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KRISLAI
Sulaukėm “Liaudies Balsą” 
Laukiame daugiau svečių 
Reakci jos-rasizmo riteris 
Bankų jėga Amerikoje 
Užterštas oras mus kankina.

. — Baso J. Gasiūnas — <•
Daugelis laisviečių, kurie; 

skraito “Liaudies Balsą,” Ka
nados paštininkų streiko me
tu negavę laikraščio, mus 
klausinėjo, kada gi “Liaudies 
Balsas” pradės išeidinėti.

Dabar, paštininkų streikui 
pasibaigus, visi “Liaudies Bal
so” skaitytojai jau gauna laik
rašti.

Kanados pašto tarnautoju 
reikalavimai buvo patenkinti.

5

“Liaudies Balsas” praneša, 
kad “šiuo tarpu svečiuojasi 
Toronte pas savo gimines sve
čias iš Vilniaus, žurnalistas- 
rašytojas Leonas Kiauleikis.”

Iš Lietuvos šiais metais ne
mažai tokių žymių svečių ap
lanko Kanadą ir Jungtine
Valstijas. Toliau tikimės lau
kiamų svečių daugiau turėti.

Dabar, kai tiesioginis tarp 
Maskvos ir New Yorko susi
siekimas lėktuvais užmegztas, 
žymiai palengvėjo kelionės į 
rJetuvą ir iš Lietuvos.

Oauja problema Kanadai. 
Kasmet apte 15,000 jaunuo
lių atbėga Kanadon, kad ga
lėtų išvengti militarinės tai- 
nybos ir karo Vietname. Šių: 
metu bėglių skaičius didėja.

Jungtinių Valstijų vyriausy 
bei labai nepatinka, kad Kr 
nada bėglius priima. Kam 
don
Service pareigūnas F r a n 
Kossa prašė Kanados valdžic; 
amerikiečių jaunuolių nepri 
imti.

atvykęs JAV Selective 
< 
s

Demokratų konvencija pra
sidės Chicagoje pirmadieni. 
Visų akys ir ausys dabar nu
kreiptos Chicagos link. Dau
giau kaip 8 šimtai radijo 
televizijos tarnautojų, keletf 
šimtu spaudos reporterių te 
jau dabar sugužėjo.

s
n

j Svarbiausias klausimas, krs 
laimės prezidentinę kandida
tūrą. O norinčių būti kandida
tai^ nemažai. Humphrey r 
McCarthy yra stipriausi kan
didatai.

Sunku dabar pasakyti, ku
ris laimės. Tie^ kurie kovo;
prieš karą Vietname, tikrai 
norėtu matyti McCarthy kon
vencijoje laimėtoju.

a

McCarthy siūlo demokri- 
tų platformai: Pietų Vietni- 
me turi būti sudaryta koalic 
nė valdžia, į kurią turėtų įc 
ti ir komunistai. Jeigu to n 
bus, tuomet Jungtinės Vaisi 
jos turi visai pasitraukti 
Pietų Vietnamo.

Georgia gubernatorius Mai 
dox taipgi iškišo savo kai 
didatūrą. O jis narsus vyra 
pasikaustęs sudaužyti sociali 
mo pavojų Amerikoje. Ma 
dox jau apkrikštino social 
tais Humphrey, McCarthy 
McGovern. Jis skelbia jierps 
karą.
▲ Reakcijos-rasizmo r i t e r 
Maddox briausis j demokija- 
tų konvenciją sumušti visus 
kitąį kandidatus. Tai bus doi-
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Negrai reikalauja 
daugiau teisių 
plieno unijoj

Chicago.—Jungtinės Plie
no Darbininkų unijos pen
kių dienų konvencija čia 
vyksta. Dalyvauja daugiau 
kaip 3,000 delegatų.

Konvencijoje negrų dele
gatų palyginamai mažai. 
Tuo negrai nepasitenkinę. 
Jie turėjo savo pasitarimą, 
“black caucus” vadinamą, 
kuriame buvo iškeltas rei

kalavimas negrams daugiau 
teisių suteikti unijos vado
vybėje.

Tarp pusantro milijono 
unijos narių negrai sudaro 
25 proc. Jie todėl ir nori 
proporcionalinės atstovybės 
įvairiuose komitetuose. Šiuo 
metu unijos pildomojoje ta
ryboje, susidedančioje iš 24 
narių, nei vieno negro nėra.

Šiaurės Vietnamas pritaria
sen. McCarthy siūlymui

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacijos vadovas 
Le, korespondentų paklaus
tas, pasakė, kad jie šiuo 
metu nieko negali pasakyti 
dėl McCarthy propozicijos 
Vietname sudaryti koalici
nę valdžią su komunistais.

Tuo savo tylėjimu, kores
pondentai mano, Le išreiš
kia McCarthy siūlymui pri
tarimą. Tuo pačiu metu Le 
aštriai kritikavo republiko- 
nų kandidatų nusistaty

mą karo klausimu, taipgi 
Humphrey ir prez. Johnso- 
ną, kaip karo palaikytojus.

Ottawa. — Kanada dabar 
turi 20 milijonų 800 tūks
tančių gyventojų. Sekamą 
vasario mėn. turės apie 22 
milijonus.

Santiago, Čilė.—Šio mies
to mokytojai streikavo 48 
valandas, protestuodami ne
mokėjimą laiku algų.

Izraeliečiai jaunuoliai šukele 
riaušes, muse arabus

Jeruzalė. — Šimtai izrae
liečių jaunuolių, įsiveržę į 
arabų rajoną, sukėlė ten 
riaušes, mušė arabus, daužė 
jų langus, automobilius.

Kautynėse daug arabų su
žeista, taipgi 14 izraeliečių. 
Riaušės tęsėsi porą valan
dų, iki atvykusi policija jas 
sulaikė.

Izraeliečiai keršino už 
bombos sprogimą miesto 
centre. Jie dėl to kaltina 
arabus.

Varšuvos Sutarties jėgos padeda15 
socializmo priešus nugalėti

J

Praga. — penkių Varšuvos Sutarties Sąjungos so
cialistinių valstybių armijos rugpiūčio 20 d. perėjo Če
koslovakijos rubežių. Tarybų Sąjungos, Lenkijos, Vo-
kiečių Demokratinės Respublikos (Rytų Vokietijos), 
Vengrijos ir Bulgarijos militarinės jėgos atėjo padėti 
Čekoslovakijai apsivalyti nuo socializmo priešų.

Pragos radijas paskelbė Čekoslovakijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto pareiškimą tuo svarbiu klau
simu. Komitetas kviečia visus gyventojus būti ramiais, 
nebandyti priešintis socialistinių šalių m iii tarinėms jė
goms. Kviečia visus eiti savo pareigas, kap kad nieko 
nebūtų atsitikę.

Varšuvos Sutarties Sąjungos šalys Bratislavos kon
ferencijoje rugpiūčio 3 d. nusitarė padėti bet kuriai tų 
šalių, jeigu pasirodytų socializmui pavojus. Čekoslova
kija yra tos sąjungos narė. Dabar, kai Čekoslovakijos

Nebus sulėtintas 
karas Vietname 

sako Johnson
Detroit, Mich. — Kalbė

damas karų veteranų suva
žiavime, prez. Johnsonas 
storai pabrėžė, kad karas 
Vietname nebus sulėtintas, 
nebus sumažintas, bet dar 
gali būti padidintas, jeigu 

j Šiaurės Vietnamas nedarys 
tam tikrų nuolaidų.

Johnsonas griežtai atme
tė sen. McCarthy siūlymą, 
kad Pietų Vietname būtų

socializmui susidarė iš vidaus ir lauko pavojus, tai kitos 
Sąjungom šalys atsiskubino padėti socializmo priešus 
nugalėti.

Čekoslovakijos Kompartijos ir valdžios skelbiamos 
“demokratinės reformos” per pereitą pusmetį davė pro
gų socializmo priešams pasirodyti. Jie pradėjo kurti 
savo klubus, spaudą ir skelbti kovą komunistams. Jie 
nori Čekoslovakijos be komunistų, kitaip sakant, buržu
azinės Čekoslovakijos, čekioslovakijon atvyko apie 3,000 
amerikiečių, taipgi nemažas skaičius iš Vakarų Vokie
tijos.

Tarybų Sąjungos spauda rašo, kad Čekoslovakijos 
Kompartijos vadovybė jau nebegalėjo suvaldyti bedidė- 
jančios soeializritlii opozicijos.

Maskvos dienraštis “Pravda” rašo, kad socialistinės 
šalys skubiai veikė, kaip greičiau pastoti “imperialistų 
intrigoms” sudemoralizuoti socialistinę čekoslovakją.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos susirinkime Ta
rybų Sąjungos atstovas MaJikas pareiškė, kad penkių 
socialistinių valstybių armijos įėjo į Čekoslovakiją, kvie
čiamos tos šalies valdžios.

sudaryta koalicinė valdžia 
su komunistais. O jeigu to 
nebūtų, Amerika turėtų iš 
Vietnamo visai pasitraukti.

Jis taipgi atmetė McCar
thy siūlymą tuoj sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą ir rimtai pradėti de
rybas Paryžiuje. Jis bus 
prezidentu iki sausio 20 d. 
ir tęs toliau savo karinę 
programą.

Bažnyčios veidmainiauja
Vietnamo karo klausimu

Milwaukee, Wis. — Kata
likų kunigas James Groppi, 
prieš rasinę diskriminaciją 
ir karą kovotojas, pareiškė, 
kad krikščionių, žydų ir ki
tos bažnyčios veidmainiau
ja Vietnamo karo klausimu. 
Jos nenori atvirai pasisaky
ti už* ar prieš. , .

“Vietnamo žmonės kovoja 
drąsiau, negu mūsų kare 
prieš Anglijos kolonializ

mą,” sako Groppi. “Viet
namo kare juodieji žmonės 
užmušinėja geltonuosius 
žmones naudai baltųjų 
žmonių, gyvenančių išplėš
toje iš raudonųjų žmonių 
žemėje.”

Groppi palygino Ameri
kos taktiką Vietnamo kare 
su hitlerine Vokietija. Mes 
ten kariaujame, gindami 
ban k i n i n k ų investmentus 
Vietname.

Pietų Afrikos studentai kovoja 
rasinę diskriminaciją

kišotiška kova su vėjo malū
nais.

Bankai — galingiausia fi
nansinė jėga Amerikoje. To
ji jėga jaučiama visame ka
pitalistiniame pasaulyje.

Jungtinėse Valstijose yra 
14,500 bankų, kuriuos pilnai 
kontroliuoja baltieji kapita
listai. Negrų kontrolėje tėra 
tik 18 nedidelių bankų, vei
kiančių negrų rajonuose. Pa- 

inaši padėtis ir pramonėje.
Rasinė diskriminacija visur 

viešpatauja. 
__ •_  ■i_•

Dr. Vincent J. Schaefer — 
pagarsėjęs autor i t e t a s oro 
srityje. Jis mato tai, ką mes 
negalime įžiūrėti.

Visą plačią New Yorko 
apylinkę laiko apdengę miglu 
debesys, pro kuriuos saulė 
sunkiai prasimuša. D ž e t a i 
(sprausminiai lėktuvai), fabri
kai, auto transportacija tikrai 
užteršia orą, sako dr. Schae
fer, kad dėl to pereita pava
sarį mes praradome 20 gied
rių dienų.

Daug kalbama apie pavo
jingai užterštą orą, bet nieko 
nedaroma, kaip nuo to pavo
jaus apsisaugoti.

TSRS daugiau nenaudos 
Graikijos laivu

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vyriausybė patenkino 
tarybinių jūreivių sąjungos 
narių reikalavimą daugiau 
nenaudoti Graikijos preky
binių laivų įvairių prekių 
pervežimui.

Jūreivių sąjunga turi 
daugiau milijoną narių. Ta
rybiniai jūreiviai priešingi 
remti fašistinės Graikijos 
valdžią.

Moterų Federacija 
smerkia Rodeziją

Berlynas. — Moterų Tarp
tautinė Demokratinė Fede
racija pasiuntė Rod e z i j o s 
teismui aštrų protestą prieš 
laisvės kovotojų nuteisimą 
mirtimi.

Kartu Federacija 
panašų protestą ir 
premjerui Wilsonui
valdžia dar turi įiek tiek 
autoriteto pirmiau 
je Anglijos kolonijoje.

pasiuntė 
Anglijos 

, kurio

buvusio-

Montevideo, Urvgvajus.-- 
Studentų demonsti ac i j o j e 
policija nušovė vieną stu
dentą, daugelį sužeidė.

Taikos ir Laisvės 
Partijos kandidatas
Anna Airbor, Mich —Tai

kos ir Laisvės Partijos su
važiavimas nominavo Eld
ridge Cfeaver kandidatu 
prezidento vietai. E. Clea
ver — Black Panther Par
tijos informacijų ministras.

Suvažiavime dalyvavo 
218 delegatų iš 20 valstijų. 
Cleaver gavo daugiausia 
balsų. '

Degtinė ir žmogžudystės
Maskva. — Tarybų sta

tistikos rodo, kad 68 procen
tai žmogžudysčių buvo pa
pildyta esant girtame sto
vyje.

Rūkytojos gimdo 
silpnesnius vaikus

Sheffield, Anglija.—Vai
kų specialistas prof. Ch. S. 
Russell universitete paskel
bė, kad tos moterys, kurios 
rūko, gimdo mažesnius ir 
silpnesnius vaikus.

D r. Russell pravedė platų 
tyrinėjimą tarp 2,000 nėš
čių moterų. Jo raportas til
po “British Journal of Pre
ventive and Social Medi
cine.” '

Tarp rūkytojų moterų, 
Russell nurodo, atsitinka 
daugiau persileidimų, dau
giau mirčių gimdymo metu.

Izraelis apgyvendina 
okupuotas žemes

“N. Y. Times” rašo, kad 
Izraelis apgyvendino 8 Si
rijos kaimus, karo metu 
okupuotus. Arabus iš ten 
išvaro ir izraeliečius apgy
vendina.

Sirijos teritorijoje izrae
liečiai šeimininkauja, kaip 
savo žemėje. Jie ten stei
gia turistams viešbu č i u s, 
restoranus ir gasolino sto
tis.

Portland, Ore. — Po aš- 
tuonerių metų ieškojimo po
licija susekė ir areštavo 
brolius Carl ir Edward 
Jorgenseen, kaltinamus už
mušim dviejų žmonių 1960 
metais.

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos baltųjų šovinistų 
valdžia uždraudė studen
tams demonstruoti mieste, 
protestuojant prieš rasinę

Brangsta pragyvenimas 
Čilės respublikoje

Santiagas.—Čilės respub
likoje per 7 pastaruosius 
mėnesius pragyvenimas pa
brango daugiau kaip 22 
procentais, informuoja sta
tistikos valdyba.

Pirmiausia pakilo maisto 
produktų, drabužių ir ava
lynės kainos, Taipgi padidė
jo nuomos už butus.

diskriminaciją. Bet studen
tai demonstravo ir policija 
nedrįso demonstrantų pulti.

Studentai pasmerkė val
džios įsikišimą į Capetown 
universiteto reikalus, kuo
met vienas afrikietis buvo 
paskirtas į universiteto šta
bą. Valdžia tą paskyrimą 
atmetė, kad universiteto va
dovybėje ir toliau būtų vien 
tik baltieji.

Berniuko širdis 
gerai veikia

Houston, Texas. — Penke- 
rių metų mergaitei Marytei 
Giannaris buvo įsodinta 
mirusio berniuko širdis, ku
ri ikišiol gerai veikia.

Atlanta, Ga. — Gub. Mad
dox užgyrė fašistinę birčis- 
tų programą. Jis skelbiasi 
demokratų kandidatu pre
zidento vietai'

Saigonas. — 10 civilinių 
užmušta, kai autobusas už
važiavo ant minos.

Sanitacijos streikas
Miami, Fla.—Miami Beach 

sanitaeijos darbininkai pri
sidėjo prie Dade County sa
nitaeijos darbininkų strei
ko. Reikalauja pripažinti 
uniją.

Rodezijoje veikia partizanai
Lusaka, Zambija. — Afri

kiečių nacionalistų partiza
nų kova prieš Rodezijos 
baltųjų šovinistų valdžią 
plečiasi. Viename susirėmi
me partizanai nudėjo 14 
kareivių.

Jakarta, Indonezija.—200 
žmonių užmušta ištikusia
me žemės drebėjime Dong- 
gala mieste, Celebes rajone.

Amerikos kareiviai 
laukia taikos

Saigonas, Pietų Vietna
mas.—Čia lankėsi Socialistų 
Darbininkų partijos kandi
datas prezidento vietai 
Fred W. Halstead. Jis tu
rėjo keletą pasikalbėjimų 
su amerikiečiais kareiviais.

