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gijos vaidmuo mūsų pažangi 
jų laikraščių vajuose dide 
ir garbingas. Todėl nė vien
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pienai neprivalome pamiršti 
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Orui atvėsus prasideda kv 
pų susirinkimai. Svarbu, k 
jie būtų gyvi ir skaitlingi, šie 
met renkame naują Cent 
Komitetą. Reikia susirūpin 

Ypač reikia neleisti nė v 
nam nariui iš Draugijos išlsi- 
braukti. Be to, dar yra dir
vos naujiems nariams gaut.

Mūsų LLD turi ilgas, gra
žias tradicijas. Jai jau 53 ir 
tai. Tik pagalvokime: per 
visą laiką ji nebuvo sustoj 
veikus nė vienos dienos! L; 
bai daug yra narių, kurie ; 
priklauso nuo pat susikūrim 
Niekur nėra kitos tokios 1 
tuvių organizacijos!
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“Laisvės” vajaus pradžia 
bai džiuginanti. Aukos į sp 
cialų fondą plaukia gerai. Yra 
laisviečių, kurie p a a u k o; 
stambesnes sumas. Kiekvienas

• pagal išgalę.
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125,000 paskelbė 
bado streiką 
Indijoje

New Delhi. — Daugiau 
kaip 125,000 federalinės val
džios tarnautojų paskelbė 
bado streiką. Jie tai pada
rė dramatizuodami protestą 
prieš streikierių vadovų 
persekiojimą.

Rugsėjo 19 d. apie 3 mi
lijonai valdžios tarnautojų 
buvo paskelbę vienos dienos 
streiką. Valdžia puolė strei- 
kierius. šeši streikieriai bu
vo užmušti, daugiau kaip 
5,000 areštuota.

Dabar valdžia už streiką

atleido iš darbo apie 50,000 
unijistų, kurie buvo pirmose 
streiko eilėse. Gindami per
se k i o j a m u s darbininkus, 
125,000 paskelbė bado strei
ką. Tikimasi generalinio 
valdžios tarnautojų streiko.

Ragina ruoštis karui
Tel Avivas. — Izraelio gy

nybos ministras Dajanas 
pareiškė, kad Izraelis turi 
būt visada “pasiruošęs ka
rui”, nes karas gali atsinau
jinti.

Trvs Amerikos mokslininkai
J

laimėjo Nobelio premiją

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS

Administracijos pranešimuo- 
bei* 'korespondencijose skai

tome auktojų ir rėihėjų- var
dus ir pavardes. Tai garbi 
gas vardošaukis.

-Mes turime gražią gru 
gerų, nuoširdžių, darbščių v 
jininkų.. Jie darbuojasi ir dar
buosis. Jų darbą geriausiai 
įvertinsime jiems padedam .
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Rymo Katalikų Susivieniji
mo organas “Garsas” turi 
naują argumentą prieš Liet 
vą. Didelėmis raidėmis 
paskelbė, kad mūsų Lietuv 
je “ir santuokos įstatymai ta r
naus komunizmui.”

Kas tame blogo? Tikslas t 
bai geras — bent jau gero'k 
geresnis už tarnavimą kat 
likų bažnyčios prietarams. 
Santuokos turi tarnauti auk! 
jimui gero, blaivaus, pad 
raus žmogaus. Jos dabar, mą

styt, Lietuvoje taip ir daro.
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iOicagos menševikų “Na 
ji Juos” šaukia: “Nepajėgd 
mi Lietuvos surusinti, botą 

‘ vikai padeda Lietuvą
ti.”

lenki
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Lietuviai bolševikai padeda 
nkams bolševikams Lietuvą

a
lenkams bolševikams Lietuvą 
sulenkinti!

Tiktai menševikiškas protas 
tegali tokius prajovus sugal
voti.

Melavo jos, kai sakė, kad 
Lietuva yra surusinta, piktai 
meluoja dabar, kai sako, kad 
ji yra lenkinama.

Stockholmas, Švedija. — 
Trys Amerikos mokslinin
kai gavo Nobelio $70,000 
premiją už naujus suradi
mus medicinoje.

Laimėjo premiją M. W. 
Nirenberg, R. W. Holley ir 
H. G. Khorana. Jau 1967 
metais jiems buvo pripa
žinta Nobelio premija, bet 
tais, .metais .buvo kitiems 
duotos premijos, tai šiems

amerikiečiams buvo suteik
tos premijos šiais metais.

Jie pripažinti suradėjais, 
kaip sėkmingiau kovoti su 
paveldėjimo ligomis.

Kastro priešai su bombomis
Los Angeles, Calif.— Ku

bos premjero Kastro prie
šai paleido septintą bombą, 
kuri apardė Socialistų Dar
bininkų Partijos raštinę.

Nauji skiepai sėkmingai gydo 
vokiškais tymais sergančius

Bethesta, Md. — Naciona
linis Sveikatos Institutas 
paskelbė, kad surasti nauji 
skiepai prieš vokiškus ty
mus, kurie kas septyneri 
metai Jungtinėse Valstijose 
pasikartoja epidemijos pro
porcija.

Kinijos prezidentas 
liko beteisis

Pekinas. — Kinijos prezi
dentas Liu Shao-chi neteko 
teisių Kompartijoje ir val
džioje. Jis paliktas po namų 
areštu.

Jis visą laiką priešinosi 
Mao Ce-tungo vadovybei, 
kaip žalingai Kinijos darbo 
žmonėms.

Pripažinta, kad toji liga 
žymiai paveikia nėščias mo
teris. 1964-65 metais siautu
si epidemija Jungtinėse Val
stijose palietė 30,000 nėščių 
moterų, kurios turėjo dėl 
to nenormalius nėštumus.

Naujieji skiepai sėkmin
gai veikia 90 procentų. Tai 
didelis medicinos moksle lai
mėjimas.

Kai anais metais Domini
kos Respublikoje kairesni žmo
nės pasikėsino nuversti militja- 
rinę diktatūrą, Jungtinės Va 
tijos pasiuntė marinus ir uti
litaristų kudašių išgelbėjo.

Dabar Panamoje militara- 
tai sukilo ir nuvertė pavasarį 
išrinktą valdžią. Ką daro mū- 

’sų valdžia? Nieko.
Labai galimas daiktas, k^d 

^perversmas buvo įvykdytas 
jos žinia.
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Islandijoje susikūrė konti

tetas, kurio misija mokyti 
Amerikos žmones, kaip jie tu
rėtų gyventi ir tvarkytis.

Tai, žinoma, aiškus kišima
sis į Amerikos vidinius rei
kalus. Ir komitetas to nesle
pia. Jis sako: Jeigu Amerika 
kiša nosį į visų šalių reikalus 
ir nori jiems diktuoti, tai lai
kas ir mums ją pradėti mo
kyti.

Vėliausi duomenys: New 
Yorko mieste 900,000 žmonių 
priversti gyventi iš mizemos 
pašalpos. Dar baisiau: su pra
džia 1969 metų tokių nelai
mingų žmonių bus visas mili
jonas! Tai reiškia, kad vie
nas niujorkietis iš aštuonių 
bus miesto “maitinamas.”

Aišku, kad ne geresnė pa
dėtis visuose kituose didmies
čiuose. Kai kuriuose dar 
prastesnė...

Kuwait. — Irakas, Suda
nas, Kuwaitas ir kitos Vi
du rryčių šalys protestuoja, 
kam Jungtinės Valstijos 
parduoda Izraeliui 50 bom
bonešių.

Izraelis pasilieka didžiau
sias priešas taikai Vidurry- 
čiuose.

Žurnalistų streikas 
uždarė laikraštį

Paryžius — Žurnalistai 
nusitarė paskelbti vienos 
dienos streiką. Tą dieną se
niausias Prancūzijos laik
raštis “Le Figaro” negalė
jo išeiti.

Šis laikraštis1 išeidinėja 
nuo 1866 metų. Streikas pir
mą kartą šį seniausį laik
raštį sulaikė.

Airiai studentai kovoja
Belfast, Šiaurės Airija.— 

Daugiau kaip 3 tūkstančiai 
studentų sudarė prie mies
to rotušės demonstraciją, 
kurioje reikalavo žodžio 
laisvės. Tai didžiausia civi
linių teisių demonstracija.

Leidžiami Šimkaus raštai
Vilnius. — Kaip praneša 

ELTA, Vagos leidykla pra
dėjo leisti Lietuvos tarybi
nio rašytojo Jono Šimkaus 
raštus. Knygynuose pasiro
dė pirmoji knyga “Mes iš 
Šventosios”.

Leidinys prasideda filolo
gijos mokslų kandidato Ku
biliaus įžanginiu straipsniu 
“Meilė ir pareiga literatū
rai”. Autorius aptaria Šim
kaus kūrybinį palikimą, pa
sakoja apie jo rūpinimąsi 
lietuvių tarybinės literatū
ros ugdymu.

Knygoje spausdinama 
Šimkaus poezija ir iki ta
rybinio laikotarpio prozos 
kūriniai — apysakos “Kova 
dėl dievo”, “Prie krintan
čio vandens,” “Tuo pačiu 
keliu”. Kūriniai paimti iš 
eilėraščių rinkinių “Už du
rų”, pasakos “iš cemento”, 
iš novelių rinkinio “Kova 
dėl dievo” ir periodikos.

Knygą paruošė Julius Bū
tėnas. Raštu redakcinėje ko
misijoje — Venclova, Sklau- 
stas, Doveika, Korsakas, 
Reimeris.

