 
more dead people than liv
ing. So cremation becomes 
a necessity in order to give 
space to the living people.

Times change and we have 
to change also.

Use

Išvyksta į ligoninę
Labai nemalonią žinią tu

rime pranešti mūsų skai
tytojams. “Laisvės” admi
nistratorė, mūsų mieloji 
draugė Lillian Kavaliaus
kaitė, rugsėjo 16 d. išvy
ko į ligoninę. Jos liga—išau
gus katarakta antakių. Gy
dytojai sako, kad jau laikas 
ją pašalinti. Viena akis bus 
operuota t šiandien, penk
tadienį, rugsėjo 17 d. Kai 
ta sugys, katarakta bus pa
šalinta nuo kitos. Sunku 
pasakyti, kaip ilgai šis pro
cesas paims.

Lillian gydysis Jamaica 
Hospital, 89th Ave. ir Van 
Wyck Expressway, Jamai
ca, N. Y. Ji ten pasidavusi 
po vardu Lillian Belte.

Visas “Laisvės” kolekty
vas linki mūsų Lillian grei
tai ir pilnai susveikti.

Jai būnant ligoninėje, 
“Laisvės” administra c i j o s 
pareigas apsiėmė atlikti re
dakcijos narė Ieva Mizarie
nė.

Argi taip 
krikščioniška? ,

Mūsų New Yorko lietu
viški radijušėliai niekad ne
pasirodė per daug dideliu 
mandagumu, bet juo tolyn, 
vis blogyn eina.

Štai praėjusį šeštadienį 
profesorius daktaras Jokū
bas Stukas, kuris turėtų pa
rodyti kultūros, bent nu
duoti, jeigu jos neturi, pra
nešė po ilgų dainų ir mu
zikos plokštelių iš “paverg
tos” Lietuvos, kad (ir štai 
jo žodžiai): “pastipo Kruš- 
čiovas.” Tai pasakė su di
deliu sarkazmu.

O Stukas ne tik profeso
rius, daktaras, bet ir va
das klerikalų tarpe. Ar tai 
krikščioniška? Manau, kad 
ne vienas klausytojas pasi- 
slykštėjo.

Pasiklausius
♦
Tūkstančiai pasirašo 

už Angela Davis
Šiuo tarpu visoje šalyje 

renkami parašai už reikala
vimą, kad profesorė Ange
la Davis būtų ikrteismo iš
leista iš Kalifornijos kalė
jimo po užstatu (bail). Va
jus eina labai pasekmingai. 
Žmonės visur tūkstančiais 
rašosi ant peticijos. Antai, 
New Yorko pietinėje Bron- 
xo dalyje tik per vieną rug
sėjo 9 dieną tapo surinkta 
15,000 parašų. Parašų rin
kėjai stebisi tokiu šiltu žmo
nių atsinešimu į šį skubų 
reikalą.

Didžiausi kriminalistai iš
leidžiami po užstatu iki 
teismo, o ši mokslininkė lai
koma už grotų ir neišlei
džiama. Pranešimai sako, 
kad jos ir sveikata nėra ge
riausioje padėtyje.

Mieste pasidairius
1,166,700 vaikų pradėjo 

pirmadienį mokyklinius me
tus New Yorke. Tai 23,000 
daugiau, negu pernai me
tais.

Pasirodė, kad mokyklose 
trūksta vietų daugeliui mo
kinių, taipgi per mažai mo
kytojų. Mat dėl finansų 
stokos kai kurie mokytojai 
buvo paleisti iš darbo.

Mokytojai susirūpinę, ar 
jie laiku gaus algas. Jeigu 
negautų laiku algų, tai ga
li paskelbti streiką.

•.....

New Yorko mieste šiuo 
metu yra 1,196,413 žmonių 
gaunančių pašalpą (relief). 
Liepos mėnesį prisidėjo prie 
pašalpos dar 838 žmonės.

Tymsterių unijos parei
gūnas Kisburg sako, kad 
New Yorke nedarbas nuolat 
didėja ir didėja.

Harleme sekmadienį buvo 
iškilmingai atžymėta afro- 
Amerikos diena. Demons- 
t radiju buvo milžiniška. Pa
sisakyta prieš rasinę diskri
minaciją. Reikalauta paleis
ti iš kalėjimo Angela Da
vis.

■.. . •

Rytų Bronxe 7 vaikų tė
vas P. Carrasquillo mirė už
puoliko perdurtas. Taipgi 
ir sūnus Eliue buvo sužeis
tas. Užpuolikas pabėgo.