Halstead pasakoja, kad 
kareiviai labai trokšta tai
kos ir nori greit namo 
grįžti.

Nubaudė žydų skerdiką
Bona, Vak. Vokietija. — 

Frankfurto teismas pasiun
tė 8 metų kalėjiman Fritz 
C., von Hahn, buvusį Hitle
rio diplomatą.

Jo byla buvo nagrinėjama 
10 mėnesių. Daug liudinin
kų įrodinėjo, kad Hahn bu
vo žydų skerdikas, iš Grai
kijos išvežęs 30,000 žydų į 
mirties stovyklas.
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Priminimas iš istorijos
Kovai prieš Fašizmą ir RaAMERIKINĖ Sąjunga

sizmą savo vėliausiame leidinyje “Fact” nurodo Vakarų 
Vokietijos kilimą fašizmo 
daugiau kaip dvidešimt me
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos susitarta, kad 
niekados, o niekados nebe!
ginkluoti ir vėl grūmoti pasaulio žmonijai.

Ta sutartis istorijoje 
tartis.” Ji buvo priimta ir 
čio 2 dieną. Šioje sutartyje, be ko kita, buvo nustatyta:

“Pilnutinis Vokietijos 
žavimas ir panaikinimas ar 
tijos pramonių, kurias būti 
nei gamybai.”

“Visos Vokietijos žemė

ir militarizmo. Na, o prieš 
:ų buvo Didžiosios Britanijos,

us leidžiama Vokietijai apsi-

žinoma kaip “Potsdamo su
pasi rašyta 1945 metų rugpiū-

nuginklavimas ir demilitari- 
Da kontroliavimas visų Vokie- 
ų galima panaudoti militari-

s, vandens ir oro jėgos... ir 
Gestapas su jo visomis organizacijomis, štabais ir įstai- * t 1 1 •gomis... militarinės mokyklos, karo veteranų organiza
cijos ir visos kitos militarinės ir pusiaumilitarinės orga
nizacijos, kurios padeda palaikyti militarinės tradicijas 
Vokietijoje, turi būti galutinai ir pilnai sunaikinta, taip, 
jog būtų neleidžiama niekados vokiečių militarizmui ir 
nacizmui atsisteigti.”

“Sunaikinti Nacionalis
ją ir jai priklausomas bei

tinę Socialistų (Nacių) Parti
jos tvarkomas organizacijas, 

likviduoti visas nacių įstaigas, taip, kad jos niekados 
nebegalėtų atsisteigti jokioje formoje, ir neleistk-veikti 
jokiai naciškai ir militariškai propagandai.”

ariai, kurie buvo nariais dau- 
|būti pašalinti iš visų viešų ir 
tsakingų pozicijų visuose pri-

“Visi Nacių Partijos r 
giau negu iš vardo, turi 
pusiau viešų įstaigų ir iš s 
vatiškuose užvedimuose.” 

Tai šitokia buvo “Pot
sižadėjimus sudėjo laimė ji 
sios valstybės.

Na, ir tame Vokietijos sektoriuje, kurį buvo okupa
vus tarybų Sąjunga, ir kuris vadinamas Rytų Vokie
tija arba Vokiečių Demokratine Respublika, Potsdamo 
sutartis pilnutinai įvykdy:a, ten jokios nacizmui atsi
steigti galimybės nebėra..

Bet kaip su ta Vokie
Amerika, Anglija ir Prancūzija ir kuri vadinasi Vakarų 
Vokietija arba Federaty 
Šiandien nėra tokio sveiki
tytų, kad Vakarų Vokietija jau vėl apginkluota, kad na
cizmas yra iš naujo pakėlęs galvą, kad nacių partija 
(Nacionalinė Demokratų Ę 
muose ir surenka milijon 
čiausi Vakarų Vokietijos 
mūs, aktyviški naciai.
Lubke ir premjeras Kiess

sdamo sutartis.” Tokius pa
sius baisųjį karą trys didžio-

uris vadinamas Rytų Vokie-

Įjos dalimi, kurią okupavo

viška Vokiečių Respublika?
proto žmogaus, kuris nema-

arti ja) viešai dalyvauja rinki- 
is balsų, kad pagaliau aukš- 
valdžios vadai yra buvę įžy- 

Afakarų Vokietijos prezidentas 
ngeris yra buvę nacių vadai.

Abiejų Ameriką suvažiavimas
aplinkraštį arba atsišaukimą, 
kanadiečių, dar daugiau vei- 
paskui seka Čilė ir kitos Lo- 

5.
-,vimo, kuris įvyks Montrealy 
5. Suvažiavimo tikslas dvejo-

Iš Montrealio gavome 
kurį pasirašo gausi grupė 
kėjų iš Jungtinių Valstijų 
tynų Amerikos respubliko 

Tai šaukimas suvažh 
š. m. spalio 12-14 dienomi 
pas: priversti Jungtines Valstijas nutraukti intervenci
ją į Vietnamą ir apginti 
Jungtinių Valstijų kišimoji į jų vidinius reikalus, 
kimasi apie 2,000 delegatu. Aišku, jog dauguma bus iš 
Kanados ir Jungtinių Valstijų, bet bus skaitlingos at
stovybės iš Meksikos, Argentinos, Brazilijos ir kitų Lo
tynų Amerikos šalių.

Desėtkus milijonų an 
žiavimas gali sudaryti r 
Amerikos užsieninės politikos.

Lotynų Amerikos šalis nuo
Ti

erikiečių atstovaujantis suva- 
eikšmingą poveikį pakeitimui

DRAUDŽIA IR 
KUNIGAMS LANKYTI 
LIETUVĄ

Dr. J. Vaišnora, klerika- 
liškos politinės vieros ora
kulas, bara tuos, kurie lan
kosi Tarybų Lietuvoje. Gir
di, “kiekviena kelionė į 
Lietuvą, o ypač kunigo, yra 
bolševikų išnaudojama savo 
sistemai bei režimui stip
rinti”.

Na, o neseniai Lietuvoje 
lankėsi “Draugo” sutanuo
tas administratorius. Dr. 
Vaišnora, matyt, jam ir tai
ko į ausį.

e:

koopera-

naujieji

8. Be pripažinimo Rytų 
Vokietijos Vakarų Vokieti
jai neįmanoma susitaikyti 
ir kooperuoti su Tarybų Są
junga ir Rytų Europa.

9. Vakarų Berlynui- vis 
darosi sunkiau. Tik pripa
žinimas padėtų išlaikyti V. 
Berlyną dabartinėje padė
tyje.

10. Europos pasidalijimo 
tarp Rytų ir Vakarų paša
linimas galimas tiktai keliu 
Rytų Vokietijos pripažini
mo.

Manoma, kad šios knygos 
pasirodymas pakeis dauge
lio vokiečių nusistatymą. Ji 
gerai platinasi V. Vokieti
joje.ITALAI APIE SAVO 

VIEŠNAGĘ LIETUVOJE
“Gimtasis kraštas įdėjo 

straipsnelį “Nepamiršime 
Lietuvos”. Skaitom

Neseniai Lietuvoje) viešėjo 
Italijos nacionalinės 
tyvų lygos delegacijk vado
vaujama lygos direktoriaus 
Arkandželo Vallio. Svečiai su
sipažino su Lietuvos kooperaty
vų darbu. Ypač jiems patiko 
lietuviškų parduotuvių bei re
storanų interjerai,
Vilniaus Baldų namai, kurių 
svečių žodžiais taria 
pavydėti ne vienas 
miestas.

Šiomis dienomis Ąrkandže- 
las Vallis atsiuntė 
laišką, adresuotą kooperatyvų 
sąjungos pirmininkui 
kauskui.

“Mes įsitikinome, 
svarbus vaidmuo jūs|ų krašte 
tenka vartotojų koo 
— rašoma- laiške, — 
teigiamai tai atsiliepia į gy
ventojų aprūpinimą 
mis. . . Visa, ką mes 
me, mus sudomino ii' nustebi
no. Ypač — jūsų 
entuziastingas darba 
tikėkite: mes niekuomet nepa
miršime vįešųągės L

nt, gali
Italijos

padėkos

A. Jan-

koks

peraci.jai, 
ir kaip

’ prekė- 
pamatė-

nuoširdus 
s. . . Pa-

.etuy.pje.,'”

DEŠIMT ARGUM
Už PRIPAŽINIMĄ

' “Daily World”

NTŲ

(rugpiū
čio 15 d.) korespoįidencijo- 

o mini 
. išleis-

joje iš Berlyn 
nepaprastą knygą, 
tą Vakarų Vokietijoje. Jos 
pavadinimas: “De: 
gumentų už pri 
Vokiečių Demokratinės Re
spublikos” (Rytų 
jos). Knygos auto 
ter Bender ragina 
Vokietijos (Bonos;
be delsimo pripažipti Rytų 
Vokietiją ir su ja 
diplomatinius 
paduoda sekamus 
argumentų už prip

1. Vokietijos apv 
neįmatomas be pripažinimo.

2. < Pripažinimas 
vintų Vakarų V 
užsieninę politiką, 
čiau ji galėtų nustatyti sa
vo santykius su kipomis val
stybėmis.

3. Pripažinimas 
galą Vak. Vokieti 
dingai iliuzijai, i .

šimt ar- 
pažinimą

Vokieti- 
rius Pe- 
Vakaru 
valdžią

sumegsti 
ryčius. Jis 

dešimt 
ažinimą: 
ienijimas

paleng- 
okietijos

Lanks-

Smerkia valdž ios žygį
“THE NEW YORK TIMES” rugpiūčio 17 dieną ve- 

dama jame griežtai kritikuoja mūsų valdžios pradėtas 
naujas atominio ginklavimosi lenktynes. Cape Kennedy 
bandymą kokių ten negirdėtų “revoliucinių” raketų 
“MIRV” laikraštis laiko nepateisinamu žygiu. Juk yra 
tarp Jungtinių Valstijų 
daugiau atominių ginklų 
naujos raketos. Vadinasi 
baisiai iškaštingas ginklavimo lenktynes. Laikraštis tei
gia, kad Tarybų Sąjunga negali nusileisti ir nenusileis.

Mūsų Amerika sulau

ir Tarybų Sąjungos susitarta 
lebeplatinti. 0 štai bandomos 
, atidaromos durys į naujas ir

negali nusileisti ir nenusileis, 
žė sutartį!

Per klaidą užmušė
72 civilinius

Cantho, Pietų Vietnamas. 
Amerikiečių konvojus per 
klaidą apšaukė kaimą ir i iž- 
mušė 72 ten gyvenančius 
žmones.

Naujas valkatų karalius
Brittj Iowa. — 400 valka

tų konvencija išrinko nau
ją valkatų karalių. Tą vie
tą gavo Pennsylvania Kid, 
prasčiausia apsirengęs val
kata. - , ■>

padarytų 
oje klai- 

ir Bonos 
valdžia galėtų geriau rū
pintis savo naminiais reika
lais.

4. Diskriminacija erzina 
Rytų Vokietiją ir jos žmo
nes. Pripažinimas; atidary
tų duris bendradarbiavimui 
tarp abiejų Vokietijų.

5. Pripažinimas padėtų 
Vakarų Vokietijai pagerin
ti santykius su socialisti
niais kraštais.

6. Pripažinimas paskubin
tų visokį prgoresą Rytų Vo
kietijoje ir sušvelnintų jos 
atsinešimą link V. 
jos.

7. Pripažinimas 
Rytų Vokietijai 
daugiau nepriklausomą po
litiką Tarybų Sąjungos įta
kos sferoje.

NEI LOGIKOS, 
NEI PROTO

Kunigų “Draugo” redak
torius vedamajame “Dievas 
yra miręs ,įr šaudymai bei 
padegimai JAV miestuose”, 
be ko kita,.sako:

“Taigi, daugelis kruvinų 
ekscesų JAV miestuose... 
yra padarinys tos “Dievas 
mirė” filosofijos ir teologi
jos, kur vadinamoji situaci
nė moralė palieka laisvę pa
čiam žmogui apsispręsti, 
kas leistina, kas ne.

Tai dar vienas kruvinas 
ir šiurpus įrodymas, prie 
ko veda, kai žmonės ima 
sau įsikalbėti, kad Dievas 
yra miręs ir pagal tai elg
tis. Iš dalies tai atgarsiai 
to, kas darėsi ir darosi ate
istinėje Sovietijoje.”

Tai piktas pikto žmogaus 
kliedėjimas. Argi bedieviai 
šaudo ir padęginėja mūsų 
miestuose? Kaip tik prie
šingai: juk mūsų miestuose 
bažnyčia, ant bažnyčios, ku
nigų, pqpų, ^bipįą, pąstorių 
ir į minyškų didžiausios ar
mijos, Radijas/ir telęvižija 
Šaukia ir šaukią žhięnes ei
ti .‘ir melstis. Bet šaudymai 
ir padeginėjimai eina. Jau 
to turėtų sveiko proto žmo
gui užtekti, 'kad suprastų, 
jog bedievybė neatsako už 
tai, kas šiandien vyksta 
mūsų miestuose. Lūšnynus 
ir getus pagimdė ne netikė
jimas į dievą, bet ekonomi
nės sąlygos. Tai jau žino 
kiekvienas pradinės moky
klos moksleivis, bet, matyt, 
dar nežino “Draugo” re
daktorius.

Bet gal pats pikčiausias 
tikrovės iškraipymas, tai 
mūsų miestuose situacijos 
lyginimas prie Tarybų Są
jungos. Argi kas nors yra 
girdėjęs, kad Tarybų Są
jungoje eitų rasinės riaušės 
arba šaudymais! ir padegi
nėjimai? Tik sugedęs pro
tas gali tokius dalykus su
galvoti apie, Tarybų Sąjun
gą. Už kokius gi glušus 
“Draugo” redaktorius laiko 
savo skaitytojus, kad to
kiais prasimanymais ir me
lais drįsta, juos maitinti?!

IS LAIŠKŲ
Gerb. “Laisvės” Redakcija!

Čia prisiunčiu laišką, ku- < 
rį gavau nuo savo vyriau- ' 
sios sesers dukters, kuri 
gyvena Jurbarke. Ji ten 
mokytojauja. Aš manau, 
kad verta “Laisvėj” at
spausdint. Linkiu jums vi
siems sveikatos.'

Jonas Velička 
Los Angeles, Calif.

Apleidus grynai asmeniš
kas laiško vietas, laiške sa
koma:

Mielas Dėde Jonai!
Šiandien pas mus šventė. 

Lietuva švenčia 28-tas me
tines, kaip įvesta Tarybų 
valdžia. Aš jus, dėde, menu 
kaip per sapną, net .sunku 
įsivaizduoti, kad jūs buvote 
kada nors Lietuvoje. Tiesa, 
jūs buvote, bet jau ne da
bartinėje Lietuvoje, o dar 
buržuazinėje. Tarybų Lie
tuva visai pasikeitė, jau jūs 
nepažintumėte savo gimti
nių vietų įvairiausiais at
žvilgiais. ..

Jeigu, dėde, tikrai turė
tumėt sveikatos parvažiuoti 
į savo gimtą Lietuvą, tikrai 
jos nepažintumėte. Išaugo 
miestai, išgražėjo, kaimo 
gyvenvietėse vėl nauji mie
stai susikūrė, nes kuriasi 
kolūkių gyvenvietės su, gra
žiais pastatais. Keliai geri, 
mokyklos pastatytos gra
žios, beveik visi elektrifi
kuoti, radijus, televizorius 
turi daugelis žmonių. Susi
siekimas visai geras, nes 
autobusai eina visur...

... Gyvenimas dabar vi
siškai skiriasi nuo praei
ties, jis daug audringesnis, 
reikalauja didesnio ’nervų 
įtempimo. Dabar žmonės 
vie to j,e ne tūnp^bet veržia
si "pirmyn, ' ’ieško kai’ ko 
naujo, kovoja, mokosi, kul
tuvė j a. To reikalaūja pats 
gyvenimas, nes mokslo pa
siekimai' kasdieną tobulėja 
ir žmogus nuo technikos 
negali atsilikti, turi moky
tis ir senas ir jaunas, keisti 
savo gyvenimo būdą ir pa
pročius.' O ne visi tai su
spėja, ne visi nori, kiti ne
supranta, ir pasidaro tarp 
žmonių trintis, nesusiprati
mai. Kitas nesiduoda gerai 
auklėjamas ir liekasi nuo 
gyvenimo....