Šimkaus literatinį paliki
mą numatyta {išleisti ketu
riais atomais; Antrąją raštų 
knygą sudarys rašytojo ta-* 
rybiniū metu beletristika ir 
jo atsiminimai apie lietuvių 
rašytojus, trečiąją — etikos 
straipsniai, ketvirtąją — pu
blicistika, laiškai, dienoraš
čių ištraukos.

Įvyks Čiurlionio konkursas
Vilnius. — Šių metų lan- 

kričio 15 - 30 dienomis Vil
niuje vyks tarprespublikinis 
Čiurlionio pianistų ir vargo
nininkų konkursas. Be Lie
tuvos jaunųjų atlikėjų, ja
me dalyvaus Baltarusijos, 
Estijos, Latvijos ir Moldavi
jos atstovai.

Lukšaitei, Prekerytei, Trin
kūnai tei ir Vasiliauskui.

•

Svečias iš Gdansko
Klaipėda. — Lietuvos žu

vies pramonės transportinis 
laivynas neseniai pasipildė 
stambia plaukiojančia žu
vies apdorojimo imonė Na- 
chicevanę, k u r i ą pastatė 
Lenkijos Gdansko laivų sta
tytojai. Naujame laive kar
tu su mūsų jūrininkais 
niaukios ir laivų statybos 
inžinierius iš Lenkijos Ja
na Golovnia. Jis stebės, kaip 
dirba laivo mechanizmai, iš
klausys atsiliepimus ir pas
tabas. Šios žinios padės Len
kijos laivų statytojams to
bulinti plaukiojančių žuvies 
apdorojimo bazių statybą.

•

Kuprio kūrybinis vakaras
Vilnius. — Operos ir ba

leto teatro solisto Vincento 
Kuprio kūrybinį vak arą 
suruošė Lietuvos Teatro 
Draugijos aktorių namai. 
Spalio 15 d. dainininkas 
koncertavo valstybės kon
servatorijos salėje.

Apie Kuprio kūrvbinio 
brendimo kelią susirinku
siems pasakojo meno moks
lu kandidątas Mažeiką, So
listas » bake Sverdlovsko. 
konservatori ja ir da u g i a u 
kaip aštuonerius metus dir-. 
bo šio miesto* operos ir ba
leto teatre. Šių metu pra
džioje solistas persikėlė į 
Vilnių. Naujasis jo darbas 
— Pilvpo partija Verdžio 
operoje Don Karlas. Teat
re pirmą kartą šia partiją 
žada dainuoti lapkričio mėn.

Auga naujos sodybos
Pasvalys. — Nauja Mu-

Šiomis dienomis Lietuvos 
valstybinėje konservatorijo
je įvyko sueiga respublikos 
jaunųjų atlikėjų, pretenden
tų, į ši konkursą priklausą. 
Joje dalyvavo šešiolika pia
nistų iš Vilniaus bei Kauno 
ir keturi vilniečiai vargoni-
ninkai. Vertinimo komisija,
vadovaujama Lietuvos liau
dį e s artisto profesoriaus 
Vainiūno, teisę dalyvauti 
šiame konkurse suteikė pia- 
n i s t a m s Bagdonavičiūtei, 
Čiurilaitei, Juozapenaitei, 
Krestj anovaitei, Liubecky- 
tei, Radvilaitei, Sapiraitei, 
Žiūraičiui, vargonininką m s

Surasta 40,000 karo 
belaisvių kapai

Varšuva. — Lenkijos ka
ro kriminalistų tyrinėtojai 
surado palaidotus 40,000 ka
ro belaisvių, patekusių į hit
lerininkų rankas.

Jie palaidoti arti buvu
sios belaisvių stovyklos 
Czarne. Atpažinti lenkai, 
tarybiniai, prancūzai, bel
gai ir olandai belaisviai.

Čekoslovakija ir 
TSRS pasirašė 

sutarti
Praga. — Čekoslovakij o s | ras maršalas Grečko ir pir- 

vyriausybė pakvietė Tarybų i 
Sąjungos premjerą Kosygi

masis užsienio reikalų mi-

ną atvykti į Pragą Maskvo
je sudarytai sutarčiai pasi
rašyti. Spalio 16 d. sutartį 
pasirašė Čekoslovakij o s
premjeras Cernikas ir Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Kosyginas.

Pasirašymo ceremonijose 
su Kosyginu dalyvavo TSRS 
užsienio reikalų ministras 
Gromyko, gynybos minist-

nistro pavaduotojas Kuzne
covas.

Sutartyje nužymėta, kad 
Varšuvos pakto valstybių 
jėgos bus iš Čekoslovakijos 
ištrauktos iki spalio 28 d., 
kuomet Čekoslovakija mi
nės 50 metų sukaktį nuo ne- 
priklausomyb ė s atgavimo. 
Pasiliks tik apie 100,000 Ta
rybų Sąjungos karių saugo
ti Vakarų Vokietijos rūbe- v • zių.

Darvino evoliucijos teorija 
Aukščiausiajame Teisme

Washingtonas. — Aukš
čiausiajame Teisme buvo 
svarstyta apeliacija prieš 
Arkansas valstijos įstaty
mą, draudžiantį mokyti vie
šose mokyklose evoliuciją.

Arkansas valstijos prieš- 
evoliucinis įstatymas drau
džia mokinius ne tik moky
ti evoliuciją, bet ir infor
muoti apie esamą Darvino 
evoliucijos teoriją.

Aukščiausiojo Teismo tei
sėjai kritikavo Arkansas 
Valstijos įstatymą, kaip ne
legalų ir nekonstitucinį. 
Valstijos prokuroras nega
lėjo teisėjų įtikinti, kad evo
liucija yra žalinga visuome
nei.

Arkansas ir, Missis s i p p i 
valstijos dar vis palaiko an- 
ti-evoiiucinj įstatymą. •

Sargai apšaudė streikuojančius 
kalėjimo farmos kalinius

Cummings Prison Farm, 
Ark.—Kalėjimo,farmos sar
gai paleido šūvius į strei
kuojančius kalinius. 24 ka
liniai sužeisti, vienas visai 
apakintas.

Nepanešdami sunkių dar
bo ir mitybos sąlygų, kali-

sos kolūkio centrinė gyven-įniai paskelbė sėdėjimo strei- 
vietė auga gražioje vietoje j ką. Jie reikalauja pagerini-
— Tatulos upelio pakrantė
je. Iki 1970 metų čia bus 
penkiasdešimt gyvenamųjų
namų. Jau dabar prie asfal
tuoto gyvenvietės kelio išsi
rikiavę 28 mūriniai Juozo 
StrelČiūno, Juozo Pumpučio, 
Antano Šilėno, Kazės Paš
kevičiūtės, Vytauto Miški
nio, Juozo Klovo ir kitų 
kolūkiečių namai.

Šiemet įkurtuves atšvęs
devynios kolūkiečių šeimos. 
Naujakurių sodybos pasi
puošę vaismedžiais ir kitais 
želdiniais.

Naujas gyvenvietes taip 
pat stato Jurgėnų, Naujo 
Gyvenimo, Pušaloto ir kitų 
kolūkių žemdirbiai.

Antanas Vaivutskas

Išvežimą į Vietnamą 
prašo sulaikyti
Washingtonas. — 105 

nacionalinės gvardijos ka
reiviai kreipėsi į Aukščiau
siąjį Teismo teisėją Black, 
prašydami sulaikyti jų iš
vežimą į Vietnamą.

Kadangi Vietnamo karas 
oficialiai nėra paskelbtas-, 
jie teigia, tai jie nelegaliai 
vežami į Vietnamą.

Prez. Kenedžio našlė 
ištekėjo už graiko
Prez. Kenedžio našlė 

Jacqueline išvyko į Graiki
ją, kur spalio 20 d. ištekėjo 
už bilijonieriaus Aristotle 
Onassis.

Mrs. Kennedy yra 39 me
tų amžiaus, A. Onassis — 69 
metų. Onassis esąs senas 
Kenedžių šeimos draugas.

Helsinkis. — Suomijos 
premjeras Mauno Koivisto 
vyks į Tarybų Sąjungą pa
sitarti ir paviešėti.

mų ir brutalumo sulaikymą.
16,000 akrų farmoje dir

ba keletas šimtų kalinių,, 
daugiausia negrų. Pirmiau: 
farmos viršininkas buvo li
beralinių polinkių, tai kali
niams buvo lengvesnės są
lygos. Dabar V. C. Urban 
yra brutališkumo pilnas.

Plaučių vėžys bus
pa domas

Washingtonas.— National 
Cancer Institute teigia, kad 
už penketo metų plaučių 
vėžys jau bus pagydomas, 
nes bus surasti chemikali- 
niai vaistai prieš plaučių 
vėžį. Tyrinėjimai sėkmin
gai tęsiami.

Kraujo vėžys (luekemia) 
ir Hodgkins liga taipgi bus 
nugalėta. Pirmiau tos ligos 
buvo skaitomos nepagydo
mos.

VĖLIAUSIOS žinios
Washington.— Prez. John-

sonas tiesioginiai susisiekęs 
su šiaurės Vietnamo val
džia. Gandai eina, kad pasi
tarimai vyksta sėkmingai 
dėl sulaikymo šiaurės Viet
namo bombardavimo.

Saigonas.— Jungtinių Val
stijų ambasadorius Bunker 
perdavęs prez. Johnsono 
informacijas apie pasitari
mus su šiaurės Vietnamu

dėl bombardavimo sulaiky
mo. Pietų Vietnamo prezi
dentas Thieu esąs griežtai 
priešingas bombardavimo 
sulaikymui.