•

Prie miesto rotušės įvyko 
masinis susirinkimas rugsė
jo 10 d. Kalbėtojai reikala
vo daugiau darbų, nemoka
mą k d i a vi imi, pasmerkė 
Nixono dekretą algoms ir 
kainoms kontroliuoti, bet 
pelnų neužšaldė. Reikalavo 
baigti karą Indokinijoje.

•

šeštadienį, rugsėjo 18, 
laikraštis “Guardian” ruo
šia pikniką, kuriame bus 
graži muzikos programa. 
Pikniko tikslas reikalauti, 
kad Angela Davis būtų pa
leista iš kalėjimo. Piknikas 
įvyks rusų Arrow Parke, 
Monroe, N. Y. Bušai veža 
nuo Union Square ir 14 gat
vės 9:30 vai. ryto.

• ___•

Penktadienį, rugsėjo 17, 
Marksistų centre, 29 W. 15 
St. bus rodomas tarybinis 
filmas “Leninas Lenkijoje”, 
pripažintas vienas geriau
sių filmų. Pradžia 7:30 ir 
9:30 vai. vakare. Į žanga 
$1.50.

Singapūras.—Anglijos ar
mija laipsniškai išsitraukia 
iš Singapore, kurį kontro
liavo daugiau šimtą metų. 
Pirmiau čia buvo 100,000 
Anglijos kareivių.

Viena. — Albanijos žinių 
agentūra praneša, kad Čilė 
ir Albanija užmezgė diplo
matinius ryšius.

Pramogų Kalendorius '
Rugsėjo 26 d.

Tai bus sekmadienis — 
įvyks “Laisvės” oficialus 
atidarymas Jubiliejinio va
jaus. Pradžia pirmą valan
dą dieną. Turėsime gražią 
programą ir užkandžių. 
Prašome dalyvauti. Kviečia 
Spaudos Bendrovės direk
toriai.

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American Legion salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

'socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
na rezervuoti. y

V

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 339 E. 4th St., 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities
Komitetas

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN. ‘ f
Įvyks Banketars-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai, 157 
Hun g e r f o r d St. Rengia 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

Spalio 30 d.
LDS 1-ma kuopa ruošia 

popietę “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke. Bus rodomi 
filmai. Prašome įsitėmyti 
parengimo datą ir dalyvau
ti.

Dailininkės kūrybos 
paroda

Amerikos lietuviams pla
čiai žinomos dailininkės 
Mae Stevens (Baranikie- 
nės) tapybos paroda prasi** 
dėjo pereitą antradienį, rug
sėjo 14 dieną, ir tęsis iki 
spalio 1 dienos. Vieta: 18 
East 67th St., New York, 
N. Y.

Rep.

’F 
<1* 
0

Utenos hipodrome įvyko įdomios varžybos—ristūnų 
žirgų lenktynės. Jose dalyvavo 115 važnyčiuotojų iš 
penkiolikos respublikos rajonų. Pirmoji vieta atiteko 
Dusetų žirgyno atstovams. Antroje vietoje liko Šir
vintų, trečioje—Utenos rajonų komanda.

Nuotraukoje — seniausias varžybų dalyvis, daug
kartinis jų nugalėtojas Zarasų rajono Stelmužės tarybi
nio ūkio darbininkas Vladas Skvarčinskas. Je važny- 
čiuojamas eržilas ir šį kartą buvo greičiausias.

A. Brazaičio nuotrauka

Ar Ruošiatės Persikelti?
Prašome kreiptis pas mus. Mes jūsų rakandus 
perkelsime bile kur, jūsų mieste ar už miesto 

Mes patarnaujame 7 dienas į savaitę, ir 
per 24 valandas į dieną.

Del daugiau informacijų prašome skambinti 
(mūsų kaštais) — 

516-884-5016
klauskite —

SERGE SAVITCHEFF
(Kalba lietuviškai—sūnūs ELENOS IR WALTER BRAZAUSKŲ)
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KVIEČIAME I SVEČIUS
Sekmadienį, Rugsėjo 26 d.

“LAISVĖS” SALĖJĘ, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y.
Veiks bufetas ir bus kitokių vaišių.
Durys bus atdaros 2-rą valandą

Turėsime oficialų “Laisvės” Jubiliejinio vajaus atidarymą, 
dėl gavimo naujų skaitytojų ir atnaujinimo senų prenumeratų 
spalio 1 dieną.

Apart pasikalbėjimų, bus ir graži meninė programa, kurią 
AIDO CHORAS.

Ateikite patys ir atsiveskite savo draugus. Gražiai praleisime popietę
Kviečia Spaudos Bendrovės Direktoriai.

Vajus 
prasidės

išpildys
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