Lauksiu laiško.
Birute

Sauja Žiežirbų Svarbios Raudonojoje
Popiežiaus Pauliaus VI 

enciklika apie žmogaus gy
vybę nejuokais sukrėtė ti
kinčiuosius, o ypatingai 
“dvasios tėvelius”. Tik pa
manykit: ką popiežius sa
kydavo, tai kunigai saky
davo, tai būdavo “dievo žo
dis,” nes popiežius gaunąs 
iš dangaus, tiesiai iš paties 
“dievo” prisakymus, ir jei 
kas neklauso kunigo žodžių, 
tas neklauso “dievo žodžių”. 
Taigi, jeigu popiežiaus žo
dis jau nebe “dievo žodis”, 
tai kam tada jų klausyti?

Ir netenka abejoti, kad 
ne vienam iš tikinčiųjų toji 
popiežiaus enciklika įdės 
proto į galvą.

Gal no vienais preziden
tiniais rinkimais nebuvo 
tiek visokios agitacijos, kiek 
šiais. Daugelis eilinių re
publikonų nustebo, kada pa
sigirdo R. Nixono vardas, 
kaip nominuoto kandidato 
į prezidentus. Daugelis ti
kėjosi, kad Rockef eile ris ne 
tik bus nominuotas, bet ir 
išrinktas į prezidento pos-

Betgi tarp jų skirtumas 
nedidelis.

Nixonas net prisižadėjo 
vykti ir į Maskvą, kad tik 
taptų nominuotu.

Amerikiečiai garsiai gi
riasi savąja demok r a t i j a 
(net Vietname ir kariauja 
apgynimui tos amerikoniš
kos demokratijos), bet pre
zidentiniai rinkimai geriau
siai parodo, kokia.čia “de
mokratija.” Ne eiliniai pi
liečiai nominuoja kandida
tus, bet visokie sukti poli
tikieriai, o jūs, piliečiai, no
rite—balsuokite, penorite—
nebalsuokite,, jiems viskas mokintai
patsJ .0 jei demokratei no
minuos Humphrey, tai eili
niam amerikiečiui pasirin
kimo nebus — abu labu.

Vokie ti-

padėtų 
vystyti

KOVINGĖJA NEGRŲ 
VADAI

Šiomis dienomis Memphis 
mieste didžioji organizaci
ja Southern Christian Lea
dership Conference laikė 
savo 11-j į suvažiavimą. Pa
grindinį pranešimą suva
žiavimui davė naujasis šios 
organizacijos vadas Rev. 
Ralph David Abernathy. 
Tai buvo įdomus ir kovin
gas pranešimas. Jis parodė, 
kad ne tik Abernathy, bet 
visa šios šalies organizaci
jos vadovybė yra žymiai 
pakrypusi į kairę, į kovin
gumą. Tai labai svarbu. . ivuau

Rev. Abernathy pasakė,!Abernathy!

Dirbtinis asbestas
Kasmet Tarybų Sąjungo

je pagaminama apie 1,5 
mln. tonų asbesto — pusė 
pasaulinės produkcijos. Pa
reikalavimai šiai medžiagai 
nuolat auga. Tačiau gamti
nis asbestas turi kai kurių 
trūkumų.

Dirbtinį asbestą, kuris 
gali išlaikyti aukštą tempe- 
r a t ū r ą, sukūrė tarybiniai 
mokslininkai. Bandymai pa
rodė, kad jis nė kiek nenu
sileidžia šios rūšies gamti
nės kilmės medžiagai.

kad jis jau atsisako taiky
tojo vaidmens. Iki šiol taip 
būdavo: Kyla kuriame mie
ste susikirtimas, miesto tė
vai, dažnai aršiausi baltie
ji rasistai, kviečia Aberna
thy ateiti ir padėti negrus 
nuraminti. Taip jis ir da
rydavo. Pavyzdį turime 
Floridą, kur kilo nerimas 
republikonų konferencijos 
metu. Gubernatorius Kirk 
maldavo Abernathy padėti 
jam žmones nuraminti. 
“Toliau taip nebebus”, sako

Nors vienas anglas is
torikas yra kada tai pasa
kęs, kad pasaulyj buvo net 
23 civilizacijos, bet vargiai 
ar nors viena iš tų civili
zacijų buvo nors kiek pana
ši į dabartinę mūsų kapita
listinę civilizaciją. Rengti 
karus, žudyti milijonus ne
kaltų žmonių dėl kapitalis
tų pelno! Ką ateityje, jei 
pasaulis išsilaikys, žmonija 
pasakys apie mūsų tokią 
kultūrą ir civilizaciją?

Kaip “civilizuotieji” elgia
si Vietname, tai ir puslau
kiniai taip nesielgdavo.

L Vienužis

jūroje savybės
Svarbiausia tų vandeny 

savybė — juose beveik 501 
000 kartų daugiau, negu* 
vandenyne, sunkiųjų meta
lų — geležies, mangano, cin
ko, švino, sidabro ir aukso. 
90% dugno dumblo sudaro 
sunkiųjų metalų oksidai ir 
sulfidai. 'Nors šių minerali
nių nuosėdų sluoksnis tebu
vo ištirtas tik iki 10 m. gy
lio, seisminiai duomenys ro
do, kad jo storis didesnis 
kaip 100 metrų. Mokslinin
kų apskaičiavimais, sunkių
jų metalų rūdų atsargos 
“Atlanto” įduboje sudaro 
apie 130 mil. tonų.

Dar galutinai neišaiškin
ta, iš kur įdubose atsirado 
šiluma, druskos ir metalai. 
Amerik iečių mokslininkų 
atlikti izotopiniai tyrimai 
greičiausiai liudija magmCt 
nę karštųjų vandenų kilmę, 
susijusią su Raudonosios 
jūros rajono tektoniniu ak
tyvumu. Hidroterminiai tir
palai su metalo anomali j o- 
mistikriausiai būdingi ir ki
tiems žemės plutos lūžiams, 
pavyzdžiui, Ramiojo vande
nyno rytų sprūdžiui. Tik
riausiai Šiaurės Amerikos 
Didžiųjų ežerų rajono tel
kiniai prieškambryje susi
formavo tokiose pat sąlygo
se, kurios dabar stebimos 
Raudonojoje jūroje. Vadi
nasi, šiuolaikinių hidroter
minių procesų tyrimas nuš
viečia nuosėdinių telkinių 
rūdų susidarymo, slūgsoji
mo ir išdėstymo ypatybes.

Taip pat įdomu tai, kad 
už karštųjų įdubimų srities 
nuosėdinėse uolienose, maž
daug 1.5 m. po jų paviršiu
mi, aptikti pakitusių izoto
pinių savybių oksidai. Iš

ii u darę, išvadą, 
kad jūrai paskutiniojo< le
dynmečio, laikotarpiu snlar- 
kiaį garavo, jos lygis buvo 
žemesnis ir ji nesisiejo su 
Pasauliniu vandenynu.

DURYS ATIDAROMOS 
PIRŠTO PASPAUDIMU

JAV užpatentuotas elek
troninis durų užraktas. Du
rų atidarymo mechanizmas 
veikia tik tuo atveju, kai 
piršto griovelių piešinys 
atitinka sistemoje saugomą 
piršto atspaudo pavyzdį. O 
kaip žinoma, kiekvieno 
žmogaus piršto atspaudai 
skirtingi. Vadinasi, rakto 
tokiam užraktui neparinksi. 
Užraktas geras dar ir to
dėl, kad rakto nei užmirši, 
nei pamesi. .

Jakai’ta, Indonezija—Mi- 
litarinė komanda skelbia 
suėmusi daugiau kaip 800 
komunistų ir jų simpatikų.

Washington. — Iš ll^tfni- 
lijonų piliečių 1966 m. ne
dalyvavo balsavimuose apie 
30 milijonų.

KONTRAPUNKTAS
Pliaže juokas ir muzika skamba ir plakas, 
Mirga, dainuoja spalvų karuselė.
Žvelgia tapytojo įkvėptos akys,
Džiugesio spalvos jo akvarelėj 

Sužėri linksmai, 
Žvaliai ir žaviai. . .

Bet šalia tviskančių saulės purslų 
Pakrantėje uolos kyla pakriūtėm, 
Atšokusį pluoštą vandens ribulių 
Lyg taikos viršūnės sneguotos užgriūti, — 

Tonai čia niūrūs 
Šniokštaujančios jūros...

Ir čia, kur pasaulio linksmybė suplūdus, 
Su kryžium raudonu balta mašina 
Sugaudžia lyg slaptos vargonų dūdos, 
Kontrapunktu liejas klaiki aimana:

Akvarelės fone— 
Iškilminga rimtis: y
Skenduolio mirtis 
Nudažo mintis!..

J. Šimonį*.
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J. RIMAITIS

Katalikų bažnyčia Lietuvoje seniau ir dabar
/Kad geriau suprastume katalikų baž

nyčios padėtį, jos įtakos smukimą pla
čiųjų gyventojų sluoksnių tarpe, tenka 
nors bendrais bruožais paliesti katalikų 
bažnyčios padėtį buržuazinėje Lietuvoje.

Daugiaamžėje lietuvių tau
je katalikų bažnyčia, remiama išnaudo
tojų klasių, slopindama kovą už laisvę 
ir nepriklausomybę, suvaidino reakcinį 
žalingą vaidmenį. Darbo žmonių atmin
tyje dar užsilikę buržuazijos viešpatavi
mo Lietuvos žemėje laikai, 
pai, kunigai ir vienuoliai, da 
si kryžiumi ir veikdami diev 
dėjo išnaudotojams engti da

Bažnyčios jėga ir įstaigos
Oficialiais duomenimis, 

Lietuvos respublikos teritor 
rus Vilniaus arkivyskupijos parapijas, 
buvusias Baltarusijos TSR 
Liaudies Respublikos terito 
getais veikė 834 parapijir

atalikų baž-

tos istorijo

<ada vysku- 
ngstydamie- 
> vardu, pa- 
rbo žmones.

dabartinėje 
joje (išsky-

ir Lenkijos 
rijoje) 1940 
ės katalikų 

bažnyčios, neskaitant koplyčių, kurias 
eikė 25 vie
nu užsiimi- 
, tame skai- 
ys. Apytik- 
katalikų or- 
gė virš 160 
it kito baž-

stjrtarnavo 1.579 kunigai. V|< 
nuolynai. Pamokslininkavi 
nėjo taip pat 1,404 vienuolia 
čiuie 526 vyrai ir 878 moter 
riais duomenimis, Lietuvos 
ganizaciios ir draugijos jur 
tūkstančiu žmonių, neskaita 
nytinio aktyvo.

1939-1940 metais kataliku 
jos kadrus ruošė 4 dvasinės Jseminariios 
Vilniaus, Kauno, Telšių ir 
kuriose mokėsi virš 400 klierikų. Kas
met kataliku dvasininkijos k 
dvdavo 60-70 naujai pašvęstų kunigų. 
Vilniaus ir Kauno teologinh 
tun*e mokėsi anie 40 žmon 

Peikia pridurti, kad nen 
studijavo taip pat teologi 
užsienyje.

Matome, kad katalikų 
Lietnvnie turėio tvirta materialinę ba 
zę. Ji buvo užėmusi dominuojančias par 
eigas visose visuomeninio g 
tvse. Kunigai buvo moky 
Hfais. kapelionais, armijos, ' 
pelionais, valdininkais, daugybės katali- 
ki^pn draugini ir organizac 
katalikiškų laikraščiu bei 
dak to riais. Dvasininki i a
spaustuves, knygynus. Šio 
galba apraizgė darbo žmoni 
Ilginiais prietarais.

Sąžinės laisvės varž
Katalikų kunigai grubia 

sąžinės laisvę. Spaudoje, 
jie koliojo, keikė, įžeidinėjo ateistus, 
jiems grasino.

Lietuvoje kiekviena šeim 
ma neteisėta, jei ji buvo sukurta be baž
nytinių apeigų. Nekrikšty 
ateistų šeimoje gimė vaika 
mi neegzistuojančiais. Jie bebuvo įrašo
mi į metrikacijos knygas, 
davo metrikų, o be metrikik jų nepriim
davo į mokyklą, neišduodavo dokumen
tų.

Grubiai pažeidžiant sąžinės laisvę, ne
verčiami mo-

dvasininki

Vilkaviškio,

adrus papil-

ose fakulte- 
ų.
aža kunigų 
os mokslus

dvasininkija

vvenimo sri
čių direkto- 
salėjimų ka-

jų vadovais, 
žurnalų ne
turėjo savo 
aparato pa- 
4 sąmonę re-

y to j ai
pažeidinėjo 

pamoksluose

buvo laiko

J bažnyčioje 
buvo laiko-

todėl negau-

Ukinčiuių tėvų vaikai buvo 
Rytis tikybos dalykų.

ĮAetuvos katalikų dvasi: 
d ravėdama tyčiojosi ne ti 
bet ir iš mirusiuiu sąžinės 
pinės tuomet priklauė bažnytinėms or
ganizacijoms, o įstatymai 
nes laidoti ne kapinėse. Je 
vo laidojamas bažnytinėse 
dvasininkija mirusįjį stengdavosi paže
minti, neleisdama jo įnešti 
vartus, vertė laidoti aplei 
skirtoje savižudžiams.

Kaip didelių turtų savininkai
Katalikų dvasininkija, ištikimai tar

naudama išnaudotojų klasėms, vaidino 
labai didelį vaidmenį ne ti 
bet ir ekonominiame šalies 
nepaprastą gobšumą žemiškiems tur
tams parodė 1918-1940 n 
piu.

Savo turtus didinti bažnyčia ėmė ypač 
nuo 1920 metų, kai LietuĮvos valstybės 
vairavimą buvo paėmusi 
vau lama krikščionių demo 
priklausiusi prie reakcini^ klerikalinių 
partijų. Dvasininkijos iv buržuazijos 
Interesai buvo neatskiriamai susiję.

Daugelis bažnyčių ir vienuolynų turė
jo .stambius žemės ūkius, lemažas skai
čiui dvasininkų buvo stan'

įlinki ja nesi- 
ik iš gyvųjų, 
laisvės. Ka-

draudė žmo- 
i ateistas bu- 
kapinėse, tai

į kapines pro 
stoję vietoje,

< politiniame, 
gyvenime. Ji

etų laikotar-

kunigų vado- 
kratų partija,

buržuazijos

ibūs kapitalis-

tai, jiems priklausė nemaža dalis įvai
riausių pramonės., prekybos įmonių ir 
bankų akcijų, o neretai priklausė ir at
skiros įmonės. *

Dvasininkija valdė apie 21,000 hektarų 
pačių geriusių, dažniausiai priemiestinių 
žemių, nemaža namų ir kito turto. Šios 
žemės ir namai jai duodavo apie mili
joną litų metinio pelno. Kai kuriuose 
miestuose, kaip Kaune, Marijampolėje 
(dab. Kapsuke), Telšiuose, Vilkaviškyje 
ir kt., kur dvasininkija pasižymėjo itin 
dideliu apsukrumu, ištisos gatvės ir 
kvartalai pasidarė jų nuosavybe.

Pagal sudarytą Lietuvos vyriausybės' 
su Vatikanu konkordatą bažnyčių ir vie
nuolynų turtai buvo atleisti nuo mokes
čiu!

Kunigai ir vyskupai, be bažnyčios že
mės, kuria jie asmeniškai naudojosi, daž
nai turėdavo didžiulius nuosavos žemės 
plotus, didelius namus, nemažą kapitalą.

Arkivyskupas—dvarininkas
Metropolitas arkivvskunas J. Skvirec

kas prie Kauno turėjo dvaro centrą. 
Šiame dvare nuolat dirbo apie 12 vie
nuoliu - kazimieriečių ir samdomi darbi
ninkai, kurie buvo žiauriai išnaudojami.

Kunigas Mironas turėjo dvaro centrą 
prie Daugų. Savo meilužės ir sūnaus žu
dikas prelatas Olšauskas Darbėnų vals
čiuje valdė Laukžemės dvaro centrą, su
sidedantį iš 80 hektaru žemės ir miško, 
o taip pat malūną ir lentpjūvę. Šį turtą 
jis įsigijo 1920 metais, kai buvo vykdo
ma buržuazinė žemės reforma, vadovau
jama kunigo Krupavičiaus.

Kunigas Jonas Dumčius buvo Kazi- 
mieravos dvaro savininkas. Kun. J. Sta
siūnas valdė dvaro centrą Daugu vals
čiuje. Vilkijos klebonas kun. P. Galkys 
buvo dideliu žemės plotu savininkas. 
Daugelis kunigu buvoi stambių ūkių, 
dvaru bei įmonių savininkai.

Kunigas J. Vailokaitis, iškilęs įvairių 
nešvarių sn^kulaciiu dėka, buvo stam
biausias milijonierius Lietuvoje. Jam 
priklausė didžiausia to meto Palemono 
nlvtinė. daug fabrikų. 1939 metais Vai
lokaitis nusipirko dvara už 204 tūkstan
čius litu. Krikdemu valdžia kun. J. Vai
lokaičiui iš valstvbės iždo buvo paskoli
nusi 10 mili jonu litu. Per visa buržuazi
jos valdymo laikotarpį ji tesuteikė
jakuriams vos 3 milijonų litų sumai pa
skola.