Paryžius^— Eina gandai, 
kad šiaurės Vietnamo ir 
Amerikos delegacijų pasita
rimuose spalio 23 d. gali 
būt paskelbtas susitarimas 
apie bombardavimo sulai
kymo.
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Ir jis pakeitė nusistatymą
McGeorge Bundy laikomas vienu iš “gudriausių” šios 

šalies politikierių. Per ištisus penkerius metus jis buvo 
prezidento Johnsono pata 
kitas, ne pats prezidentas! 
mo politikos “architektas.” 
daugiau armijos ir ginklų 
pasiūlė pulti ir bombard 
Mr. Bundy, pakartotinai 
laimėjimas Pietrytinėje A. 
mas.

žodžiu, Mr. Bundy bu 
riausybės politikoje nepe 
“balandžių” priešas. Bet 
vočius jau nebe valdžioje, 
kad visa ta kruvinoji ava 
tik Vietnamo žmonėms, bet ir mūsų kraštui. Dabar Mr. 
Bundy jau sako, kad mi 
neįmanomas, negalimas, 
rybomis. O kad tos dery 
Šiaurės Vietnamo bomba:

Tai, žinoma, labai ger 
tų, kurie jaudesėtkaismili 
Šiaurės Vietnamo bombardavimą ir karą nutraukti. Ge
rai, kad Mr. Bundy supr 
atsiverčia ir daugiau aršia 
Visus juos reikia nuoširdžiausiai pasveikinti.

rėjų. Kaip tik jis, o ne kas 
yra taip vadinamas Vietna-
Jis sugalvojo vis daugiau ir 

siųsti į Pietų Vietnamą. Jis 
loti Šiaurės Vietnamą. Jis, 
ižtikrino mus, kad militarinis 
zijoje ir galimas, ir pasiekia-

vo pilno kraujo “vanagas,” vy- 
"maldaujamas taip vadinamų 
dabar šitas šaltakraujis gal- 
Dabar jis pamatė ir įsitikino, 

ntiūra tiktai baisi nelaimė ne

itarinis laimėjimas Vietname 
tad reikia ieškoti taikos de
jos ką nors reikštų, tai reikia 
•davimą nutraukti.
ai. Tai dar vienas balsas prie 
jonų vis garsiau reikalauja, kad

otėjo ir sužmonėjo. Panašiai 
Lįsiu “vanagų.” Tai irgi puiku.

Bet kada atsivers ir savo nelemtos politikos atsisakys 
Johnsonas ir Ruskas? O Tirėtų, o laikas. Tęsimas šios 
skerdynės nebuvo pateisinamas vakar, nėra pateisinamas 
šiandien. Šio karo nutraukimo ir baigimo reikalauja 
geriausi šios šalies ir viso pasaulio žmonių interesai!

ūkimo ir baigimo reikalauja

Didelis, svarbus mokslo žygis
AMERIKOS, mokslininkų paleistas erdvėlaiyįs “Apol- 

o misiją. Apie pusantro šim- 
j 

ęks bkaitytoją, “Apollo 7” gal f . f. .1 . m • . • i,
kad jo pagalba mokslininkai 

i js kitų ir daug tolesnių kelio- 
dar šių metų gruodžio mėnesį 
vienu ar keliais astronautais, 

Mėnulio apylinkę, apie jį ap- 
žti į Žemę.
rbę neseniai puikiai įrodė Ta- 
i. Jie buvo pirmutiniai erdvė- 
ir sėkmingai sugrąžinti į Že- 

mę/Tiktai jame nebuvo žmogaus. Jeigu galima be žmo
gaus, tai galimas daiktas, kad jau galima ir su žmogumi. 
Tokios nuomonės yra mokslininkai ir Tarybų Sąjungos,

1 o 7” .sėkmingai atlieka savo misiją. Apie pusantro šim
to mylių atstoję jis su triniu astronautais skrieja apie 
Žemę. Kai šie žodžiai
jau bus baigęs savb 'femotę ir husileidęs. Tai ne tiek 
dabar sVarbu. • Svarbu tai 1-Ji‘------ ----------
daug sužinos apie galimyb 
nių. Jau kalbama, kad gal 
bus paleištas erdvėlaivis si 
kurio misija bus pasiekti 
skrieti ir sėkmingai sugrį

Tokios kelionės galim; 
rybų Sąjungos mokslininke 
laivį apskrieti apie Mėnulį

Tokios nuomonės yra mok 
ir Amerikos.

Reakcijos laimėjimas
OHIO valstija buvo paskutinė nusilenkti reakcijai ir 

į [prezidentinių kandidatų sąra- 
. Tuo būdu George Wallace

George Wallace įtraukti į 
šą. Teismas taip patvarkė 
prezidentinių kandidatų sąraše bus visose 50 valstijų.

Tai panašu į stebuklus. Prasidėjo iš mažo. Faktinai 
Wallace tiktai vienoje Ala 
ryje turėjo demokratų par 
niekas rimtai nesusirūpinc
Wallace kandidatuoja į prezidentus! O dabar jis kandi
datas visose valstijose!

Bet, žinoma, nėra jokių stebuklų. George Wallace 
užnugaryje yra didžiulės monopolistinio kapitalo jėgos. 
Jo rinkiminei kampanijai jos suklojo milijonus dolerių. 
Jo Amerikos Nepriklausoma Partija pasidarė rimta jė
ga, didžiausias pavojus vijoms demokratinėms ir civili
nėms laisvėms.

bama valstijoje savo užnuga- 
tijos organizaciją. Iš pradžios 
. Rasistas ir fašistas George

8
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Pirmosios gydytojos
Pirmoji moteris, studijavu

si mediciną ir įgijusi gydy
tojo diplomą buvo Eliza- 
beta Blackwell, gimusi Ang
lijoje, o medicinos mokslu 
baigusi 1849 m. Dženivoj
•Niujorko valstijoje (JAV) 
dirbusi vaikų ir moterų 1 
gų gydytoja. Antroji buv 
Nadežda Suslova iš Peter
burgo. Gydytojos diplom 
ji gavo 1867 m. Ciurich 
Šveicarijoje. Sek a n č i a 
metais Rusijoje gydytojla 
buvo pripažinta ir Rudne
va, baigusi Peterburgo .Me-

o

U 
J, 
s

dicinos-chirurgijos akade
miją. Anglijoje pirmoji mo
teris gydytoja — Elizabeta 
Garet (apie 1870 m.), Pran
cūzijoje — Madlena Bresco 
(1875 m.), Vokietijoje — 
Franciska Tiburcijus, bai
gusi Ciuricho universitetą 
1876 m., Suomijoje — Roza 
Pleikei (1882 m.), Austrijo
je — M. Keršbaumer (1890 
m.).

Viena pirmųjų gydytojų 
moterų Lietuvoje buvo Bar
bora Burbaitė-Eidukevičie- 
nė, 1892 m. Berno universi
tete įgijusi okulisto, gineko
logo ir vidaus ligų gydytojo 
specialybę.

LAISVE

KASKĄ RAŠO IR SAKO
AR PLEPĖJIMAS LIGA, 
IR KAIP NUO JO 
GYDYTIS?

Žurnalo “Tarybinė mote
ris” 8-ame num. skaitome 
straipsnelį “Kodėl plepa
me?”

Tai įdomus klausimas. Jis 
pirmoje vietoje taikomas 
moterims — ne visoms, ži
noma, bet toms, kurios per
daug plepa ir pletkavoja. O 
tokių yra ne tik pas mus 
Amerikoje, bet ir Lietuvo
je. Straipsnio autorė A. R. 
padavus vieną kitą pavyz
dį, klausia:

“O gal — kyla mintis — 
moteris kitaip negali? Gal 
ji privalo daug kalbėti, nes 
jos kitokia vidinė sanda
ra?”

Tegu atsako ir paaiškina 
A. R. Ji talkon pasikviečia 
net du autoritetus. Prašo-
me:

Su tokiu klausimu kreipia
mės į VVU Medicinos fakul
teto dekaną, įžymų respubli
kos anatomą Salezijų Pavilo- 
nį.

JO ATSAKYMAS: “Neži
nau ar teisinga manyti, kad 
moteriškumas įnešąs tam tikrą 
specifiką, kuri trukdo darbui, 
gamybai, tarnybai, kaip pa
vyzdžiui: iniciatyvos stoka, 
smulkmeniškumas, polinkis į 
konfliktus, intrigas, plepumas 
ir pan.

Biologiniai (gamtiniai) skir
tumai tarp lyčių, tarp vyro ir 
moters, turi šia prasme labai 
mažą reikšmę (išskyrus mo
tinystę) ir yra greičiau pre
tekstas, o ne priežastis vyro 
ir moterš skirtingam: vaidme
niui visuomeniniame ir kultū
riniame gyvenime, skirtingam 
charakteriui, (n._ , , t

Mano nuomone, šios ycįos 
nėra būtinai moteriškos,: susi
jusios su moters biologinėmis 
savybėmis. Nemaža vyrų taip 
pat turi daug neigiamų bruo
žų.

Matyt, darbo sąlygos—dau
gelyje įstaigų menka darbo 
drausmė, nesuinteresuotumas 
darbo našumu, stoka akstino 
našiau dirbti, santūriai laiky
tis — leidžia klestėti dauge
liui trūkumų, kurių stambus 
kompleksas nesvetimas mūsų 
moterims.”