Čia suminėta tik' keletas kuni 
buržuaziiųs atstovu. Ši sąrašą būtų ga
lima dar ilgai tęsti, tačiau; iš to nakaf„’_.„ 
mai aišku, kad dvasininkijai rūpėjo tik 
laikyti savo rankose valdžią, krauti tur
tus, išnaudoti darbo žmones.

Ranka ranką mazgoja
Lietuvos buržuazija visokeriopai rė

mė dvasininkiją. Kunigai — dvarų ir 
fabrikų savininkai, vis dėlto didžiausias 
ir pastoviausias pajamas gaudavo iš 
valstybės biudžeto. Iš viso kunigams, ra
binams ir popams kasmet būdavo 
karna anie 4 milijonus litu valstybinių 
lėšų. Dar iki pusės milijono litu 
met buvo sunaudojama seminarijų bei 
bažnyčių statyboms, įvairioms pašal
poms prasilošusiai ir prasigėrusia 
nigiiai. I

Kaip matvti iš valstvbės kontrolės 
1938 metų valstybės biudžeto vykdvmo 
anvskaitos. kulto reikalams buvo 
džiama virš vieno milijono litu da 
nepm; nedagognių institutų, Kauno 
mokyklos, konservatorijos, valstybinių 
mokytojų seminarijų, valstybiniu 
iu bibliotekų, meno i!r dailės ištaigų, tei
ses ir humanitariniu mokslu fakjultetų 
išlaikymui ir medicinos fakulteto 
kos statybai.

Dvasininkija Lietuvoje gaudavo 
bias pajamos taip pat iš įvairių mokes
čių bei rinkliavų ryšium su visiems pri
valoma bažnytine metrikacija. Kadan
gi nebuvo civilinės metrikacijos, tai mo
kestį už metrikaciją turėjo mokėt: 
kintieji, ir netikintieji.

Iš aukščiau, išdėstytų faktų matome, 
kad dvasininkija buvo ne tik stambių že
miškų gėrybių savininkė, bet ir naudojo
si stipria valdžios materialine parama. 
Iš valstybės mokamo dvasininkams at
lyginimo, mišių, laidotuvių, krikšto, 
jungtuvių bažnytininkai kasmet surink
davo iki 17 milijonų litų, o pridėjus vals

tybės skiriamą dotaciją, ši suma pasiek
davo 21 milijoną litų.

Vien į Kauno metropolito arkivysku
po J. Skvirecko kišenę, neskaitant paja
mų iš dvaro, subyrėdavo kasmet po ke
liasdešimt tūkstančių litų iš valstybės iž
do. Arkivyskupui iš valstybės iždo bu
vo išmokama po 2,500 litų, vyskupui — 
1,200 litų, generalvikarui — po 900, ofi- 
ciolui — 800, viceoficiolui—600, kancle
riui — 540, dekanui-klebonui — 450 litų, 
klebonui — 300 litų kas mėnesį.

Eilinis kunigas ir tai kas mėnesį gau
davo 280 litų atlyginimą. Vyskupijų ku
rijose vykdavo gausybė posėdžių, už ku
riuos valstybė dvasininkams posėdžiau
toj ams irgi gana dosniai atlygindavo. 
Antai vyskupui už valandą, prasėdėtą 
posėdyje, buvo mokama 10 litų, gene
ralvikarui — 7.5 lito, oficiolui—6.66 li
to, kancleriui — 4.5 lito ir dekanams-ka- 
pelionams — po 3.75 lito.

Kiek daug puikių ligoninių, mokyklų, 
kultūros įstaigų būtų galima pastatyti

už tuos milijonus, kurie buvo; išskirti 
dvasininkams!

1936 metais Lietuvoje 55 gimnazijoms 
ir 27 progimnazijoms išlaikyti buvo skir
ta 14,200,000 litų. Vadinasi, už tas lė
šas, kurios tekdavo dvasininkijai, buvo 
galima 1.5 karto daugiau išlaikyti švie
timo įstaigų.

(Bus daugiau)

ĄŽUOLAI
Ąžuolai, ąžuolai šimtamečiai, 
Dar tvirtai įsikibę šaknim, 
Puošiat savąją brangią tėvynę 
Žaluma ir vėjuota naktim.

Audros siautė ir lietūs skalavo 
Jūsų tvirtąjį kūną ilgai, 
Bet bujojot ir augot ikšiolei 
Nuo jaunystės dienų—nuo seniai. 

Tik dabar, kai dailus jaunuolynas 
Sužaliavo tėvynės bare, 
Ąžuolai šimtamečiai pasvyrat 
Ir užleidžia! vietą šalia.

K. žakavičienė
Kaunas

Vabzdžius atgrasina 
augalai

Trišakiai ilgastiebiai pa
parčiai, augą miškuose, ga
mina hormonus, kurie juos 
apsaugo nuo vabzdžių.

Mokslininkai išaiškino, kad 
papartis turi du biologiškai 
aktyvius hormonus, kurie 
sukelia anks t y v ą j ą vabz
džių metamorfozę ir net 
juos pražudo. Vienas šių 
hormonų alfa ekdisonas, ki
tas — 20-hidroeksidonas. 
Bandymai atlikti Mary lan
do Vabzdžių fiziologijos ty
rimų laboratorijoje (JAV).

Tai, kad įvairūs augalai 
turi vieną šių hormonų, ži
noma jau seniai. Dabar pa
aiškėjo, jog papartis yra 
vienintelis augalas, kuris 
turi abu šiuos hormonus.

nau
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SPECIALIAI “LAISVEI”

Lietuvos mokytojų namai—
kultūros židiny

Neseniai Respublikiniai 
mokytojų namai Vilniuje 
atšventė savo kultūrinės 
veiklos dvidešimtmetį. Vie
na iš kultūros formų yra 
susitikimai su žymiais res- 
nublikos žmonėmis. Per šį 
laikotarpį priskaitoma per 
250 susitikimų su politiniais 
veikėjais, rašytojais, kom
pozitoriais, dailininkais.

Dar ir dabar Vilniaus 
mokytojai gerai prisimena 
puikius vakarus, kai profe
sorius Povilas Pakarki i s 
skaitė pranešimus apie po
litinius įvykius Europoje, 
kai viešėjo lietuvių litera
tūros klasikas Petras Cvir
ka. Nepamiršta dabar 
mokytojų namų liaudies ra
šytojas Teofilis Tilvytis, 
kompozitoriai Konradas 
Kaveckas. Teisutis Maka- 
činas, teatrų artistai Moni
ka Mironai te, Leonas No
reika.

Saviveiklos būreliai
Mokytojų namuose veikia 

įvairiausi meno saviveiklos 
būreliai. Vienas populia
riausių — dramos. Pasta
tyta 15 pjesių. Dabar dra
mos ratelis persiorganizavo 
į miniatiūrų! teatrą, kuriam 
vadovauja gabi, prityrusi 
reežisieė Irena Stravins
kienė. Miniatiūrų teatras 
“Trintukas,” pastatęs mini
atiūras “Mama! Tėte!,” 
‘“Kai meškos nubunda,” 
“Miesčionys,” respublikinė
se apžiūrose užėmė pirmą
sias vietas ir teatrui su
teiktas pavyzdinio minia
tiūrų teatro vardas.

Liaudies šokių ir ritmikos 
būreliui vadovavo nusipel
nęs artistas Jonas Lingys. 
Salėje visada pilna jaunimo, 
todėl yra iš ko pasirinkti ir 
šokėjus. Tačiau vadovas 
neatstūmė nė vieno. Visus 
mokė judesių grakštumo, 
muzikinio takto pajautimo, 
ritmo.

Jau pirmuosiuose koncer
tuose liaudies šokių ratelis 
pasirodė beveik prilygstąs 
profesionalams scenos meis
trams. Su pasisekimu šoko 
“‘Rugučius”, “Sadutę”, 
“Klumpakojį”, “Lenciūgė
li.” Koncertavo kartu su 
choru, sudarydami mokyto
jų dainų ir šokių ansamblį.

Vėliau šalia liaudies šokių 
ratelio įsteigiamas pramogi
nių šokių būrelis. Šokių 
mėgėjų gretos dar labiau 
pasipildė. O pramoginių 
šokių vadovas Antanas 
Bražiūnas išpopuliarino to
kius grakščius, jaunimo mė
giamus šokius, kaip “Lipsi,”

s
“Rumbą,” “Pasadoblį,” 
“Šeiką” ir kitus.

Mokytojų choras
Vienas iš skaitlingiausių 

ratelių, nepailsęs skinti lau
rus iki šių dienų, yra mo
kytojų choras. Pirmaisiais 
metais chorą pradėjo orga
nizuoti dirigentas Jonas 
Navakauskas. Chore susi
būrė apie 60 dainos mylė
tojų. Labiausiai chorą su
stiprino pradėjęs jam va
dovauti kompozitorius Po
vilas Tamuliūnas. Jis su
organizavo choristams lek
toriumą, mokė choristus 
pažinti gaidas, solfedžio, 
muzikos istoriją. Ruošė su
sitikimus su muzikologais, 
dirigentais, žymiais respub
likos kompozitoriais.

Choras gerai pasirodė pir
mojoje Respublikinėje dai
nų švenetėje ir buvo apdova
notas LTSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
garbės raštu.

Choras koncertavo ne tik 
mūsų respublikoje — Pane
vėžyje, Palangoje, Kaune, 
bet ir kitų respublikų mies
tuose— Rygoje, Taline, Le
ningrade.

Kultūriniame muzikinia
me gyvenime mokytojų cho
ras — vienas populiariau
sių. Iš choristų tarpo iš
augo solistai — profsąjun
gų konkurso laureatai J. 
B liūtė, J. Knystautas, H. 
Jurgelionienė, J. Černaus- 
kaitė, H. Barauskas.

Pradėjus vadovauti diri
gentui Leonui Ragaišiui, 
choras nužengė dar toliau. 
Subūręs į chorą 90 choris
tų, kartu su Vilniaus kon
servatorijos dėstytojais A. 
Arminu ir J. Karnavičiene, 
talkininkaujant liaudies šo
kių rateliui, pastatė J. Kar- 
navičiaus operą “Gražina.” 
Apie šį pastatymą spaudo
je kompozitorius J. Karo
sas rašė: “Su nelengvu už
daviniu gerai susidorojo 
jau eilę metų Vilniuje pir
maujantis Respu b 1 i k i n i ų 
mokytojų namų choras.”1 Pa
statymas kelis kartus kar
tojamas, žiūrovai jį sutiko 
labai palankiai ir operos pa
statymas įeina į Mokytojų 
namų veiklos aukso fondą.

Turistinės keliones
Mokytojų namų rengi

niuose svarbią vietą užima 
pedagogų turistinės kelio
nės po respublikines ir bro
liškų respublikų įžymias 
istorines vietas, įdomias ge
ografines vietoves, žymių 
žmonių tėviškes-muziejus.

Kokios nuostabios išvy
kos būna į Anykščius. Mo
kytojai turistai pirmiausiai 
aplanko Niūronis — Jono 
Biliūno tėviškę, o vėliau pi- 
likalnį, kur klasikas palai
dotas. Aplanko Antano Ba
ranausko klėtelę, mūsų kla
siko Antano Vienuolio mu
ziejų, o vėliau nuvykstamą 
prie Puntuko akmens, ku
riame yra iškalti pirmųjų 
lakūnų - Atlanto nugalėtojų 
Dariaus ir Girėno barelje
fai.

Arba kokie nepakartoja
mi kiekvieneriais metais 
įvyksta susitikimai su hu- 
culais ant Tisos upės kran
to Karpatuose. Rakoviečiai 
visus metus ruošiasi lyg di
džiausiai šventei. Mokosi 
naujų dainų, šokių. Sutar
tą dieną pražiūri langus, 
iki atvažiuoja turistinės 
grupės vadovo Balio Petru- 
lionio organizuota ekskur
sija.

Ruošiamos ekskursijos ne 
tik į Karpatus, bet ir į Le
ningradą, Rygą, Taliną, 
Maskvą. Beveik kiekvieną 
šeštadienį nuo mokytojų 
namų pajuda turistiniai au
tobusai įaviriomis krypti
mis.

Darbas su vaikais
Ypač džiugus yra Moky

tojų namų darbas su vai
kais. Jau pačiais pirmai
siais gyvenimo metais or
ganizuojami net keli vaikų 
meno saviveiklos būreliai. 
Veikė čia liaudies šokių ir 
choreografijos, dailiojo 
skaitymo ir dramos, foto- 
megėjų ir dailiųjų darbų 
būreliai.

Daugiausia vaikai pamė
go dramos būrelį, kuriam 
vadovavo Akademinio dra
mos teatro aktorė E. Jan
kutė. Tačiau visus vaikų 
būrelius nustelbė nusipel
niusio artisto Hari m an o 
Perelšteino suorganizuotas 
berniukų choras “Ąžuoliu
kas,” kuriame dainuoja 250 
moksleivių iš įvairių Vil
niaus mokyklų. “‘Ąžuoliu
ko repertuare ne tik liau
dis dainos, ar mūsų kom
pozitorių, kaip J. Bašinsko 
“Kiškelis” B. Gorbulskio 
“Išdykėliai,” J. Šimkaus 
“Ūžia girelė,” bet ir Dž. 
Rosinio “Stabat Mater,” 
Orlando di Laso “Madriga
las,” net J. S. Bacho kan
tata “Magnifikat,” kurią 
atlieka kartu su valstybi
nės operos ir baleto teatro 
solistais ir filharmonijos 
orkestru.

O prieš kelias dienas “Ą- 
žuoliukas,” kartu su Kom
pozitorių sąjungos kameri
niu orkestru, kuriam vado
vauja jaunas dirigentas Jo
nas Aleksa, pastatė Henrio 
Perselio trijų veiksmų ope-

LAŠAI
Kaip veidrodžiai 
Suspindi aušroje stogai. 
Liepsnojančiais kalnais 
Iškyla rytmečio ūkai, 
Prasiskleidžia naktinių 
Vystyklų šilkai, 
Ir saulė šypsosi kaip kūdikis 
Išvystyta nuogai.
Brendu rytinėm pievom: 
Kibirkštimis pažyra rytmečio 

lašai.
Gal savo kūdikius 
Pernakt sūpuodama nešei ? 
O gal tu, žeme, meilės 
Su ašarom prašei?
Kodėl gi tokie gailūs 
Tie rytmečio lašai ?
Lašai suraibuliuoja, mainosi: 
Tai putinų raudoniu švyti, 
Tai ledo kristaliukais pradeda 

žėrėt.
O saulė lieja vis ir lieja 
Savo karštą kraują 
Gaiviom vėsom žarų. 
Rūkai kaip stiklo pilys 
Greit baigia sugurėt. 
Ir aš tuos saulės spindulius 
Kaip žydrą vyną 
Geriu, geriu, geriu.. .

J. Volungevičius

PAUKšTIS-žMOGUS
Lyg pilkas paukštis pakilo 

artojas,— 
siūbuoja medžiai — sparnai 

žali.
Tarsi pavasariai džiaugsmai 

kartojas 
mano gyvenime, mano kely.
Akys nulydi pilkąjį paukštį, 
uždengia skrydį melsva šviesa. 
Gera pakilti šiek tiek į aukštį 
ne savo — kitų akyse.

J. Mačiukevičius

rą “Didonė ir Enėjas.” Ši 
opera mūsų šalyje atlieka
ma pirmą kartą.

Filharmonijos salė, kur 
praėjo operos premjera 
koncer t i n i a m e išpildyme, 
buvo perpildyta klausytojų, 
operos atlikėjai apdovanoti 
didžiausiom puokštėm gė
lių.

Reikia pažymėti, kad ope
ra “Didonė ir Enėjas” pa
ruošti buvo ne taip jau pa
prasta, kadangi ji buvo at
liekama anglų kalba. Ber
niukai, šalia solistų, daina
vo ir dvariškių, ir raganų, 
ir jūreivių dainas ir visas 
jas atliko vis kitokiu ritmu, 
kitokia interpretacija, ta
čiau choras dainavo lanks
čiai, labai švaria intonacija, 
sugebėjo atskleisti masinių 
scenų veikėjų charakterius.

Mokytojų namai dirba la
bai rimtą kultūrinį darbą, 
kuris švietimo darbuotojų 
tarpe aukštai vertinamas.

Bronius Jauniškis 
Respublikinių mokytojų 

namų direktorius
Lithuania, USSR 
Vilnius 7
Filaretų 36-1
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Darbo Vei
Neseniai International 1 

United Automobile Worker} 
Labor Action (Darbo Veik 
programą, kuri skamba sek:

Šie laikai yra keitimosi 
ir progų laikai. Prieš Ame
rikos liaudį stovi dvidešim
tojo šimtmečio technologinė 
revoliucija su naujomis ir 
sudėtingomis problem o m i s 
ir puikiomis progomis.

Kad tas problemas iš
spręstų ir pasiektų tai, ką 
jai žada rytojus, Amerika 
turi pertvarkyti savo prio
ritetus, t. y. svarbiausius 
reikalus atlikti pirmiausia.

Amerika turi išteklių; ji 
turi technikos ir gamybinio 
žinojimo. Kaipo tauta in 
kaipo žmonės mes privalot 
me parodyti ryžtą tuos šalį 
tinius ir patys save panauj 
doti tokiame laipsnyje, koj 
kio reikalauja problemos ir 
progos, kurios stovi pries 
mus.

Rytdienos problemų negal 
Įima išspręsti vakarykštei 
mis idėjomis, vakarykščiais 
įrankiais ir supratimais. 
Mes turime veikti naujomis 
idėjomis, naujomis koncepL 
cijomis, naujais socialiniais 
novatoriškumais. Mes turi
me sukurti naujas koopd- 
racines formas, naujus 
įrankius ir naujas įstaigas 
ekonominei ir socialinei 
veiklai.

Šie mūsų tautos išmėgini
mo laikai yra taip pat Ame
rikos darbininkų judėjimui

• išmėginimo laikai. Darbi
ninkų judėjimas turi vai
dinti vadovaujantį vaidmenį 
ir nesigailėti darbo ir pas
tangų pastūmėjimui Ame
rikos pirmyn.

Darbininkų judėjimas 
kryžkelėje

Darbininkų judėjimas yra 
kryžkelėje. Jis turi prisiver
sti save teisingai išanalizu )- 
ti ir įvertinti. Jis turi išsi
laisvinti iš savimi pasitei- 
kinimo sveikinimosi. Jis ti
ri įgauti atsinaujinimo ir 
atn a u j i n i m o socialinia m 
progresui pasiaukojimo są
voką. Jis turi išsilaisvinti 
senų supratimų ir papročių 
ir parodyti ryžtą, pajėgu
mą ir norą padaryti pan 
tines pakaitas savo politiko
je, kurios atitiktų smar
kiausiai bekintančio pasau
lio realybės.

Šiais krizės laikais dina
miškos ir atsakingos orga
nizacijos turi duoti vadovy
bę ir jėgų darbo žmonių ge
rovės kėlimui ir protekci. ai 
ir turi ranka rankon dar
buotis su visa bendruom 
ne bendrose pastanga 
surasti atsakymus į visos 
mūsų visuomenės opias 
problemas.

Darbininkų organiza1 
mas į darbo unijas rjėjo 
ranka rankon su darbo 
gų augimu. Automatija 
čia darbo jėgų sudėt| ir 
charakterį. Būtinai re 
suorganizuoti m i 1 i j o i

iš

a-

pe
ise

ias

jė- 
<ei-

kia
LŪS 

darbininkų — indust r i h i ų 
darbininkų, aptarnavimo 
darbininkų,z valdžios ti a r- 
nautojų, baltakalnierių lar- 
bininkų, raštinių darbinin
kų, technikų ir profesi ma
linių darbininkų. Darb: 
kiškoji biednuomenė did 
daugumoje tebėra neorga
nizuota ir apleista.

O rganizavimas neor$ fani- 
zuotų yra moralinė atsako
mybė ir socialinė ir ekono
minė būtenybė. Tų darbo 
unijų, kurios turi energijos, 
patyrimo ir išteklių, pareiga 
pagelbėti jėgomis ir pakan
kamais ištekliais bendra-

nin- 
dėje

los Sąjungos programa
brotherhood of Teamsters ir j siems žmonėms kaipo jų 
unijų įkurtoji Alliance for!j ’ “

[os Sąjunga) paskelbė savo 
hmai:
darbiau jančioms organ i z a- 
cijoms sutelkti ir pravesti 
masinę neorganizuotų dar
bininkų organizavimo kam
paniją. Ši pareiga morališ
kai dar gilesnė ryšium su 
išnaudojamais žemės ūkio 
darbininkais, kuriuos dvide
šimtasis šimtmetis aplenkė. 
Laukų darbininkų padėtis 
nepakenčiama. Šie darbinin
kai, be įstatymų protekcijos 
ir be pasigailėjimo didžiu
lių korporacinių ūkių savi
ninkų išnaudojami, būtinai 
reikalingi aktyviškos ir pla
čiausios paramos, kad galė
tų susiorganizuoti į darbo 
unijas ir laimėti papras
čiausią orumą ir teisingumą.

Kapitalo koncentracija 
ir’ pavojus

Mūsų technologijos sudė
tingumas ir korporacinė 
koncentracija sudaro kolek
tyvinėms ( deryboms rimtą 
pavojų. Kolektyvinės dery
bos turi būti sustiprintos ir 
pagerintos, kad jos galėtų 
duoti darbininkams pilną 
dalį padidėjusio naujųjų 
mokslo ir technologijos 
įrank i ų produktyviškumo, 
sutinkant su visuomenine 
atsakomybe.

Darbininkų judėjimas tu
ri padėti pasiekti aukščiau
sią koordinaciją ir koopera
ciją, kurias būtinai reika
lingomis padarė šiandienė 
kapitalo koncentracija*

Mes turime darbuotis iš
vien, kad būtų pastatyta 
viena Amerika—tokia Ame
rika, kuri būtų suvienyta 
žmonių įvairumo grožyje, 
suvienyta mūsų bendrame 
žmoniškume ir mūsų atsida
vime demokratiškam prin
cipui.

Kaip ir visi amerikiečiai, 
mes didžiuojamės tuo prog
resu, kurį Amerika padarė 
pakėlime mūsų gyvenimo 
lygio, jos pasiekimais ap- 
švietoje ir sveikatingume ir 
tam tikru laipsniu aprūpi
nime mūsų senųjų piliečių. 
Bet dar daug daugiau rei
kia padalyti.

Mūsų miestai skęsta kri
zėje. Skurdas užmeta savo 
šešėlį ant visuomenės kaipo 
tokios. Nedarbas tebegrū- 
moja gerovei. Apleidimas ir 
puvimas graužia mūsų mie
stų širdį. Milijonai šeimų 
gyvena lūšnynuose, kurioms 
geresnė pastogė ekonomi
niai nepasiekiama.

Mes turime išgelbėti mū
sų miestus ir padaryti juos 
tinkamais gyvenimui.

Rasizmo vėžys
Rasizmo vėžys tebėra ne

išgydytas. Nei civilinis ka
ras, nei policinė valstybė nė
ra priimtini alternatyvai. 
Yra kita išeitis: Brolybė vi
sų geros valios žmonių, ir 
visų rasių ir tikėjimų ma
sinė kova prieš fanatizmą 
ir prieš socialinį ir ekono
minį neteisingumą.

Mes turime pašalinti eko
nominius barjerus ir visas 
diskriminacijos formas, ku
rios atima kūdikiui arba 
jaunuoliui galimybę pasiek
ti pilniausią išaugimą ir iš
sivystymą

Mums reikia perorgani
zuoti ligonihių ekonomiką 
ir medicininį aptarnavimą, 
kad būtų sulaikytas kainų 
kilimas ir kad aukštos ko
kybės, modernus ir visapu
siškas sveikatos aptarnavi
mas būtų prieinamas vi-

teisė.
Mums reikia gerokai pa

didinti senesnių piliečių pa
jamas, kad jie galėtų gy
venti aprūpintai ir orume.

Mes turime praplėsti ir 
pagerinti kokybėje svar
biausius komunalius ir so
cialinius patarnavimus, kad 
kiekvienas žmogus galėtų 
gyventi išdidume ir pasidi
džiavime.

Bendrai veiklai sutartis
Kad būtų galima efektin

giau išspręsti tas problemas 
ir išnaudoti tas progas, mes, 
International Union, Uni
ted Automobile, Aerospace 
and Agricultural Implement 
Workers of America (UA- 
W) ir International Bro
therhood of Teamsters, 
Chauffeurs, Warehousemen 
and Helpers of Amerika 
(IBT), nepriklausomos ir 
autonomiškos internaciona
linės unijos, atstovaujančios 
beveik 4,000,000 narių ir jų 
šeimas, šiuo susitariame ko
operuoti ir darbuotis kartu 
pasiekimui bendrųjų tikslų.

Būtent tokioje dvasioje 
ir su tokiuo tikslu IBT ir 
UAW ryžtamės bendromis 
pas t a n g o m i s pastūmėti 
Amerikos darbininkų judė
jimą pirmyn ir padėti Ame
rikai surasti kūribingus ir 
konstrukty v i š k u s atsaky
mus greitosioms sudėtingo
sioms ekonominėms ir soci
alinėms problemoms, su ku
riomis * mums kaip tautai 
tenka susidurti;

IBT ir UAW susitaria: 
apdiskusuoti ir išvystyti 
tiek unijines, tiek komuna
lines bendrai veiklai prog
ramas; įkurti darbo veik
lai sąjungą ir sudaryti rei
kalingus lėšų šaltinius ir 
pastangas fektingam tokių 
bendrų programų pravedi- 
mui tiek darbininkų judėji
me, tiek vietinėse bendruo
menėse, tiek visos tautos 
mastu.

Mūsų tikslas afirmatyvus, 
o ne negatyvus. Mūsų tiks
las sustiprinti darbininkų 
judėjimą ir padidinti jo lai
mėjimus, jo įtaką ir jo įna
šą tiek į jo narių ir jų 
šeimų, tiek į tautos kaip to
kios gerovę. Mūšų durys 
plačiai atidaryto^ kiekvie
nai organizacijai, 
retų prisidėti prič šių kon- 
struktyviškų past

Bendrosios veiklos 
programą

Atsižvelgiant į 
sius 
mes stengiamės 
įvykdyti specifines bendros 
veiklos programas šiose sri-

kuri no-

angų.

svarbiau- 
reikalus dirmiausia, 

išdirbti ir

Padąti organizuoti 
neorganizuotus darbininkus
Padėti ir pagelbėti visoms 

šioje veikloje dalyvaujan
čioms organizacijoms pradė
ti plačiausias. kam 
suorganizavimui 
neorganizuotų d 
Amerikoje į jienjis atitinka
mas organizaci;

p a n i j a s 
milijonų 

arbin inkų

as ir tuo 
aprūpinti tuos darbininkus 
kolektyvių derybų naudo-

tuo pačiu 
n an t visą

mis ir apsauga, 
kartu su s tip r i 
Amerikos darbininkų jūėji- 
mą tų naujų nar

K°lektyvės derybos
' Sukurti reika 

neriją pasiekimui aukščiau 
sios kooperacijo 
ei jos ir savitai 
mos visų uni; 
dalyvauti kolėk 
rybų pastangos)

ių jėga.

lingą maži-

s, koordina- 
pinės para- 
ų, norinčių 
tyvinių de-! 
e, kad bū-‘

tų galima pasiekti atsa
kingų, pastovių santykių, 
paremtų lygybe ir teisingu
mu visiems darbininkams.
Specialus gynimosi fondas
Ištirti galimybes sudary

mui Atsarginio Gynimosi 
Fondo su pakankamai lėšų, 
kad būtų galima suteikti 
reikšmingą finansinę para
mą tiems darbininkams, ku
rių samdytojai atsisako są
žiningai derėtis su aiškiu 
tikslu susilpninti ir sugriau
ti uniją kaip efektingą ir 
tinkamą įrankį kolektyvinė
se darybose.

žemės ūkio darbininkai
Sutelkti galimai didžiau

sius šaltinius ir pastangas 
padėti suorganizuoti že
mės ūkio (laukų) darbinin
kus, kad tie labiausiai iš
naudojami darbininkai lai
mėtų socialinį teisingumą, 
žmogaus orumą ir tas ko
lektyvinėmis derybomis pa
siektas naudas, kuriomis 
naudojasi milijonai Ameri
kos darbininkų. Remti pa
stangas pravesti įstatymus, 
kuriais šitie darbininkai ir 
jų šeimos būtų aprūpinti to
kiais socialiniais benefitais 
ir apsauga, kokiais naudo
jasi kiti darbininkai.

Bendruomeninės unijos
Kooperuoti su kitomis su

sirūpinusiomis bendruome- 
nėninėmis grupėmis išplėsti 
ir pravesti šiuos veiksmus 
visašališku ir vietiniu mas
tu:

A. Laimėti lygią progą 
ir lygias teises kiękvieham1 
amerikiečiui ,kie k V i e,n o j e 
Amerikos visuomeninio gy
venimo srityje.

B. Užtikrinti darbą su 
žmonišku apmokėjimu kiek
vienam pajėgiančiam ir no
rinčiam dirbti asmeniui, su 
garantuotomis pajamomis, 
ir kad, kaipo paskutinė iš
eitis, valdžia taptų samdy
toju, kada privatiškasis sek
torius arba nebegali, arba- 
nebenori aprūpinti naudin
gu darbu augančių ir kin
tančių darbo jėgų.

C. Išplėsti apšvietos pro
gas taip, kad kiekvienas 
vaikas ir jaunuolis galėtų, 
savo gabumus išvystyti iki 
aukščiausio laipsnio, kad 
galėtų nemokamai pasiekti 
net ir universiteto mokslą, 
kad jam ant kelio nebūtų 
jokių ekonominių, rasinių 
bei kitokių panašių barjerų.

D. Kartu su kitomis gru
pėmis siekti, kad mūsų se
nieji piliečiai būtų aprūpinti 
pakankamomis pajamomis, 
tinkamais butais, medicini
niu aptarnavimu, tame tar
pe ir vaistais ir reikalin
gais socialiniais patarnavi
mais, ir kad turėtų progą 
tęsti dalyvavimą visuomeni
nėje veikloje, taip, jog galė
tų gyventi saugume ir sa
vigarboje.

E. Kartu su kitais padėti, 
atstatyti ir atgaivinti mūsų 
miestus, panaudojant pa
žangiausią tech n o 1 o g i j ą, 
naudojant medžiagas ir 
naujus metodus, ir į tas pa
stangas įtraukiant pačius 
miestų gyventojus visuose 
to neatidėliojamo darbo as
pektuose, taip, jog paran
kūs ir tinkami butai būtų 
pasiekiami Amerikos žemų
jų pajamų šeimoms.

F. Veikti kartu su sava
noriškais sveikatos apsau
gos plaiiąisūr su-organizuo
tais darbininkais ir kitomis 
vartotojų ir profesionalų* 
grupėmis, kad būtų ugdomi’ 
primokamieji grupių planai 
ir vystoini kiti planai, jų 
tarpe Nacięnalinis Sveika
tos Apdraudos Planas, ku«

rių tikslas būtų sulaikyti 
kilimą ir sumažinti medici
ninio aptarnavimo kainas, 
taip, jog kiekvienas ameri
kietis galėtų prieiti prie 
modernau, aukštos koky
bės visapusiško ligoninės ir 
gydymo patarnavimo, ku
riame atitinkamą ir pro
porcinį balsą turėtų ir pa
tys vartotojai.

G. Darbuotis išvien su 
visomis vartotojų grupėmis 
ir suinteresuotomis organi
zacijomis, kad vartotojų in
teresai būtų apsaugoti ir 
pagerinti ryšium su produk
tais, jų kokybe, saugumu, 
kaina, finansavimu, ap- 
drauda ir t. t., ir padėti su
kurti ir sustiprinti organi
zaciją ir procedūras, tiek 
privatiškas, tiek viešąsias, 
kad būtų pasiekta ameriki
niams vartotojams aukš
čiausia protekcija;

H. Kooperuoti ir darbuo
tis išvien su kitomis organi- 
zacij o m i s, atstovaujančio
mis vienos šeimos dydžio 
farmerįų interesus ir su
stiprinti jų pastangas iš
spręsti jų problemas ir lai
mėti ekonominę lygybę 
Amerikos darbo farme- 
riams (žemdirbiams).

I. Darbuotis išvien su ki
tomis suinteresuotomis 
grupėmis mūsų laisvojoje 
visuomenėje pagerinti ame
rikinio gyvenimo , kokybę, 
sukurti tokią gygvenimo 
aplinką, kokios yra nusipel
nę laisvi žmonės, pašalinti 
vandens užteršimą, oro’ u^- 
nuodijįmą, "sumažinti va*: 
žiuoteš nelaimes mūšų mies
tų gatvėse ir keliuose, pa-i

Penktadienis, Rugpjūčio (August) 23, 1968

Gražūs Trakų ežerai...
M. Baranausko fotoetiudas (ELTA)

Iš worcesterieciy pikniko
Seniai jau bebuvo toks 

puikus piknikas, koks įvyko 
šių metų spaudos piknikas 
rugpiūčio 18 d. Susirinko 
gražus žmonių būrys iš vi
sos Massachusetts srities, o 
prie to dar atvyko pilnas 
busas Laisvės choro narių 
ir pašalinių iš Hartfordo.