Ir dar viena autoritetinga 
nuomonė, štai ką galvoja vie
nas seniausių mūsų respubli
kos psichologų, Pedagogikos 
mokslų kandidatas Alfonsas 
Gučas:

‘“Nors moterys cĮomisi ir 
platesnės reikšmės, toliau sie
kiančiais klausimais; tačiau 
joms iš tikrųjų tenka daugiau 
rūpintis šeimos reikalais, vai
kų priežiūra ir auklėjimu. Ka
dangi vyrai dažniau būna už
siėmę darbe, tai visus klausi
mus, susijusius su šeimos ir 
vaikų auginimo rūpesčiais, 
tenka dažniausiai spręsti pa
čioms. Tų klausimų yra dau
gybė ir labai smulkių. Rei
kia juos aptarti ir išsiaiškinti 
su artimiausiomis bičiulėmis, 
galinčiomis duoti į vieną ar ki
tą klausimą atsakymą. Be to, 
vyrai įpratino moterį domėtis 
pačia savimi, išlaikyti ir pa
rodyti savo grožį. Argi ne
reikia apie tai pasitarti su ki
tomis moterimis? Šie visi da
lykai ir daro moterį 
smulkmeniška.

dažnokai

žmogaus, 
savybes, 

oja pądė-
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IŠ LAIŠKU

“Tarybinės moters” dažnus 
priminimai ir pabarimai. 
Šio “vaisto” nereikėtų gailė
tis. Blogo nepadarytų...

PABAISA
KUNIGO SUTANOJE

Šiomis dienomis reakcinė
je lietuvių spaudoje buvo su 
džiaugsmu pranešta, kad lie
tuvis kunigas Ignatavičius 
tapo paskirtas Šv. Kazimie
ro popiežiškos kolegijos Ro
moje prorektoriumi. Tai gan 
aukštas katalikų bažnyčioje 
postas.

O kas per vienas tas su
tanuotas lietuvis? Paaiški
nimą randame žurnalo “Švy
turys” 16-ame numeryje. 
Jame G. Alekna rašo:

Zenonas Ignatavičius Lietu
voje žinoma figūra. Impu- 
levičiaus vadovaujamame žu
dikų batalione jis tarnavo kė- 
pelionu. šis batalionas vien
1941 metų spalio ir lapkričio 
mėnesiais išžudė 46 tūkstan
čius taikių Baltarusijos gyven
tojų ir tarybinių karo belais
vių. Prieš tai jis darbavosi 
Lietuvoje... Ignatavičius ra
gindavo kovoti už Hitlerio 
pergalę ir žudikams atleisda
vo nuodėmes. Jis išvažiuoda
vo į kaimus klausyti žmonių 
išpažinties, ir po to baudžia
mieji batalionai jau žinodavo, 
ką pakarti ir ką priimti į po

liciją... Apie visa tai mūsų 
žurnalas jau rase ir spausdino 
nuotraukas (paties Ignatavi
čiaus, pabėgusio su hitlerinin
kais, pamestas Lietuvoje). 
Nuotraukose matėme jį karine 
uniforma,,su pistoletu, pietau
jantį su uniformuotais hitleri
ninkais, žudikų šaudymo pra
tybose, matėmę, kaip jo ka
reiviai degino kaimuls, korė 
moterį. !. '' T) iš vienos nuo
traukos kartu > jsu popiežiumi 
Povilu VI įžvelgia: į mus da
bartinis šv. Kazimiero popie
žiškos' kolegijos Romoje pro
rektorius, Vatikano rūmų ka- 
merjeras Zenonas Ignatavi
čius. . . (Italui,spauda rašė: 
“Nacistas Vatikano rūmuo- 
muose”).
., Visa tai jau buvo, ir nerei-r 
ketų kartoti, jeigu Ignatavi
čiaus neseniai nebūtų primi
nęs Vatikano radijas, čia iš
girdome, kad šis monsinjoras 
“buvo labai artimas darbo 
žmonėms,” tarnavo “savo tau
tai,” “teikė dvasinius patar
navimus ir lietuvių kariams, 
esantiems Gudijoj e,” esąs 
“garbingas ir uolus kunigas,” 
ir kaltinti jį kuo nors “tiesiog 
absurdiška... Klausaisi ir gal
voji, kad šie žodžiai ne apie 
Ignatavičių. Jie greičiau apie 
Vatikano radiją ir pabėgusius 
iš Lietuvos reakciningus kleri
kalus, kurie talkininkavimą 
hitleriniam okupantui iki šiol 
laiko geradaryste.

Kaip ir kiekvieno 
taip ir moters būdo 
jos charakterį formų 
tis visuomenėje. Pareigos for
muoja asmenybę. Keičiasi mo
ters vaidmuo visuom e n ė j e , 
keičiasi ir jos būdo 
Dabar pas mus tas p 
vyksta.”

savybės.
rocesas ir

LIETUVOS ŽURNALIS
TAS APIE MŪSŲ 
MOTERIS IR RINKIMUS

Vilniaus “Tiesoje” (spalio 
10 d.) savo korespondenci
joje iš New Yorko žurna
listas ■ Albertas Laurinčiu- 
kas kalba ‘ apie mūsų Ame
rikos moteris ir prezidenti
nius rinkimus. Jo pastabos 
įdomios. Žurnalistas sako:

Amerikietės moterys dar šio 
šimtmečio pradžioje neturėjo

Ar yra vaistų nuo plepe-< 
jimo? Taip ir nesužinome, 
Gal šiek tiek pagelbėtų.

nuo jų nuotaikos daug kas ga
li priklausyti. Tie, kurie pre
tendavo arba tebepretenduoja 
į prezidento kėdę, jau seniai 
žinojo, kad 1968 metais mo
terų, turinčių teisę balsuoti, 
yra septyniais milijonais dau
giau, negu vyrų.

Niekam ne paslaptis, jog mo
terų simpatijos iškovojamos 
ne vien protingomis politinė
mis kalbomis ir patriotiškais 
šūkiais. Moterys rinkėjos į 
prezidento asmenybę dar pa
sižiūri ir iš kitokių taškų. To
dėl pretendentai į preziden
tus į rinkiminę kampaniją 
įjungia žmonas ir seseris, uoš
ves ir dukras, šeimos šunis ir 
vaikų aukles, šį pavasarį visi 
buvo susižavėję Eugene Mc
Carthy dvylikametės dukters 
Margaret rinkimine kalba, ku
rią ji pasakė New Yorke, vie
name vaikų baliuje, savo tė
vo naudai. Vėliau Margaret, 
kalbėdamasi su žurnalistais, 
stebėjosi, kodėl tą vakarą jai 
niekas nepateikė rimto pobū
džio klausimų.

Velionio Robert Kennedy 
naudai labai daug, ypač per 
televiziją, padirbėjo jo 77 me
tus turinti motina. Simpa
tiškoji Nelsono Rockefellerio 
žmona Happy paspaudė ran
kas tūkstančiams rinkėjų, nes 
tikėjo, jog ta ranka, kurią ji 
paspaudė, balsuos tik už jos 
vyrą. Richard Nixon duktė 
Julia, kuriai neseniai sukako 
devyniolika metų, ruošiasi iš
tekėti už buvusio preziden
to Dwight Eisen h o w e r i o 
anūko David. Norėdamas 
įrodyti geriausius savo jaus
mus Julios tėvui, David Eisen
hower sukūrė organizaciją 
“Jaunimas už Nixon” ir ėmė 
jai vadovauti. Šių jaunųjų 
vestuvės vis atidedamos, kad, 
jaunosios tėvuį tapus . .prezi
dentu, galima būtų Jas sureng
ti Baltuosiuose, rūmuose. 1960 
metais, prisimenu, ponia Nix
on, sužinojusi apie savo vyro 
nesėkmę, graudžiai pravirko 
prieš televizijos kamerą.

Redakcijai rašo Ameriko
je gimusi lietuvaitė kaip jai 
atrodo “Laisvė.”

... Regarding “Laisvė,” 
yes, I do enjoy it very much* 
It gives me news about a 
lot of people I met, enjoyed 
their company and meeting 
them.

I particularly enjoy “Kris
lai,” “Kas ką rašo ir sako,” 
the articles about Lithuania 
past and present. I even 
enjoy the ones about the 
Catholic Church past and 
present. I also enjoy very 
much the letters from Lith
uania and most of all the 
pictures of Lithuania.

Lithuania must be a very 
beautiful country and I 
think I would like to see it 
in the summer, because 1 
hate the winters, bet some 
of the cuts of the winter 
scenes are beautiful.

I also enjoy the corres
pondence from various 
states regarding people who 
are sick or other news about 
them. I envy you the ban
quets and meetings at which 
there is always some food 
served...

In other words, I love the 
Lithuanian language an(L 
the people and do not wanA 
to forget either the people 
or the language...

Marian Brydone-Jack
Hollywood, Calif.

“Laisvės” Redakcijai 
Draugai,

Man prisimena, kad dar 
gyvas būdamas drg. Mizara 
padarė pastabą, jog pakan
ka rašyti korespondencijas 
iš lietuviškų kolonijų į vie
ną laikraštį, o ne į abudu— 
“Vilniai” ir “Laisvei.” Bet 
kai kurie mūsų korespon
dentai to nesilaiko.

Ar nebūtų gerai, kad Jūs 
padarytumėt pastabą tuo 
reikalu? Kurie skaitome 
abu laikraščius, mums 
skriauda. Ir taip mūsų spau
doje — “Vilnyje” ir “Lais- 
vėje” — ne per daugiausia 
yra skaitymo, kada mes da-r 
bar turime gražaus laiko. 
Sykį tas klausimas buvo 
pakeltas mūsų LLD kuopos 
susirinkime.

Draugiškai,
J. A. Dementis

Redlands, Calif.

rinkimų teisės. “Jeigu mūsų 
moterys turi sprendžiamą bal
są šeimoje, parenkant/ kokia 
spalva reikia nudažyti namą, 
tai kodėl męs nepatikime joms 
pasakyti savo nuomonę prezi
dento atžvilgiu?”—argumen
tavo vienas kongresmanas rei
kalavimą suteikti moterims 
rinkimų teises.