Koncertinė programa bu
vo trumpa, bet stipri. Dai
navo vietinis Aido choras, 
Hartfordo Laisvės choras, 
Elena Brazauskienė daina
vo solo. Bet ką čia, apie 
tai parašys Worcesterio ko
respondentai.

Aš noriu tik padėkoti vi-,’ 
siems draugaihs ųž tokį 
malonų atsiliepimą laikraš
čio “Laisves” paramai. Ži
nau, kad iš pikniko, liks

daryti kiekvieną miestą gražaus pelno. .Bet apart
saugiu ir gražiu, taip, jog 
miesto gyvenimas būtų tur
tingas ir patenkinantis dva
siniai.

J» Darbuotis išvien su ki
tais pakelti viešojo susipra
timo lygį, kad visi suprastų 
tuos didžiuosius politinius, 
ekonominius ir socialinius 
klausimus, kurie stovi prieš 
Amerikos liaudį, paskatinti 
ir padrąsinti kuo plačiausią 
piliečių dalyvavimą mūsų 
tautos reikaluose ir atliki
mą pilietinių atsakomybių.

K. Remti išleidimą įsta
tymų ir valdžios programų 
reikalingų padarymui val
džios visuose lygiuose dau
giau atsakingos Amerikos 
žmonių poreikiams. Padėti 
Amerikai surasti atsaky
mus į tuos klausimus, ku
rių pavieniai žmonės atsa
kyti nepajėgia. Remti kan
didatus į valdvietes neparti
niu pagrindu, palaikant tuos, 
kurie sutinka su tokiomis 
programomis ir tokia poli
tika.

L. ■ Išvystyti tokią poli
tiką ir pravesti tokias pro
gramas, kad padėtų Ameri
kos darbininkų judėjimui 
atitaisyti žalą, kuri praeity
je padaryta atskiriant nuo 
darbininkų judėjimo libera
linę- intelektualinę ir aka
deminę bendruomenę ir mū
sų tautos jaunimą, kad bū
tų galima pastatyti ir su
stiprinti pažangiųjų jėgų 
apsivienijimą bendroje pa
stangoje pakelti bendrąjį 
gėrį. t . •

M. . Darbuotis išvien su 
darbininkų organizacijomis 
per visą laisvąjį pasaulį 
kūrimui darbo unijų ir stip
rinimui laisvės ir demokra
tijos, ir priešintis visokioms 
totajitarionizmo ir diktatū
ros formoms, kokios jos be
būtų — komunistinės, fa
šistinės ar militatinės savo 
charakteryje, nes visos jos, 
neatsižvelgiant į jų skirtin
gus. simbolius, pavergia 
žmogaus dvasią.

to, man asmeniškai finan
sų duota sekamai:
Elzbieta Repšienė, 

Dorchester, Mass., 
pardavė tikietų už $25.00

Sophie Penkauskienė, 
Lawrence, Mass., 
pardavė tikietų už 20 
Romualdas Zaluba, 
West Medway, Mass., 
už savo ir už Jono 
Pikeliūno, Šilutėje,

.00

Redakcijos pastaba
Mums atrodo, kad progra

mos paskutinis paragrafas 
visiškai nereikalingas. Dar
bo Veiklos Sąjungos vadai 
Frank Fitzsimmons ir Wal
ter Reuther, kalbėdami apie 
/‘laisvąjį pasaulį” ir su
plakdami komunizmą su fa
šizmu, matyt, nori pasiro
dyti, kad jie nėra jau taip 
baisiai pavojingi valdančia
jai klasei, kaip juos vaiz
duoja George Meany ir ko
mercinė spauda. Bet jeigu 
jų sukurtoji organizacija iš 
tikrųjų praktikoje vykdys 
savo programą, ši koncesi
ja raudbnėdžiams neišpirks 
jų nuo reakcijos antpuolių.

Prieš apie 30 metų Jung
tinės Angliakasių Unijos 
vadas John L. Lewis ir kai 
kurie jo bendražygiai irgi 
bandė atsipirkti priesaika- 
vimu, kad jie nemažiau prie
šingi “raudoniesiems” už 
gompersus ir grynus, bet 
kaip greitai jie ėmėsi mili
jonus darbininkų organi
zuoti į pramonines unijas, 
jie buvo puolami ir niekina
mi, net apšaukti “Maskvos 
agentais.”

Kaip ten bebūtų, mes 
sveikiname Darbo Veiklos 
Sąjungos pasirodymą sce
noje ir linkime jai sėkmės. 
Mes >. raginame v Amerikos 
lietusius* nuoširdžiausiai da
lyvauti jos prakilniose pa
stangose suorganizuoti mi
lijonas ir desėtkus milijonų 
n^pi’ganizuotų darbininkų į 
darbo unijas.

Lietuvoje, prenume
ratas; taipgi pridėjo 
auka “Laisvei” $4— w
viso ...................... 25.0*

Už prenumeratas?
Rose Gailen, •

Hartford, Conn. ... 18.00
John Petrus,
Haverhill, Mass. ... 9.00

Helen žekonienė,
Boston, Mass., 
už skelbimą ............. 5.00

Aukos “Laisvei”:
Ona Giraitienė,

Wethersfield, Conn. 30.00 
Antanas Latvėnas,
i Windsor, Conn. ... 15.00

Po $10.00:
P. Žukauskienė,

Westwood, Mass.
Frank Kaziliūnas, 

Worcester, Mass.
Faank Kalanta,

St. Petersburg, Fla.
Elzbieta Pilkauskienė, 

Worcester, Mass.
Frank Kaulakis,

Brockton, Mass. A 
Viso .................. 50 Ao

Po $5.00
E. Belekevičienė,

Brighton, Mass.
Louisa Butkevičienė, 

Hartford, Conn.
Mary Kazlauskienė, 

Haverhill, Mass.
Jurgis ir Ona Silks, 

Rocky Hill, Conn.
Antanas Navickas, 

Haverhill, Mass.
Jonas Beržinis, 

Hartford' Conn.
Povilas Lupsevičius, 

Lawrence, Mass.
Kazys Wallen,

Brockton, Mass.
Marijona Gutauskienė, 

Brockton, Mass.
Agnė Kukaitienė, 

Brockton, Mass.
Anna Margis,

Worcester, Mass.
Viso ......... 5^A)0
Po 2.00:

Helen Thomas,
Hingham, Mass.

Politas Kuliackas, 
Gardner, Mass.

A Kodienė,
Lawrence, Mass.

Sofija Penkauskienė, 
Lawrence, Mass.

Viso ........... 8.00

Viso kartu $260.00 
Širdingai dėkoju visiems!

Ieva Mizariene

Sudarė kaliniams Iniją
Frankfurt, Vak. Vokieti

ja. — Kalėjimų kapelionai 
ir advokatai sudarė kali
niams uniją, kuri gins ka
linių teises. Kaliniams mo
kama po 95 centus į valan
dą, bet administracija už 
daugelį dalykų atsiskaito k 
kaliniams beveik nieko ne
belieka. Tai dabar jų unija 
žiūrės, kad atlyginimas bū
tų teisingai išmokėtas.
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Philadelphia, Pa.
Rengiamės svečiuosi

Pastebėj ome užprašomą, 
sel- 
pas

Vyraugų Ramanauskų, 
^ersvilliečių, atvykti 

rugsėjo 1 dieną.
Taip, mes Juos žino: 

Jie mūsų laukia. Vasara 
veik baigiasi. Ne kur bi 
me, ne ką matėme. O 
nuvyksti pas kaimynus, 
tinki draugus, drauges, 
riuos pažįsti jau keletas! de- 
sėtkų metų. Malonūs pasi
kalbėjimai, prisiminimai iš 
praeities. O čia Antonėli 
Broniu te Ramanauskai, 
bo, triūsė per vasaros k 
čius augindami žemės 
sius ir gyvulėlius. Vieni 
ir sunku, ir nuobodu. O kuo
met pusnis sniego juos 
sups, tai kas tuomet , 
beaplankys?

Tai rūpinkimės kuo sk 
tingiausia juos aplankyti. 
Jie dabar daug turi Šviežio 
paisto. Net ir bitelės 
daus prigamino.

Kelius jau gerai žinc 
Bet jei kas bei iš kur n 
malonės atvykti, tai važ 
kite kol pasieksite kelią 
nantį nuo Philadelpliijos 
mainų link nr. 309. PI 
delphiečiai, kuomet pe:’va
žiuoja Sellersville, Pa., 
vienos • mylios randa k 
563, suka kairėn, o už bent 
trijų mylių kelukas tik 
kaire Lonely Rd. suka į 
Tai ten laukiami svečiai 
stoja.

Iki pasimatymo. R.

line,
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čia 
su
ku

s ir 
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ait-

me-

me. 
auji 
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ei-
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Jį. 

su-
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Great Neck, N. Y
Mūsų ligoniai

Buvo rimtai susirgęs 
patekęs į ligoninę žurnalis- 
4as. “Laisvės” bendrada
A. šalčius. Dabar jaukiasi 
geriau ir grįžo priė^avo 
kasdieninio darbo.

Turėjau reikalą aplan 
draugę Kriaučiūnienę 
radau ją sulaužyta rar 
Susižeidė savo namu 
Buvo nuvežta į ligoninę ir 
operuota kelis kartus, 
bar randasi savo namdose 
ir gydosi daktaro prižiiri-

ir
J

bis

lyti 
ir 

ka. 
jse.

Da

ma.
Draugė J. Kriaučiūni 

yra “Laisvės” skaityi 
per ilgus metus. Ta 
yra užrašiusi “Laisvę” 
minėms Lietuvoje, ir šį 
kį užsimokėjo už prenubne- 
ratą ir dar paaukojo geram 
tikslui.

Dėkoju už auką ir lū kiu 
jums atgauti sveikatą.

ienė 
;oja 

-Pgi 
gi- 
sy-

Bridgeport, Conn
Pils waterburieeius piknike

ias 
čia.

Sekmadienio rytas. € 
vėsokas. Saulutė švie 
10:30 vai. ryto prie stibos 
sustojo automašina. Drg 
Švėgžda išlipo iš maši ios, 
o mašinos vairuotojas Pet
ruškevičius pasiliko maš ino- 
je. Mudu su žmona laukė
me. Susėdę visi keturi 
domės link Waterbur 
pikniką.

Už valandos buvome pik
nike. Dar visiškai buvo

Al.

lei- 
o į

tus
čia vieta. Tiktai radome
Gasiūną su žmona. Bet vis
daugėjo piknikas žmonė nis. 
Apie pirmą valandą jau bu
vo pilnas draugų Vaitonių 
sodelis.

Neužilgo atvyko darbščio
sios gaspadinės — draugė 
Svinkūnienė ir draugė Yen- 
keliūnienė draugo Dūdos 
Hįinkvežimiu, kuriame buvo 
maistas sukrautas.

Negalima pamiršti nopa- 
m^hejus, kad Dūda jau ke-

lėtą metų su savo sunkveži- 
mėliu parengimuose pa
tarnauja, taipgi virtuvėje 
patarnauja, nes jis tame 
dalyke tinkamas.

Pietūs buvo labai skaniai 
pagaminti iš daugelio rū
šių. Visi sočiai pasivalgėme.

Po pietų newyorkieciai 
atliko gražią programą — 
vieni pakalbėjo, antri pa
dainavo. Kaip teko girdė
ti, visi svečiai patenkinti.

Kaip atrodo, piknikas 
pilnai pavykęs visais atžvil
giais. Atrodo, kad bus nau
dos spaudai.

J. Strižauskas

Chester, Pa.
Markas Hook priemiesty

je eksplodavo Sun Oil Co. 
92,000 bačkų talpos tankas 
(kubilas) gazolino. Sakoma, 
kad ten arti dirbo daug dar
bininkų, keturiolika buvo 
sužeistų; vieni lengvai, kiti 
labai sunkiai apdegė.

Du jau mirė nuo apdegi- 
mo. Vienas buvo 23 metų, 
kitas 59 m.

Tai ne juokas, kai trūks
ta toks didelis kubilas — 
visos apylinkės langai išby
rėjo, visa apylinkė buvo su
krėsta.

Įvykis verčia pagalvoti: 
kas būtų, jei mūsų šalis 
įsiveltų į didesnį karą, ki
tos valstybės kariškiai pa
leistų nors vieną bombą į 
tuos kelis šimtus kubilų, 
pilnus gazolino ir visokių 
kitokių smarkių medžiagų? 
Būtų didžiausia katastrofa, 
visos apylinkės žmones iš
marintų tais. nuodais.

■, 'i

Atsiminkime rugsėjo 1 d.
Jeigu norite gerai tyru 

oru pakvėpuoti, gerai laiką 
praleisti, sutikti gerus žmo
nes ir su jais linksmai pa
būti — atsilankykite pas Ą. 
ir B. Ramanauskus Šellers- 
villėje, Pa. Būsite vaišingai 
priimti.Aš irgi ten būsiu.

A. Lipčius .

Clearwater, Fla.
St. Petersburgo pažangie

čių pramogų lankytojas ir 
jų narys Antanas Jocis per 
kurį laiką nesijautė, kaip 
reikia. Lankant sužinota, 
kad jo sveikata gerėjanti. 
Dabar išgirdome, kad pasi
davė į ligoninę, buvo ope
ruotas, gal reikėsią ir kitos.

Linkėtina ligą nugalėti ir 
vėl linksmintis su visais. 
Jis su žmona gyvena 2153 
McKinley St.

Vikutis

Chicago, Ill
Roselandiečių išvyka 

nuostabiai pavyko
Rugpiūčio 11, Tony sode 

Roselando Lietuvių Moterų 
klubas buvo surengęs išvy
ką. Rodos, nieko nepapras
to Čikagos didmiestyje tu
rėti išvyką, bet kad ji daug 
kuo skiriasi nuo kitų, tai 
matau reikalą ir su laisvie- 
čiais pasidalyti mintimis.

Išvykoje dainavo iš klu
bo narių, susidaręs oktetas, 
kurį moko ir kuriam vado
vauja dainininkė ir chorų 
vadovė Daratėlė Muralie- 
nė. Ji moko oktetą be jo
kio atlyginimo. Taipgi dai
navo išvykoje be atlygini
mo. Jų dainos skambėjo 
gražiai ir sutartinai. Dau
geliui priminė gražiąją jau
nystę ir jų akyse matėsi 
džiaugsmo ašarų.

Be minėto šaunaus mote
rų okteto, dar dainavo due
te Roger Žilis ir Joseph 
Keller. Vėliau dainavo vi
si svečiai, pritardami dai
nininkams.

Dabar apie vaišes. Klu
bo narės tiek privežė įvai
rių ir skanių valgių, kad 
visko svečiams veik nebu
vo galima sunaudoti, o sve
čių buvo tikrai daug ir net 
iš toliau. A. ir E. Drobiai 
atvyko net iš Stevensville, 
Mich. Kadangi Emilija 
Drobienė yra mūsų klubo 
narė, tai ji klubą apdova- 
dovanojo įteikdama $5. 
Taipgi apdovanojo klubą 
K. Šubeikienė įteikdama $5 
(ji dėl silpnos sveikatos ne
galėjo dalyvauti). Daratėlė 
Čeplinskienė irgi įteikė klu
bui $2. P. Juzėnienė iške
pė visą didžiulę “hamę.” 
Labai daug narių prisidėjo 
prie šios šaunios išvykos.

Jei į$iti klubai, bei orga
nizacijos taip šauniai pasi
rodytų savo išvykose ar 
šiaip veikloje, tai mes dar 
ilgai galėtume veikti ir 
daug gražių darbų atlikti 
pažangos bare. Smagu, kad 
Rožių žemės veikėjos ir ap
lamai klubo narės taip gra
žiai ir sutartinai veikia.

Klubo korespondentė
J. Urmonienė

Seniausias muziejus 
naujai atgimęs

Kas iš svetur gyvenančių 
tautiečių atidžiau skaito 
Lietuvos spaudą, žino apie 
gimtojo krašto muziejus. 
Bene seniausias jų — Lie
tuvos Istorijos-etnografijos 
muziejus. Jo gimimo me
tai — 1855-ieji, kai Vilniuje 
E. Tiškevičiaus pastango
mis buvo įsteigtas senienų 
muziejus ir sudaryta Ar
cheologijos komisija. Abie
jų šių įstaigų veiklos rezul
tatai buvo kuklūs. Viena, 
jas įsteigė ir joms vadova
vo dvarininkai, kuriems 
mažai terūpėjo liaudies 
kultūros paminklai, o ant
ra, šių įstaigų veikla neap
ėmė visos Lietuvos. Ne die
vai žino ką nuveikė ir tar- 
pukariniu laikotarpiu Vil
niuje atgaivintas Etnogra
finis muziejus, kurio veik
la apsiribojo vien Vilniaus 
krašto teritorija.

Tokiu būdu beveik per 90 
metų (1855-1939) muzieju
je buvo sukaupta tik apie 
15,000 eksponatų. Paveldė- 
jus šį negausų turtą, po ka
ro Lietuvos Etnografinį mu
ziejų teko iš naujo pradėti 
kurti. Atsakingos muzie
jaus direktoriaus pareigos 
teko istorikui-žurn a 1 i s t u i 
Vincui Žilėnui. Šis puikus 
savo profesijos žinovas ir 
entuziastas, neseniai at
šventęs šešiasdešim t m e t į, 
Lietuvos kultūros dirvoje 
išvarė gilią vagą.

Pradžia buvo sunki. Ne
didelis, dargi neprityrusių 
bendradarbių būrys žinojo, 
kad turi vos mažą dalelę 
Lietuvos kultūros paminklų, 
kad daugumą eksponatų 
reikės dar surasti ir su
rinkti į vieną vietą.

1948 m. surengta pirmoji 
mokslinė ekspedicija. Nuo 
tų metų kiekvieną vasarą 
muziejaus darbuotojai, ku
riems talkininkauja daili
ninkai, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai, studentai, sker
sai išilgai išbraidė mūsų 
krašto žemelę, pabuvojo 
dažnoje kaimo sodyboje. 
Šiuo metu Lietuvos Istori
jos-Etnografijos muziejaus 
(1952 m. padaugėjus ekspo
natų, muziejaus pavadini
mas • “Etnografinis” buvo 
pakeistas į “Istorijos-Etno
grafijos”) žinioje — dau
giau kaip 170,000 ekspona
tų. Praėjusių metų pabai
goje muziejus buvo perkel
tas į didžiulius, erdvius rū
mus Gedimino kalno papė
dėje. IŠiuo metu kruopš
čiai ruošiamasi įrengti di
džiulę ekspoziciją, kuriai 
skirtos atšuonios erdvios 
salės, turinčios apie 2,000 
kvadratinių metrų plotą. 
Čia bus pavaizduota Lietu
vos materialinė kultūra ir 
liaudies buitis nuo pirmųjų 
gyventojų atsiradimo iki 
šių dienų.

Rapolas Mackonis

Tai ir užgiedojo kaip gaidys

MALE or FEMALE Help Wanted Male

FOOD COMPANY
Have openings in all phases of 

food management.
Permanent position.

Call Mr. Baehr, 466-5159.
(64-69)

AUTO MECHANIC
Experienced. Married. Steady 

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

(60-64)

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

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

(64-65)

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

Help Wanted Female

VENETIAN BLIND 
ASSEMLERS 

Experienced only. 
Call NE 4-4600

(63-65)

MAN 
To work in 

Poultry Plant 
Apply

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

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

(64-65)

SAMPLE BOOK
Light assembly work on display & 
sample books. Experience desirable 
but npt nec. Large 1-floor plant. 
Good working conds. 7:30 A.M. to 
4 P. M.

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

(64-69)

Help Wanted Male

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

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

BOILER MAN
Experiencedj 1st class
Permanent position

Good salary
YORKTOWN INN

WA 7-3800 (61-65)

MACHINIST
Lathe operator, only 1st class 

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

(62-65)

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

(64-67)

Shenandoah, Pa.
Rugpiūčio 16 d. drg. K. 

Motuzą tapo nuvežtas į li
goninę. Sunkiai serga mai- 
nierių dusuliu (miners asth
ma). Labai gaila draugo.

Ligoninė—Locust Mount
ain State Hospital, Shenan
doah, Pa. 17976.

K. Naravas

Kairas. — Egipto lėktu
vas sudužo. Žuvo 40 žmo
nių.

Trenton, N. J. — Policija 
raportuoja, kad 1967 metais 
New Jersey valstijoje nužu
dyta 247 žmonės. Krimi- 
nalizmą papildė vyrai 5 kar
tus daugiau, negu moterys.

Miami, Okla.—Mažas lėk
tuvas susidaužė. 6 žmonės 
užmušti. -

LSD aukos
JAV ir eilėje kitų kapi

talistinių šalių smarkiai pa
plitus naujam narkotikui 
LSD, iškilo grėsmė nauja
jai kartai.

Trys amerikiečių moksli
ninkai — Koenas, Marine- 
las ir Bekas — nustatė, kad 
baltuosiuose kraujo kūne
liuose, pamerkus juos 4-48 
vai. į įvairios koncentracijos 
LSD tirpalą, suyra chromo
somos. Ir juo ilgiau vei
kia LSD, juo smarkiau su
ardomos chromosomos.

Vėliau buvo išaiškinta, 
kad LSD baltuosius kraujo 
kūnelius veikia ir. žmogaus 
organizmas. Kadangi chro
mosomos yra paveldimosios 
informacijos nešėjos, buvo 
galima spėti, kad tėvų-nar- 
komanų vaikai gims išsigi
mę.

Spėjimas pasitvirtino: gi
mė pirmas “LSD kartos” 
vaikas - apsigymėlis. Jauna 
motina, vartojusi LSD, pa
gimdė kūdikį su daugeliu 
trūkumų galvoje ir žarny
ne. Ryšiu tarp LSD ir ap
sigimėlio' netenka abejoti. 
Jei jis liks gyvas, ateity, 
savo ruožtu, pratęs apsigi
mėlių liniją.

Nicosią, Kipras. — Ang
lijos lėktuvas sudužo. 23 
žmonės žuvo.

Briuselis.—Belgijoje šiuo 
metu yra 72,110 įregistruo
tų bedarbių.

Anksti ryto atsukau TV, 
kad sužinoti, ką gi republi- 
konai pasiskyrė prezidentu. 
Matau R. Nixonas skambi
na pianą, tyliai dainuoda
mas. BafigdaYnas surinka 
ir su rankomis plavena kaip 
ir gaidys prieš giedojimą.

R. Nixonas jaučiasi sma
gus, tikėdamas įsėsti į pre
zidento kėdę. Svajoja, ką 
parinks jo finansuotojai 
jam ministrais; durų sar
gą gal ir pats galės pasi
skirti. R. Nixoną kutena 
ta “laimė,” kad jis bus da
lies pasaulio valdonas. Jis 
galės daug kam pasakyti, 
kaip jie turi valdytis, kaip 
tvarkyti šalies reikalus. O 
maloniausia jam bus, kuo
met nususę diktatorėliai, 
pas jį atvykę, lenksis jam, 
prašydami pagalbos kovai 
su “komunistais.”

Netikėtum, kad pas re- 
publikonus nebesi randa 
rimtesnio, sąmonin g e s n i o 
žmogaus.

Kadaise demokratų suva
žiavime reikėjo prie Roo- 
sevelto viceprezidento. Su
važiavime lermavo net tris 
dienas, kol surado taipgi 
pianistą Trumaną. Muzi
kantai dabar tinkamiausi. 
Ponas Humphrey irgi mu
zikantas. Gal ir jis ką su- 
grajys pirma, negu atsisės 
į prezidento kėdę.

Ši praktika yra pasisko
linta iš buvusios poniškosios 
Lenkijos. Po pirmojo pa
saulinio karo talkininkai 
reikalavo, kad Lenkija su
kurtų savą valstybę. Len
kijos grafai varžėsi, kuriam 
teks prezidento4 kėdė. Rusi
jos revoliucijos dėka grafų 
prestižąs smarkiai puolė. 
Tai prezidentų paskyrė pa
sauliniai garsų pianistą Pa- 
darevskį.

Pas mus, kuomet nusidė
vės Trumanai, Humphriai, 
Nixonai, tai parinks Holly- 
woodo “žvaigždes” ar . fut
bolo čempionus! Preziden-

tystė — tai “ne” šalies pilie
čių reikalas. Tai šalies pi
niguočių dalykas.

Mūr. Sūnus
t

Efektyvūs vaistai prieš 
tuberkuliozę

Jungtinėse Valstijose leis
ta pramoniniu būdu gamin
ti ir naudoti naują, ypač 
aktyvų preparatą prieš tas 
džiovos bacilas, kurios at
sparios iki šiol naudotiems 
vaistams.

Nors per pastaruosius 25 
metus pasiekta labai daug 
kovojant su džiova, šia liga 
vis dar tebeserga pasauly
je apie 15-20 milijonų žmo
nių. Iš jų 2-3 milijonai kas
met miršta. Vien 1964 m. 
nuo džiovos Jungtinėse 
Valstijose mirė 8,303 žmo
nės.

Naujasis vaistas vadina
mas miambutolu. Jis bus 
naudojamas tiktai drauge 
su izoniazidu arba strepto- 
micinu. Mat, toks derinys 
visiškai užmuša visas tu
berkuliozės bacilas.

Bona. — Vak. Vokietijos 
ir Rytų Vokietijos preky
bos viršininkai ruošiasi tar
tis dėl bendros prekybos. 
Jeigu šios derybos pavyktų, 
tai tartųsi sveikatos ir su
sisiekimo reikalais.

Rochester, N. Y.
Piknikas

Gedimino Draugija ruošia 
pikniką šeštadienį, rugpiū
čio 24 d., savoje svetainėje, 
575 Joseph Ave.Prasidės 12 
vai. dieną Bus skanių val
gių ir gėrimų.

Visus prašome dalyvauti. 
Pasimatysite su draugais— 
linksmai laiką praleisite.

Komitetas

Žinios-Žinelčs
Gifu, Japonija, — Žemės 

slinkimas nuo kalno sudau
žė du turistinius automobi
lius. Manoma juose bus 
žuvę 102 žmonės, tarp jų 
daug vaikų.

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

Apply in person, 326 S. 19th St.
PE 5-6401. . (64-69)

Tennessee universitete pra
vesti tyrinėjimai parodo, 
kad triukšminga “rock & 
roll” muzika žaloja ausų 
būgnelius.

Machinist
INSTRUMENT MAKER

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

HO 4-9300. (64-66)

Hanojus. — Pietų Viet
namo teritorijoje iš viso jau 
numušta 3,097 lėktuvai.

Lima, Peru. — Atvyko 
Vengrijos delegacija tartis 
prekybos reikalais.

Mexico City. — Rugpiū
čio 15 d. 100,000 studentų 
demonstravo, protestuoda
mi prieš policijos brutalu
mą.

Dublin, Airija. — 22 me
tų dainininkas R. Duff, be
skambindamas .gitarą ant 
estrados, buvo elektros sro
vės užmuštas.

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

MAINTENANCE MECHANIC
Good all-around maintenance man, 

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

(64-67)

POCONO MANOR INN — Year 
’round resort hotel needs dining 

room porter. Call (717) 8239-7111, 
Ext. 7620. * (64-67)

Cleveland. — Mokytojų 
Federacijos prezidentas Co- 
gen pareiškė, kad mokyto
jai, kaip ir kiti darbininkai, 
privalo turėti teisę strei
kuoti.

Praga. — Čekoslovakijos 
spauda sustojo kritikavusi 
Tarybų Sąjungą ir pradėjo 
talpinti ištraukas iš TSRS 
spaudos, kritikuojant Čeko- 
slo vakij o j e vedamas^ refor
mas. •

žydų skerdykas nubaustas
Bona, Vak. Vokietija. — 

Hamburgo mieste W. Ro
senbaum nuteistas visam 
amžgiui kalėjimo už nužu
dymą Lenkijoje 200 žydų.

Manhattan, Kansas. — 
Apie 1,000 studentų organi
zuojasi vykti Chicagon, kad 
ten sėkmingiau kovoti 
prieš Humphrey kandidatū
rą.

BAKER
FULL TIME.

MUST BE EXERIENCED. 
WILLING TO PAY TOP SALARY 

FOR RIGHT MAN.
EXCELLENT COMPANY 

BENEFITS.
Apply

JOHN DAVIS BAKING CO.
213 N. WASHINGTON AVE.

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

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

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

(64-67)

DESIGNER DRAFTSMEN—Imme
diate position for men for Textile 

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

(64-69)

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

I
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Šauniai
pasilinksminsime

Šiltos ir malonios rugp 
čio dienos vilioja į gam 
Jei ne kur nors j parką ar 
ba mišką, tai bent į sodą 

Aidiečiai Jonas ir Jul 
Lazauskai kaip tik turi p 
ką sodą ir maloniai šutei 
Aido chorui progą suren 
pas juos pikniką.

Taigi, šį šeštadienį, 5 
valandą popiet, aidiečfai 
kviečia visus į draugų La
zauskų sodą pavakarieniau
ti. Po vakarienės išgir 
me Ievos Mizarienės, Jono 
Juškos ir profesoriaus Hen
ry Juškos pasakojimus a >ie 
apsilankymą Tarybų Lie 
voje. Apart to, turėsihie 
malonų siurprizą ir dar pa
tirsime ką nors naujo, įdo
maus. Vakare bus rodomi

ū- 
;ą.

ja 
li
ke

si-

ip

filmai iš Tarybų Lietuvos.
Tad iki pasimatymo aič ie

čių piknike. Aidas lauks vi
sų atsilankymo. H. F.

“LAISVES”
DIREKTORIAMS

“L” Direktorių Tarybos 
posėdis bus šį pirmadienį, 
rugpjūčio 26.

Sekretorius

Geras darbo rekorde s,
bet ar ilgam?

Brooklyno Bedford - St iy-

Milijonas nebegaus 
Medicaid paramos

Dėl to, kad Vietname ka
rui prasieikvojusi federalinė 
JAV vyriausybė numažino 
Medicaid fondui paskyras, 
virš milijonas miestiečių ne
begaus Medicaid paramos.

Ta parama buvo žadėta, 
ji yra reikalinga.

Kas bepasiliko tos para
mos gavėju Ką buvo žadė
ję aprūpinti?

Žadėta buvo medikališka 
pagalba kiekvienam senam 
žmogui, kurio metinės paja
mos (keturių asmenų šei
mai) nesieks daugiau 6 tūk
stančių dol. Paskiau buvo 
kirtimas fondų ir bepalik- 
ta parama turintiems ne 
daugiau $5,300 metinių pa
jamų.

Mažai kas gaus būdamas 
jaunesnis 64 metų

Kai ką gaus visiškai iš 
pašalpos gyvenantieji, jeigu 
atitinkami organai spręs 
esant būtina jiems paramą 
duoti.

Milijonas ir 40 tūkst. bu
vusių teisėtų gauti paramą 
asmenų jau pašalinti iš są
rašu dėl apkapojimo fondų.

Norintieji žinoti savo sto
vį su Medicaid privalo 
kreiptis į Medicaid Infor- 
nation Center, telefonas 
594-3050.

Rep.

Tiria dėl vandens 
skandalą

Brooklyno grand jury 
iškvietė kai kurių miestui 
vandens tiekėjų firmų at
stovus, nori išgirsti jų nuo
monę apie iškilusį skanda
lą. Yra skundų, kad tūlos 
firmos davusios pareigū
nams kyšius, o tie sužiniai 
davę firmoms neteisėtas 
nulaidas. Tuo būdu, sako 
skundai, milijonai dolerių 
miesto pinigų galėję nute
kėti į firmų kišenę.

vesant rajone jau keliol ką 
mėnesių veikė pusiau labda
rybinė, dalinai valdinė įstai
ga pagelbėti nebaigusiems
mokslo jaunuoliams. Savo
gvvenime įstaiga buvo pri
glaudusi apie 500 “drop
outs.” Jiems gelbėjo ko
nors pramokti, kad galėtų 
dirbti, jeiert darbą gaus.

New Yorko didmiesčio po
licija ir jos viršininkai ke
letą dienų vieni kitiems pa
grasino. bet rugp. 15 d. jau 
buvo kalbama apie susiderė- 
jimą be masinio spaudimo 
priemonių. Ji nori geresniu 
sąlygų. Miestas turi 29,000 
policijos.

Apie pusė visų globotų vie- 
nokius ar kitokius darbus
gavę.