• šiais metais 62 milijonai 
moterų turės teisę rinkti pre
zidentą. Ir, reikia pasakyti,

KUŽDA ŽALIAS LAPAS

Kužda 
žalias klevo lapas: 
—Po manim 
Gūžtelė slepias, 
O joje
Dagiliai tūno,
Bijo vėjo ir perkūno.

Kužda
žalias lapas uosio:
—Aš lyg antklode

užklosiu
Cypsinčius volungiukus, 
Jiems supurtysiu pūkus...

Ir žilvičio lapas kužda: 
—Aš slepiu lakštutės

gūžtą...
Nuo vilkų,
Nuo vanagų, 
Nuo vaikų 
Piktų nagų...

A. Matutis

UNIKALUS LEIDINYS
Vienas didžiųjų Amerikos 

dienraščių, “The New York 
Times,” ruošia nepaprastų 
leidinį: išleisti atskiromis^ 
knygomis savo savaitinį 
knygų apžvalgų priedą.. Tai 
būtų pakartota per 73 me
tus išspausdintos apžvalgos: 
pradedant 1896 m. ir bai? 
giant 1968 m. Tokie kiek
vieno pusmečio apžvalginiai 
priedai bus sudėti į vieną 
tomą, atspausti gerame^ ne-, 
seųstančiamę popieriuje ir 
drūčiai įrišti. Apžvalgos 
prasidės Amerikos rašytojo 
Stefano Crane knyga.

Toks unikalus leidinys 
bus vienintelis pasaulyje. Jis 
bus savo rūšies žinijos šal
tinis rašytojams, bibliogra
fams, istorikams, mokslinin
kams, ekonomistams, meni
ninkams, mokytojams, pro
fesoriams, visuo m e n i n in - 
kams ir kitiems intelektua
lams bei eiliniams literatū
ros mėgėjams.

Prie kalbamojo rinkinio 
bus pridėtas kelių tomų vi
saapimantis indeksas (ro
dyklė) , kuriame bus sužymė
tos apžvalgos pagal knygos 
autoriaus vardą, knygos pa
vadinimą, apžvalgos bei ap
žvalgininko vardą ir pan. 
Tuo būdu skaitytojas leng
vai galės susirasti jo ieško
mos knygos vertinimą. Vi
sas rinkinys ir indeksas 
skaitytoją pasieks iki 1970

metų pabaigos. Perkantieji 
visą rinkinį, indeksą gaus 
nemokamai.

Tik ne visi norintieji ga
lės rinkinį įsigyti dėl jo 
aukštos kainos. Kas užsisa
kys visą 73 metų rinkinį, jį 
gaus už $3,685.00. Perkant 
atskirais tomais — atsieis 
$350.00 daugiau. Aišku, jog 
pirmiausia juo. pasinaudos 
viešošios ir privačios* bibli
otekos, mokyklos, universi
tetai, mokslo įstaigos, kny
gų kolekcionieriai,, rašytojų £ 
klubai, knygų «leidyklos >- ir 
kitos- visuomeninės institiL 
cijos. • 7

Man rodos, jog T. lietu- 
vos vyriausybė, minėdama 
tarybinio gyvenimo 50-me- 
tinę sukaktį, galėtų tokį 
knygų (literatūros, meno, 
mokslo, technikos, visuome
nės, etc.) apžvalgų rinkinį 
išleisti. Tai būtų gera rašy
tojams ir knygos mylėto
jams dovana!

A. Petriką

Guolių įvorės, pagamin
tos iš presuoto medžio (lig- 
nostono) yra žymiai prana
šesnės už metalines. Taip 
tvirtina Poznanės Medžio 
technologijos instituto mok
slininkai. Mediniai guoliai 
žymiai geriau dirba padi>V 
dinto drėgnumo, užteršimo 
sąlygomis. Turėdami ma
žesnį trinties koeficientą, 
jie ne taip greit dėvisi ir, 
kas svarbiausia, — dirba be 
triukšmo.

Naujoji Akmenė — cementininkų miestas. Kasmet jis auga ir gražėja.
Dabar čia gyvena daugiau kaip 7^ tūkstančio gyventojų. Nuotraukoje » 

• Kosmonautų gyvenamasis kvartalas. ; , A. Dilio nuotrauka.!/
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Kauno tekstilininkai Progresas

auKauno tekstilė žinoma 
yio XV šimtmečio. Šiuo ilne- 

. ni kas ketvirtas šio miei 
’ darbininkas — tekstil i n i 

kas.
Hitlerininkai daugelį įi|no- 

nių pavertė griuvėsiais, 
grobstė įrengimus, o Kau
no tekstilės pramonės įmo
nėse dirba 8 kartus daugiau 
žmonių negu 1939 metais. 
Ir darbų mechanizavimo 
gis žymiai aukštesnis.

Nemažas kauniečių į 
šas, kad Lietuvoje vier 
gy v e n t o j u i pagamina ma 
daugiau vilnonių ir liri 
audinių, kojinių, negu A 
rikoje, Kaune pernai pa 
minta 7 milijonai metrų 
nonių, 18 milijonų me 
šilkinių audinių, 24 milijenai 
vienetų viršutinio ir balt 

^.trikotažo, 36 milijonai p 
kojinių.
> Neseniai statybinius pas
tolius nusimetė stamb 
sias respublikoje A.Petraus
ko medvilnės verpimo : 
rikas, kuris kasmet pat 
po 4,000 tonų įvairių vei 
lų. Naujajame pramonės 
jone iškilo “Litekso” vilno
nių audinių fabriko apdai
los cechas. Jo metinis 
jėgumas —1,5 milijono įnet- 
rų audinių. Senąją Vilijam
polę papuošė keturaukštis 
“Silvos” kojinių fabriko 
korpusas, senamiestį — 
mos” fabriko 5,000 verp 
verpykla. Naujuosiuose 
chuose montuojami moder
niausi tėvyniniai ir užsie
nio firmų įrengimai.

Kaune iškilo didžiausia 
Europoje dirbtinio plu 
gamykla. Kauniečiai pir 
ji šalyje pagamino tr:

• tatą, paruošė triaceta“ 
šilko gamybos technolo;
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niu
ne

vil- 
trų

niu 
orų

au-

Jab- 
?iks 
’pa- 
ra-
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sčių 

ce-

rinkoje. 1958 metais Briu
selio tarptautinės parodos 
aukso medaliu buvo pažy
mėti “drobės” fabriko” au
diniai. 1965 metais jubilie
jinėje Leipcigo mugėje auk
są pelnė “Kauno audinių” 
fabriko šilkas “Žėrutis”. 
Tarptautinio Maskvos ma
dų festivalio ir audinių pa
rodos diplomai pernai pas
kirti patiems naujausioms 
“Kauno a u di n i ų” gami
niams.

Neseniai Kaune įvykusio
je visasąjunginėje šilkinių 
audinių apžiūroje aukščiau
sio įvert i n i m o susilaukė 
“Kauno audinių”' fabriko ir 
P. Ziberto šilko kombinato 
t r i a c e tatiniai audiniai. 
“Kauno audinių” fabriką 
rekomenduota padaryti uni
kalių šilkinių audinių įmo
ne.

Specializuosis ir kiti fab
rikai. “Drobė” leis kostiu
minius audinius, kurių ga
mybai naudos 40-50 procen
tų sintetinių verpalų. “Li
ma” aus šukuotinius audi
nius suknelėms, “Spartuo
lio” produkcija bus skirta 
mūsų mažiesiems.

Mokslininkai ruošia Kau
no audimo ir trikotažo įmo
nių išplėtimo planus. Neto
limoje ateityje jos pateiks 
šalies vartotojams du kar
tus daugiau šilkinių ir vil
nonių audinių, negu išlei
džia šiuo metu.

H. Labanauskas.

Šen ir ten pasidairius
Vos paėmus į rs 

raštį iš mūsų gim 
to, staiga akis 
įdomios žinios api 
kylantį progresą mokslo'sri
tyje. Ypatingai s 
eivį Lietuvos mc 
savo išradimais 
prisideda prie Tarybų Są
jungos mokslininkų 
sudėtingu moksli 
erdves tyrimui.

Sakoma, kad 
mokslininkai yra 
prisidėję prie erdvėlaivio 
“Zond-5,” kuris apskrido ap
link Mėnulį ir v< 
į Žemę, nustebind 
pasaulio mokslininkus.

Mes didžiuoja 
mažytė mūsų gi: 
išauklėjo toki 
mokslininkus, kurie savo iš
radimų detalėmis 
prie TS pasiuntimo žmogaus 
į Mėnulį.

nkas laik- 
tojo kraš- 
patraukia 
e sparčiai

stebina iš- 
kslininkai 
kad ir jie

savo
niu įnašu

Lietuvos 
daug kuo

ėl sugrįžo 
amas viso

mes, kad 
ntoji šalis 
us žymius

prisideda

vals t i j o s 
panagrinė-

Pennsylvanijos 
Švietimo Taryba, 
jusi bendrą šiuorbetinę vie
šųjų mokyklų padėtį, pa
reiškė, kad daugelyje mo
kyklų mokslas revyksta 
taip sklandžiai, kaip turėtų

žymųjį rasistų vadą George 
Wallace. O t ko Laisvės 
varpas susilaukė!

jau gavome ir 3-čią “Švie
sos” numerį. Nors dar ne 
visą perskaičiau, bet atrodo, 
kad straipsniais turiningas. 
Yra įdomių pasiskait57mų. 
L L D dar gali didžiuotis, 
kad išgali išleisti tokį gra
žų literatūrinį žurnalą. Tas 
parodo dar tvirtą musų 
Draugijos stovį. Bet ko
kiems galams naudoti spau
dai tokį storą popierių?