Bet dabar įstaigos ry 
ins pakibo ant abejor 
Viskas priklauso, ar visaša- 
liškoji valdžia duos ar 
duos pinigų įstaigai išlai 
ti. Dėl to geradariai įst 
gos rėmėjai rugpiūčio 
nietu metu masiniai išsir 
še eisenon per Brooklyno 
tiltą prie Citv Hali, pra 
ti majoro, kad jis stipr 
pareikalautų fondu jai 
mui apmokyti ir įdarbi

to
es.
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20
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Ant Montauk High wav 
vienas motoristas užvertė
ant kelio stulpą su elektri
fikuota viela, kitą neužilgo
atvažiavusį motoristą v 
užmušė.

ela

Bomba apdaužė klūk

Hillsidėie 43 metų mote
ris, 3 vaikų motina, tapo 
savos mašinos sutriuškinta 
savame kieme, jos mašinai 
nuriedėjus i pakalnėlę, į 
tarpą kitų dviejų mašinų.

Daugėja mirimai nuo 
narkotikų

New Yorke nuo narkoti
kų vartojimo žūsta daugiau 
jaunų žmonių negu nuo vi
sokių kitokių nelaimės prie
tikiu. Medikališko egzami- 
nieriaus Halpern raporte 
sakoma, kad šiemet iki bir
želio 30 d. išmirė jau 450 
jaunuolių 15 iki 35 metų 
amžiaus. 1

Pernai, bėgiu 1967-ųjų 
metų, nuo narkotikų buvo 
žuvę 670, o 1050 metais tik 
57.Rugpiūčio 19-os ank stų 

rytą eksplodavo bom
ba prie tariamo libeif; 
klubo, Broadwav ir 85 
New Yorke. Nieko n4 
žeidė, bet išbloškė apat:: 
aukšto duris ir langus.

Ši buvo jau šešiolik 
bombos eksplozija prie 
įstaigų nuo balandžio 22 d.

Policija spėlioja, kad 
sa tai darbas Castro p 
šų. Bet pastate yra įsi 
rusi Castro priešams žy
dams gelbstinti žydų įsta igą, 
kurią eksplozija apdraskė. 
Antrame aukšte esančios 
Liberal klubo ir puert 
kiečių įstaigėlės išliko 
paliestos.
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Statys naują universiteto , 
skyrių

Jamaica rajone išskirtas 
50 akrų plotas N Y univer
siteto York kolegijai. Nu
matyta ten mokyti 12,
studenų. Plotas yra tarp 
158 ir 165 Sts., L. I. gele
žinkelių ir South Rd.

Teberetina traukinius
Long Island geležinkelių 

firma vis tebesilaikė nusis
tatymo gauti iš unijos nuo
laidas retinimu traukinių eis
mo. Kasdien vis daugiau 
traukiniu sulaiko nuo išėji
mo j kelią. Tuomi neoficia
liai išjungia darbininkus iš 
darbo.

Tačiau bene didžiausias 
šiuo karščių sezono metu 
kankiniais padaromi keliau
ninkai, daugumoje LI fab
rikų darbininkai, o taip pat 
ir dirbantieji miesto įstai
gose Ilgosios salos gyven
tojai.

Rugp. 14-tą tokių ištrau
kų iš kelio buvo 223 trau
kiniai.

Ne taip apsikirpt
Aną dieną 14 prekių per- 

krovejų Kennedy lėktuvų 
stotyje prižiuro vai pavarė 
iš darbo namo. Sako, jog 
dėl to, kad jie. atėjo sam
dytojui nepagei d a u j a m a i 
apsikirpę plaukus. Darbi
ninkai kreipėsi į savo unijos 
advokatą.

Lenktynių sunkvežimis 
sužeidė 12 žmonių
Lenktyniaujantis sunkve

žimis, įsibėgėjęs, šoko per 
užtvarą į žmonių būrį. 
Dvyliką jų sužeidė. Lenkty
nes prie Center Moriches, 
L. L, stebėjo 12,000 žmonių.

Subways pareigūnai 
nepatenkinti

Greta tūkstančių New 
Yorko subways eilinių dar
bininkų dirba 3,100 įvairaus 
rango prižiūrovų. Jie rei
kalauja trumpesnių darbo 
metų, pakėlimo algų, virš
valandžių mokesčio.

To pat reikalauja pora 
kitų mažųjų transportacijos 
unijų. Kalbama, kad gali 
įvykti “slowdown,” jei de
rybos bus nutrauktos.

Rinkimų komisijonierius 
O’Rourke siūlo palengvinti 
ispaniškai kalbantiems pi
liečiams užsiregistrav imą. 
Jų registraciją reikėtų 
vykdyti ispanų kalba.

Narkotiku sekliai vėl areš
tavo 3 prekiautojus Queens 
rajone.

■i " ' I

Dėl to mažo rakto!
Pora plėšikų įsigavo pas 

vairuotoją sunkvežimio, ku
ris buvo prikrautas jautie
nos išvežimui pirkėjams, 
įsakė vairuoti į užmiestį. 
Ten atėmė iš jo raktus, jį 
apmušė ir išmetė iš vežimo.

O kaip su vežimu? Poli
cija vežimą rado ten, kur 
vairuotojas paliko. Mato
mai, plėšikams nepavyko 
vežimą vairuoti — stokojo 
dar vieno rakto.

Bus dangoraižis ir 
Harlemo centre

Statybininkai esą jau su
planavę Nwe Yorko Harle
mo rajone statyti 33 aukš
tų pastatą, taikomą rašti
nėms ir viešbučiams. Vie
ta pats Harlemo centras — 
prie Lexington Ave. ir 125 
St. Ketina pradėti šį pava
sarį, o statybas baigti 1970 
metais. ' 1

Jaunimoveiksmai 
prie City Hali

Rugpiūčio 19 dieną būrys 
brooklyniečių atvyko pike
tuoti New Yorko City Hali, 
reikalauti pasimatymo su 
majoru Lindsay. Jų skun
das:

Juos, kaip bedarbius, pa
samdė Bedford - Stuyvesant 
Restoration Corp., anti-po
verty įstaiga. Jie dirba se
nų namų pertaisin ėjime, 
rūsių, kiemų valyme. Tuo
se darbuose jiems mokama 
iki $68 už savaitę.

Jaunuoliai sako, kad už 
tokius pat darbus privati
nėse įstaigose mokiniukams 
yra mokama $120 už savai
tę. Taigi, $68 neteikia 
jiems nei lygybės su ki
tais darbininkais, neigi įga
lina normališkai žmoniškai 
gyventi: gauti butą, turėti 
šeimą.

Nepatenkinti, jaunuoliai 
metėsi į City Hali laiptus ir 
ten susėdo. Policija 31 jų 
areštavo.

Bronx ligoninei 
gresia streikas

Ne visai toks, prie ko
kių esame pripratę, bet vis 
vien streikas. Kadangi vi
sokios įstatų ir nuostatų 
pinklės neleidžia slaugėms 
streikuoti, slaugės pradėjo 
masiniai rezignuoti iš tar
nybos.

Jos gali drąsiai rezignuo
ti, iš darbo nepašalins, ka
dangi visos ligoninės dejuo
ja, jog joms stoka slaugių.

Ligoninė savo ruožtu pa
reiškė, kad ji nebepriiminės 
ligonių, išskyrus nepapras
tus nuotykius.

A Black Woman 
in Top Post

Recently, at its annual 
convention, the powerful, 
one-million-member Teach
ers’ Association again in
stalled a North Carolinian 
as its leader. This time, 
however, the woman as
suming the presidency, 
Mrs. Elizabeth O. Koontz, 
was a Negro — the first of 
her race to hold a top post.

“She’s terribly popular,” 
remarked one of the dele
gates at the convention, “a 
warm, gracious, delightful 
human being who turns 
people on.”

“Libby” Koontz, as she 
is generally known, is close
ly identified with the As
sociation’s activist, militant 
element, which is influen
cing with ever - increasing 
success the policies of the 
long conservative, rural- 
oriented organization. But, 
as a former head of the As
sociation put it, “She has a 
way of talking about the 
real issues that makes it 
very difficult for even the 
most conservative members 
to object to.”

Mrs. Koontz’s familiarity 
with public education is 
grounded in nearly three 
decades of teaching expe
rience. Both her parents 
were teachers. Her mother 
was named “Afro Mother 
of the Year” by the Balti
more Afro-American in 
1949 — and four of her 
brothers and sisters are in
volved in educational work 
too. ! / ‘

Use

500
New Yorke yra 900,000 

piliečių, kurie negalės bal
suoti, jei nebus surasti ir 
įtikinti užsiregistruoti. Re
gistruotis reikia dabar.

Išbandydam a s kompani
jai naują lėktuvą lakūnas 
iš Maryland atskrido į Far
mingdale ir plumptelėjo į 
vandenyną ties Rockaway 
Beach. Lakūną ištraukė gy
vą, nuvežė į ligoninę.

Tarp lietuvių
Antradienį į įstaigą buvo 

užėjęs senas laisvietis Po
vilas Kalvelis. Pasiteiravus, 
kaip sustovi su sveikata, nu
siskundė viena koja. Ji iš
tinusi, joje atsidariusios 
žaizdos, kurios nenori gy
dytis.

Povilas galvoja apie at
sigulimą į ligoninę. Tegu 
gydytojai rūpinasi jo koja.

Šiaip jis atrodo labai ge
rai, nors jau gražaus 77 me
telių amžiaus.

Linkime Povilui nesusi
pratimus su koja nugalėti 
greitai ir sėkmingai.

Draugas M. Stakovas te
lefonu pranešė, kad yra 
smarkiai susirgęs senas 
“Laisvės0 skaitytojas ir 
plačiai žinomas brooklynie- 
tis Jonas Andruškevičius. 
Turėjo “stroką,” dešinysis 
šonas tapo suparalyžiuotas. 
Gydosi namie gydytojo ir 
žmonos priežiūroje.

Jonas gyvena: 849 Hend
rix St., Brooklyn, East New 
Yorko dalyje. Patartina 
draugams ligonį apankyti.

Linkime draugui Andruš- 
kevičiui greitai ir pilnai 
sveikatą atgauti.

Senovinis sidabraisi
Sidabriniai indai rasti 

netoli Samarkando 3 metrų 
gylyje. Mokslininkai juos 
priskiria V-VII a. Viename 
inde išskaptuota medžioklės 
scena ir šokančių moterų 
figūros. Ir nors vaizduoja
mos scenos būdingos sasa- 
diniškajai kultūrai, savinin
ko užrašas ir indo svoris iš
kaltas sogdų kalba, kuri bū
dinga Samarkando' mokyk
lai. Manoma, kad indai pa
gaminti vietinių meistrų.

Jau laikas pranešti
Pąrengihlų kalendorius 

iau seniai skelbia rugsėjo 
28 d. laisviečių banketą.

Rugsėjo 28-ta pagerbsime 
dvi ilgametes “Laisvės” dar
buotojas — redakcijos narę 
Stefaniją Sasną ir ofiso 
darbuotoją, dabartinę ad
ministratorę — Liliją Ka
valiauskaitę.

Apie šias dvi nenuilstan
čias moteris yra daug ką 
parašyti. Ir vėliau, be abe
jo, bus parašyta plačiau. 
Tačiau šį kartą tik keletą 
žodžių.

S. Sasna, ši kukli mote
ris, “Laisvės” redakcijoje 
dirba nuo 1934 m. Per tą 
eilę metų ji plačiai susipa
žino su įvairiais redakcijos 
darbais. Reikalui esant, ji 
neatsisako ir nuo sunkes
nio darbo ir mielai bet ką 
pavaduoja ir nesiskundžia 
sunkumu.

Lilija Kavaliauskaitė jau 
30 metų dirba “Laisvės” 
knygyede, o dabar ji yra 
perėmusi ir “Laisvės” ad
min i s t r a t o r ė s. pareigas. 
Darbo turi daug, tačiau ji 
nuoširdžiai ir sąžiniškai 
iai patikėtas pareigas atlie
ka.

Taigi, šios dvi darbščios 
laisvietės yra nusipelniusios 
mūsų pagarbos.

Prašome visus pasižymė
ti rugsėjo 28-tą. Banketas 
bus šaunus—-pilna skaniau
sio maisto ir gėrimo vaka
rienė.

Pradžia 5-tą valandą.
Vieta—“Laisvės” salėje.
Bilietus galima užsisaky

ti “Laisvės” raštinėje arba 
pas rengimo komisiją.

J. Lazauskas
P. Venta
V. Bunkienė

Paslaptingų garsų I 
priežastis

Jau seniai okeanografus 
sudomino retkarčiais van
denyno gelmėse pasirodan
tys infragarsiniai virpesiai. 
Jie tokio žemo dažnumo, 
kad žmogaus ausis nepa
gauna jokio garso, tačiau 
dažnai 30-40 decibelų virši
ja girdimą triukšmą. Keis
čiausia buvo tai, kad šių 
virpesių šaltinis visiškai lai
svai judėjo iki 8 km. per va
landą greičiu.

Tik neseniai amerikiečių 
mokslininkams pavyko 
įminti neįprastą mįslę. Pa
sirodė, jog šie akustiniai 
virpesiai atsiranda nuo... 
banginio širdies smūgių, 
bet tik tuo metu, kai bangi
nis atveria žiotis, norėda
mas praryti eilinę maisto 
porciją. Žydrojo banginio 
širdis sveria apie toną ir 
maždaug 10 AJ galingumu 
varo 8 tonas kraujo. Tad 
nenuostabu, kad pajėgus 
“mechanizmas” sukelia toli 
sklindančius garsinius vir
pesius.

Senos civilizacijos 
paslaptys

Indų mokslininkai tyrinė
ja senovės indu civilizaciją 
Indo unės slėnyje. Pagal se
novinėje gyvenvietėje rastų 
apdegusio medžio ir kaulų 
liekanų radioaktyvumą nu
statyta, kad toji civilizacija 
egzistavo maždaug nuo 2, 
500 m. pirma mūsų eros.

Dvi pagrindinės archeolo
ginių kasinėjimų vietos — 
Harapa ir Mohendžiodaras 
— yra Pakistano teritorijo
je. Dirbant archeologams 
Lothale, Gudžarato valsti
joje, buvo' aptikta laivų sta
tykla. Ji patvirtino, kad In
do slėnyje gyventa gerų jū
reivių. Radioaktyvioji ana
lizė parodė, kad statyklai 
panaudota .mediena buvo 
atgabenta iš Egipto maž
daug 2,000 m. pr. m. e.

Parengimų kalendorius
Rugpiūčio 24 d.

Aido Choro vakarienė j 
valandą, Lazauskų sode. T

Rugsėjo 1 d.
B. Ramanauskienės gim

tadienio minėjimas — Sel
lersville, Pa.

Rugsėjo 10 d.
LLD 185 kuopos pietūs. 

12-tą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Spalio 13 d.
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Spalio 20 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo banketas, 1 val> 
po pietų, “Laisvės” salėje.

Lapkričio 10 d.
* Metinis “Laisvės” koncer
tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Mažiausias automobilis
Artimiausiame Paryžiaus 

automobilių salone bus pa
rodytas mažiausias pasau
lyje automobilis. Jis sveria 
50 kg. Automašinos ilgis 
— 180 cm. plotis — 140 cm.

Prancūzij o j e gaminami 
mažyliai turės dviejų tipų 
varyklius. Vienų automobi
lių didžiausias greitis sieks 
ne daugiau kaip 50 km. val.^ 
b kitų — 100 km. vai. Pir
mieji automobiliai skirti ne
turintiems vairuotojo teisių 
savininkams

Miniautomobilis naudos 
labai nedaug kuro. Šimtui 
kilometrų užteks 2.5 litrų 
benzino.

Netoli Johanesburgo (Pie
tų Afrika), senoje kasyklo
je, pusantro kilometro gy
lyje, turi būti įrengtas 
“saug i a u s i a s pasaulyje” 
bankas.

Kiek žmogus turi plaukų? 
150,000-200.000. Jugoslavas 
Raiko Dosičas tuo suabejo
jo. Jis nutarė paskaičiuoti 
plaukus ant draugo galvos. 
Po 74 dienų jis priskaičiavo 
334,560.

Sellersville, Pa
VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS l

sociali parengimą
f

B. Ramanauskienė kviečia draugus iš arti ir v 
toliau gyvenančius dalyvauti šiame pokylyje. ’ 
Rugsėjo mėnesį ji atšvęs savo 70 m. gimimo 
sukaktį.

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

Dalyvaukime visi, palinkėti Ramanauskienei 
“Ilgiausių metų”!

Sekmadienį, Rugsėjo 1 d.
— RAMANAUSKŲ ŪKYJE — 

Pietūs 1 valandą, o vakariene 5 vai.
rytojaus šventė “Labor Day”, galėsite parvykęAnt 

namus “atostogauti”.

! Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- • 
! site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva- •; 
! žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
l ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo •• 
! Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei- •• 
• kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo- " 
į jau rasite Ramanauskų rezidenciją. ”
į Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. " 
; Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., ; • 
; iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso^ ; 
; vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillej, išlipsite ' ; 
; prie Washington House. ; ;