Dar tik neseniai, prisime
nu, “Laisvės” redaktorius 
drg. A. Bimba Krisluose iš>- 
barė Tarybų Lietuvos laik
raščių ir žurnalų leidėjus 
už labai smulkų jų spaudos 
šriftą, kurį stmku skaityti 
senesnio amžiaus skaityto
jams. Aš pilnai sutinku, su 
drg. Bimbos pastaba. La
bai vietoje. Bet mes pa
žvelkime į šio “Šviesos” 3- 
čiąjį numerį, ir jame susira
sime keletą puslapių, kurie 
raidžių smulkumu pamėg
džioja TL spaudą.

ošto 
mie- 
ace- 
;inio 
riją.

šį svarbų darbą'grupei 
įmonių ir Kaune veikiančio 
Tekstilės pramonės moksli
nio tyrimo instituto specia
listų paskirta respubli 
premija.

Kauniečių gaminiai 
štai vertinami tarptauti

nei o

kine

auk- 
nėje

Naudinga stovykla 
Bratislavoje

Trisdešimties Kauno Poli
technikos instituto studen
tų grupė grįžo iš Čekoslo
vakijos. Ten buvo organi
zuota darbo ir polisio sto
vykla kartu su Bratislavos 
aukštosios technikos mo
kyklos studentais. Lietuvos 
studentai dirbo dviejuose 
Bratislavos statybos ba
ruose, susipažino su vietos 
statybininkų darbo organi
zavimu ir metodais.

negrų lei- 
avaitraštis 

The Philadelphia Tribune” 
nusiskundžia, kad 
policininkai turi 
ne tik su dangėj; 
kriminalystėmis, 
baltaisiais policir 
sistais, kurie ne 
tuoja prieš jų sąžinės laisvę 
ir juos persekioja. Pavyz
džiui, policijos 
Broliškos Sąjungos pirmi
ninkas John- Harrington 
ragina negrus valsuoti už 
K u Klux Kla n 
prezidentinį kandidatą Geo. 
Wallace.

Yra ir daugiau aukšto 
rango policininkų, kurie 
karštai agituoja

Philadelphijoje 
džiamas dukarts (41

negrai 
grumtis 

an č i o m i s 
bet ir su 

tinkais, ra- 
grams dik-

profesinė

0' išperėtą

balsuoti už

auno audinių” fab- 
j (iš kairės į 
j R. M orkvė-

Prieš kiek laiko atsiba- 
ladojo į Philadelphiją ir 
republikonų preziden t i n i s 
kandidatas Richard Nixon. 
Didžiojo verslo gatvėje prie 
Broad ir Chestnut St. pra
važiuojanti limozinai Nixo- 
ną pasitiko didžiulė minia— 
apie 70,000. Didžiausias 
krūvas supylė karpytų po
pierių.

Bendrai pažvelgus į abie
jų didžiųjų politinių parti
jų priešrinkiminę agitaciją, 
išryškėja, kad republikonai 
pila šimtu procentų dau
giau aukso savo kampani
jai, negu demokratai.

čia ne gėlininkes, o “K 
riko koloristė V. Pečeli 
dešinę), vyriausioji dail
nienė ir dailininkė J. Masiulienė kuria nau
jus audinių raštus. Įvairiaspalviai gėlių žie- 
fdai— geri dailininkų pagalbininkai.

Vilniaus Modelių namų darbuotojai demon
struoja naujus drabužius, pasiūtus iš 

niečių tekstilininkų audinių.
kau-

Šiuolaikiniai marginimo agregatai P. Ziberto šilko. kombinate, kuris 
išleidžia iki trijų milijonų metrų margintų audinių per metus.

Mūsų gulbės
Prieš keletą metų gražuo

lės gulbės galima buvo ma
tyti tik Žuvinte, Lazdi
jų, Vilkaviškio ar Kapsuko 
rajonų ežeruose. Dabar jos 
smarkiai plinta: ne veltui 
sakoma, kad Lietuva tapo 
gulbių kraštu.

Dar 1937 metais Žuvinte 
dvi gulbių poros sukrovė 
lizdus ir bandė perėti. Bet 
jų kiaušinius sunaikino bra
konieriai. Ir tik po metų 
viena gulbių pora išvedė 
jauniklius. Tai buvo pora, 
davusi pradžią garsiai Žu
vinto gulbių karalijai. 1960 
metais Žuvinte buvo 50 gul
bių porų. 1962-1963 m. sunki 
žiema smarkiai sumažino šį 
būrį. Tačiau greitai nuosto
liai buvo išlyginti. Ir šiais 
metais Lietuvos vandenyse 
apsistojo 528 gulbės, iš ku
rių 130 porų perėjo ir iš
sivedė jauniklius. Gulbės už- 
registru o t o s septyniasde
šimt trijuose vandens basei
nuose, aštuoniolikoje rajo
nų. Šiemet gulbės įsikurdino 
septyniolikoje naujų van
dens baseinų. Žuvinte gy
vena 72 poros, Nemuno 
žemupyje — 85, Kuršių ma
riuose — 36, Dusios ežere— 
30, Žaltyčio ežere — 20. 
Atrodo, gulbės, prieš porą 
metų atvežtos iš Žuvinto, 
apsigyvens ir Molėtų rajo
ne.

Mūsą sveikatos reikalai

Neuroze—nerviniai sutrikimai
Gyd. č. GRIZICKAS 

savybių, asmenybės bruožų, 
susiklosčiusių auklėjimo po
veikyje.

Neurozę būtų galima pa
vadinti asmenybės liga, pa
sireiškiančia vidiniais per
gyvenimais, konfliktais. 
Žmogus tarsi negali išbris
ti iš pergyvenimų, viską 
komplikuoja. Tai dar labiau 
aštrina ligą.

Ką pats žmogus gali 
padaryti

Ne kiekvienas, nors 
stiprus, pergyvenimas atsis
pindi neigiama emocija iš
orėje, mimikoje. Žmogus 
gana dažnai sulaiko savo 
pergyvenimų išorinius pasi
reiškimus.

O vidinius? Nesugebąs 
viduje susitvarkyti, nugalė
ti jausmus, kaip nurodo 
akademikas P. Anoc h i n a s, 
žmogus “parausta”, “pabą
la” viduje, nes į kiekvieną 
stipresnį pergyvenimą rea
guoja vegetacinė nervų sis
tema, reguliuojanti vidaus 
organus, kraujagyslių veik
lą, sukelianti kraujagyslių 
spazmas. Taip gali kilti 
krau j ospūdžio, skra n d ž i o 
sekrecijos sutrikimai, kiti 
negalavimai.

Ar gali žmogus taip su
sitvardyti, kad skaudžius, 
nemalo n i u s pergyvenimus 
sumažintų iki tokios ribos, 
kuri nepavojinga sveikatai? 
Gali, ypač mūsų sąlygomis, 
socialistin ėję santvarkoje, 
tik, žinoma, tai priklauso 
ne nuo jo vieno, o nuo visų 
mūsų.

Ir stebėjimai, ir literatū
ra patvirtina, kad funkci
nius nervinius sutrikimus 
jei nepagimdo, tai lemiamos 
reikšmės jiems atsirasti tu
ri konfliktai, liečią sritis, 
su kuriomis žmogus daž
niausiai susiduria. Pirmiau
sia tai — darbas.

Geros nuotaikos reikšmė
Kodėl nepavargs t am e, 

dirbdami su gera nuotaika? 
Ji skatina viso organizmo 
veiklą. Kitoks vaizdas, jei 
darbas neįdomus arba blo
gai organizuotas. Kam jis 
gali pakelti nuotaiką? 
Vargina ir netvarkingas, 
neritmiškas darbas, skubo
tumas. Ypač žalingas daž-

' Vis dažniau minime nėr- ; 
vus. Esą, “sutrikę nervai”, ; 
“viskas prasidėjo nuo ner
vų...” Neretas skundžiasi 
irzlumu, bloga nuotaika, 
nervinės pusiausvyros sto
ka ir t.t. Ar visada padi- , 
dintas nervingumas yra li
gos požymis? Tikrai ne. 
Daugelis mažų konfliktų 
autobuse, parduotuvėj, gat
vėje, šeimoje yra ne kas 
kita, kaip storžieviškumas. 
Po “nervingumo” skraiste 
žmonės bando pridengti sa
vo vidinį grubumą, išsiauk
lėjimo stoką.

Kitas dalykas yra funk
cinės nervų sistemos sutri
kimas — neurozė. Skirtin
gai nuo vadinamųjų organi
nių nervų sistemos ligų, 
kaip smegenų uždegimas, 
insultas, neurozių atvejais 
nepastebime nervų sistemo
je aiškių pakitimų. Tai tik 
laikini nervinės veiklos su
trikimai, praeinantys, kai 
pašalinamos juos sukėlusios 
priežastys. Tačiau ši liga 
veikia labai slegiančiai.

Padidintas nervingumas 
daugelyje kapitalistinių ša- 
liią išaugo iki rimtos socia
linės problemos. Del neuro
zės kas antras JAV ir kas 
trečias Prancūzijos miestie
tis skundžiasi nemiga. Bėg
dami nuo nervui sistemos 
pertempimo, žmonės bando 
“pirkti” sveikatą vaistinėse, 
gausiai vartodami raminan
čius vaistus, kurių gamyba 
ir pardavimas smarkiai au
ga.

Kas sukelia nervingumą
Kas sukelia padidintą 

žmonių nervingumą? Nepa
lankios gyvenimo sąlygos, 
ilgalaikis persidirbimas, 
nerviniai sukrėtimai, ku
riuos gali lydėti nervų sis
temos pertempimas ir išse
kimas. Žmogus ima jaustis 
pavargęs, mažiau darbin
gas, irzlus, blogai miega. 
Jis tarsi nebemoka džiaug
tis tuo, kuo normalus žmo
gus turėtų gėrėtis.

Daugeliu atvejų neurozės 
pasireiškia po išsekinančių 
ligų, dėl vitaminų stokos, 
turi įtakos rūkymas, alko
holio vartojimas, bet nega
lima paneigti ir paveldėtų

ir

Indijos gyventojų skaičius
New Delhi. — Šių metų 

rugsėjo 1 d. Indija turėjo 
daugiau kaip 526 milijonus 
gyventojų. Gyventojų skai
čius kasmet pakyla maž-

VANITAS VANITATUM?!
Tuštybių tuštybe

žengėm rudenį mes už pirščiukų, 
Mintys sroveno drauge,

Kapinių link takeliu pasukom, 
Bridome lapų danga, 

Atsidžiaugt peizažo margybe suskatę.

Prietaras sako, jei įsimylėję
Dviese užsuks į kapus, 

Nežengt jiems gyvenimo bendra alėja,
Laimė svajota suduš,

Bet mes buvome prietarais netikėt tvirtai nusistatę.

Antkapiai, statulos — viskas sustingę...
Angelų — suglausti sparnai.. .

Užrašai skaudūs, liūdni, sopulingi. ..
“Gedi žmona, vaikai...”

O ant vieno akmenio raidės: “Vanitas vanitatum!”

Vanitas vanitatum? Argi? Iš kur tai? 
šventraščio žodžiai ? Tikrai ?

Reiškia — tuščia plušėti, kurti, 
žemę mylėti, karštai,

Nes viskas — tuštybių tuštybė! Vanitas vanitatum!

Vanitas vanitatum šis miestas baltas?
Miestas mūsų tėvų!

Mirusių rankom iš griuvėsių prikeltas, 
Pilnas moksleivių guvių!

Veriąs į gyvenimą kelią ir mums — tiesų, platų!

Vanitus vanitatum? O ne! Taip lemta, 
Kad miega po žygio jie...

Mirksnį agonijos klaikų iškentę,
Ilsis ramiai lyg namie

Ir žingsnį mūsų kiekvieną stebi ir mato...
J. Šimoni*

nas pervargimas, persitem
pimas.

Gyvenime būtinas ritmas: 
darbą turi keisti poilsis. Bet 
jo ne visuomet laikomės. 
Ypač tai pasakytina apie 
protinio darbo žmones. 
Dažnai jie dirba be režimo, 
daug, užsidarę kambariuo
se, kabinetuose, be oro, be 
judėjimo! O darbas įtemp
tas, su nerviniu, psichiniu 
krūviu. Visa tai išsekina 
nervų sistemą. Dažnai žmo
nės tai pajunta per vėlai. 
Kaip fizinį darbą dirban
čiam reikalinga kūno ramy
bė, dvasinis penas — knyga, 
radijas, televizorius, taip 
protinį darbą dirbančiam— 
raumenų veikla. Judėjimo 
reikšmę galima prilyginti 
orui, vandeniui, maistui.

Ne mažiau svarbu, kokie 
santykiai kolektyve. Esant 
nesutarimams, kitiems nes
klandumams, didelė nervų 
sistemos energijos dalis eik
vojama rūpesčiams, emoci
niams pergyvenimams. Tai 
nereiškia, kad darbe nega
lima kritikuoti viens kitą. 
Bet kritika turi būti princi
pinga, be noro pažeminti 
žmogaus orumą.

Geri santykiai kolektyve 
daug priklauso ir nuo vado
vo, jo mokėjimo išlaikyti 
taktą, įsigilinti į atskiro 
darbuotojo reikalus. Reikia 
mokėti ir pabarti, ir pagir
ti. Sakoma, kad psichologu 
būti neišmokysi, bet moky
mas bendrauti su darbo 
draugais, pavaldiniais daž- 

, nam praverstų: mažiau bū
tų įžeistų, mažiau skundų,

• vyrautų geresnė nuotaika.
Bendravimas su žmonėmis
Neteisybės (tariamos ar 

tikros) pergyvenimas gali 
pasireikšti ir liguistai. Be 
to, atskirų žmonių reakcija 
į.viępą ar kitą žodį, poelgį 
yra nevienoda. Ne be reika
lo sakoma, kad bendravimas 
su žmonėmis reikalauja me
no. Kartais konfliktą užge
sinti galima labai paprasto
mis priemonėmis — giedra 
šypsena, atidumu, noru pa
dėti.

Sveikata ir liga priklauso 
tiek nuo daugelio išorinių 
poveikių, tiek nuo paties 
žmogaus vidaus struktūros, 
psichikos, asmenybės bruo
žų. Nesėkmės sukelia per
gyvenimus kiekvienam, bet 
ne kiekvienas suserga neu
roze. Vieni tvirtai perneša 
gyvenimo sunkumus, kiti 
traukiasi, palūžta.

Turi prasidėti anksti
Nervų sistemos stiprini

mas, vystymas turi prasidė
ti nuo ankstyvos vaikystės. 
Miego ir maitinimo režimas 
ne tik ugdo vidinę discipli
ną, bet ir pratina prie gy
venimo tvarkos. Reikia mo
kytis reguliuoti emocijas, 
nugalėti skausmą, baimę. 
Auklėjimo klaidos, tiek per
dėtas vaiko lepinimas, tiek 
pernelyyg griežtos bausmės, 
gali vystyti asmenybę be 
emocinės pusiausvyros.

Mūsų idealas — tvirtava- 
lis, jautrus žmogus. Šis ide
alas daug kuo priklauso ir 
nuo mūsų pastangų, pačių 
saviauklos.

Sezono pradžia gastrolėse
Po vasaros poilsio Vil

niaus Jaunimo teatras vėl 
pradeda sezoną. Pirmoji 
trupė išvyko į Dzūkiją ir 
Varėnoje parodė Dž. Osbor
no spektaklį “Atsigręžk rūs
tybė je” (režisierius—V. Či
biras) . Po gastrolių maršru
tai nusitęsė į Daugus, Aly
tų, Veisiejus, Leipalingį, 
Prienus, Jiezną, kolūkius*
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Detroit, Mich
Ieva Mizarienė sustojo 
Detroite važiuodama 

iš Čikagos
Sekmadienį, spalio 13 

įvyko Draugijų salės pa 
kymui pietūs. Pietaut 
buvo daugiau negu tikėt;

Frank Nakas atvežė lįvą 
Mizarienę iš aerouosto 
visi pietautojai jau b

d., 
ai- 
)jų 

asi.

nuvežė pas N. Astrauskie
nę, kur ji nakvojo. Pirma
dienį Nakai nuvežė ją į ae
rouostą ir čia jau buvo su
die draugei Mizarienei!

Galima padėkoti Frank 
Nakui ir jo žmonai už jų 
paslaugą.

kai 
__  _____ u„_ „__ ivo 
prie stalų. Pradėjus valgy
ti, salės gaspadorius-pietų 
pirmininkas pareiškė, kad 
čia randasi viešnia neseniai 
grįžusi iš Lietuovs draugė 
Ieva Mizarienė, ji paša 
ką naujo, ir programos 
dimui pristatė Stefaniją Ra
sytę.

Mizarienė pradėjo k 
lyg švelniai girdinčiu ballsu. 
Bet tuojau balsas sustiprėjo,

sys
ve-

Ibą

ai: 
įai-“Gražiai kalba.” Kai už 

gė prakalbą, delnų trenks
mas pasigirdo garsingai|.

Mizarienė pasakojo, ka 
buvusi keturis kartus Li 
voje ir prieš šių metų vizitą, 
buvusi 1965 metais. Nu 
laiko Lietuvoje esąs kii 
vaizdas. Dabar Liet 
esanti pusiau agrikultū 
ir pusiau industrinė. “Šiau
lių miestas buvo po II 
ro griuvėsiai, dabar viskas 
naujai išbūdavo ta,” pasakė 
kalbėtoja.

Žmonės turi užtenka 
maisto, gražiai pasirėdę, 
ypatingai jaunimas vis 
riopomis spalvomis. Me 
nų suknelės esą trumpos, 

mini 
švė
nos 
vie- 

“mi- 
elių,

d ji 
etu-

.0 to 
;oks 
uva 
ūnė

ka

rnai

3ke- 
rgi-

kaip amerikiečių “ 
skirts.” (Čia krypstu i 
žės. Yra sakoma, mergi 
randasi dviejų rūšių: 
nos, kurios neapkenčia 
ni skirts”—trumpų sukn 
o kitos, kurios turi gražias 
kojas, labai mėgsta, jas*);.,.

Mizarienė papasakojo 
apie Lietuvos klėstė j 
Lietuvos išdirbiniai 
siunčiami ne tik į socialis
tines respublikas, bet f 
kitas užrubežines šalis 

Užsibaigus prakalbai 
vo įvairių klausimų.

Klausė žmonės, kodėl vi- 
zitorių neleidžia vykti 
gimines? Dėl ko leidži 
išbūti ilgai Lietuvoje 
niems, o kitiems tik 
niuje susitikti su giminė
mis? Ar Lietuvoje tebemo- 
kinama teologinis mokslas?

Kalbėtoja tinkamai atsa
kė į minėtus klausimus.

Vienas klausimas buvo: 
iš Lietuvos atvykę į Ameri
ką išbūva kelis mėnesius, 
kodėl negalima tas Lietuvo

mą. 
esą

ir ]
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Detroito Tigers beizbolės : 
konkursą laimėjus įvyko 
hnksmybės “revoliucija.” 
Nuo 5 vai. vakare iki 12 vai. 
nakties Woodward Ave. bu
vo užsiblokavusi nuo Grand 
Circus Park iki East Jef
ferson. Važiuotė sustojo, 
visi leidžia mašinų triūbas 
kiek gali, rėkia kaip pakvai
šę. Vėliau Woodward Ave. 
taip užblokavo, kad, tie ku
rių automobiliai pakliuvo 
ten, niekur negalėjo pasiju
dinti.

Beizbolės mylėtojai žvie
gė, šoko, gerdami degtinę iš 
bokalų, arba mažesni čiulpė 
Pepsi-Cola.

Tūli išsireiškė, kad tik 
neįvyktų riaušės. Policija 
buvo prisirengus. Tačiau, 
tik vieną kas nors nušovė, 
kitą papiovė, trečią api- 
piaustė. Kai kurie išdaužė 
keleto krautuvių langus ir 
apiplėšė.

Policija areštavo virš dvi
dešimts už visokius prasi
žengimus. Pagal policijos 
nuožiūrą, buvę arti šimto 
tūkstančių Tigers garbinto
ju.

Tigers žaidėjams grįžtant 
iš St. Louis į Metropolitan 
airportą, publikos tiek daug 
prisirinko, užblokavo orlai
vių nusileidimą. Tigers ne
galėjo nutūpti ir turėjo nu
sileisti Willow Run airpor- 
te. Bet ir čia pasitiko juos 
apie 400 Tigers gerbėjų.

Apie penktą valandą pra
sidėjo visokių popierių mė
tymas ant Woodward Ave. 
Tiek privertė, kaip žiemos 
laiku sniego. Petlioriai par
davinėjo visokias plastiki
nes ilgas raudonas triūbas, 
kurios ausims nedavė ra
mybės.

Daugiau buvo girtų de
monstrantų negu blaivų. Ir 
tas elgesys, šauksmas, riks
mas, triūbijimas, rankas už
kėlus žviegimas, atrodė lau- 
kiniškai. Bet jiems buvo 
linksmybė.

Reporteris

Chicago, 111
Paliegusių ir skurdžių 

bėdosi
Cook apskrityje yra 9,000 

gydytojų, bet tik 100 jų ap
tarnauja 275,000 beturčių, 
negalinčių mokėti pilną gy
dytojo ar ligoninės mokes
čio.

Medicare ir medicaid fi
nansuoja privatines ligoni
nes ir gydytojus, kurie pri
ima beturčius ligonius, bet 
tik per didelę bėdą gaunama 
ligoniui vieta tose ligoninė
se ar gydytojo patarnavi
mas. 50 nuošimčių miesto 
negrų patenka tik į Cook 
apskrities ligoninę.

Ligoniui įeiti ligoninėn 
galima tik per gydytoją, 
praktikuojantį toje ligoni
nėje. Bet iš 6,000 tokių pra- 
tikuojančių gydytojų baltų
jų ligoninėse tik) 125 yra 
negrai. Negrai, gyvenanti 
getuose, turi važiuoti 16 my
lių (į abi puses), kad pa
siekti Cook apskrities ligo
ninę ir pasiekus išlaukti tris 
ar daugiau valandas, kol 
gaus apžiūrą arba pasikal
bėjimą su gydytoju. Betgi 
baltųjų ligoninių 
mylios nuo jų n^mų.

Čikagos universitetas, ku
ris veda sveikatingumo cent
rą Woodlawn apylinkėj, pra
neša, kad rajone, 
na 80,000 šeimyn 
vieno praktikuoji 
tojo.

Tai tokia pad 
turčių gydymosi

mėgom susieiti kur nors lau
kuose, bet nuvykti buvo 
daug sunkumų. Dabar kas 
kita. Gyvenanti miesto ri
bose sėda į busą J ar K., 
atvažiavę iki Chekton ir 
Wayne Ave. išlipę eina porą 
blokų į North pusę, ir štai 
numeris 6024 Wayne Ave. 
Eina iki antro namelio, kur 
svečiai bus sutikti. Iš kitų 
miesto dalių važiuojantieji 
Broad St. subway išlipa ant 
Erie Ave., sėda į gatvekarį 
No. 53, einantį į West pu
sę, išlipa tik ant Walnut.

Tas labai įdomus pokylis 
įvyks lapkričio trečią dieną, 
sekmadienį, tik už dienos 
prieš prezidentinius rinki
mus. Pietus valgysime 12 
valandą. Tai bus laiko pasi
kalbėti, o iš toliau atvykę 
galės anksčiau į namus su-

Dėl to prašome anksčiau 
susirinkti.

Južintiškis

yra tik už

kur gyve- 
ų, nėra nei 
ančio gydy-

ėtis su be- 
reikalais.

Elsie

es lietuviai

ST. PETERSBURG, FLA

Dublinas. — Airijos pre
zidentas De Valera atžymė
jo savo 86 metinį gimta
dienį.

Philadelphia, Pa.
Rengiamės susitikti*

Taip, jau atslinko rudas 
rudenėlis. Mędžių lapeliai, 
gėlių žiedeliai jau atgyveno 
savo amželį. Visur rengia
masi žiemoti. M
irgi glaudžiamės kur nors 
po stogu. Per žiemužę ne
gi sėdėsi kad ir šiltame kam
barėly. Turėsime parengi- 
mėlius, sueigas, 
pasikalbėsime, aįp t a r s i m e 
svarbius reikalu^, o jų tu
rime daug. Štai mūsų spau
dos vajai, reikia ją platinti, 
palaikyti. Štai Literatūros 
Draugija leidžią svarbias 
knygas, reikia daugiau na
rių. Ir dargi labai malonu 
susipažinti su garbingais ir 
tolimais svečiais lietuviais, 
kurie nepamiršta ir phila- 
delphiečius aplankyti. O jų 
turėsime.

Dabar mums patogiau. 
Vasaros laiku kad ir kaip

Susieisime,

MIAMI, FLA.
Labai gaila, kad Aido 

Choras neteko geros, darbš
čios narės. Marijona Putai- 
tė, po vyru Viginienė, po 
trumpos ligos, sulaukus 73 
metus, spalio 11 d. mirė.

Marijona priklausė prie 
pažangių organizacijų—Lie
tuvių Socialio Klubo, Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo ir Aido Choro. Kada 
sveika buvo, jinai daug dir
bo banketuose prie valgių 
gaminimo. Jinai mylėjo kul
tūrą ir dailę, dainavo Aido 
Chore. Jai susirgus, nu
vežta į ligoninę ir po trum
pos ligos mirė.

Choristai ir artimesni 
draugai paskutinį kartą at
sisveikino su > ja ir * spalio 
13 d. jos palaikus išvežė į 
Stoughton, Mass.,, ir ten pa
laidojo.

Ilsėkis amžinai Amerikos 
šaltoje žemėje. O mes pa
silikę tęsime tavo nebaigtus 
darbus, skleisime lietuvišką 
dainą Amerikoje.

Aido Choro pirm.
J. W. Thoinsonas

etu-

lėtu- 
apie

je?
Mizarienė atsakė: L 

viai; kurie ilgokai išbūna 
Amerikoje, yra jų giminių 
atkviesti, kurie užtikrina 
visus reikmenis ir apsaugą 
tam žmogui. Jeigu jūsų gi
minės Lietuvoje pasikviesti] 
jus į Tėviškę ir duotų to
kius užtikrinimus, ga 
mėt išbūti Lietuvoje 
pusmetį laiko..

Taipgi, kalbėtoja, prisimi
nė kaip Amerikoje tra 
jami vizjtoriai leidžian 
į tam tikras vietas, o nei 
žingsnio pas gimines.

Mizarienė prisiminė t rum- 
pai apie šalies prezic enti- 
nius rinkimus ir apie prūsų 
lietuvišką pažangiąją 
dą ir organizacijas.

■ Vėliau kalbėtoją atvdžė F. 
Nakas į Detroito Liejtuvių 
klubą. Čia prie stalo 
dę aštuoniese, kalbėjonbės ir 
ištustinom po stikliuką, kaip 
Indi jonai sako, “fire 
ter.”

Paskiau Nakai parsivežė 
Mizarienę pas save, o vėliau

<tuo- 
i tik

spau-

suse-

wa-

į i
Kam teko važiuoti pto Šeduvą, tas neiškentė neap

silankęs “Užuovėjoje” arba “Medžiotojų

Joachimas Barandas
Žiūrėd a m i Čekoslovakiš

kus filmus, tikriausiai, pas
tebėjome, kad daugumą jų 
gamina Barandovo studija. 
Tačiau, tur būt, mažai kas 
žino jos vardo kilmę.

Studija įsteigta dar 1932 
m. Prahos priemiestyje Ba- 
randove, ant Vitavos kran
to. Priemiesčio pavadinimas 
sietinas su mokslininko — 
geologo ir paleontologo Jo
achimo Barando vardu.

J. Barandas (Barrande) 
gimė 1799 m. Sogo mieste 
Prancūzij o j e, Aukštutinės 
Luaros departamente. Di
desniąją gyvenimo dalį jis 
praleido Čekijoje kaip po
litinis emigrantas. Čia kles
tėjo ir jo mokslinė veikla. 
Čekijoje speleologai lanko 
Barandovo olą, mineralogai' 
žino mineralą baranditą, 
botanikai — išnykusį patai- 
sinį augalą Barrandeiną. 
Yra ir Barandienu vadina
ma teritorija.

J. Barandas mirė 1883 m., 
palikęs 22 tomų studiją apie 
viduriniojo silūro periodą 
Bohemijoje.

LLD 45 kp. susirinkimas
Spalio 6 dieną Laiškanešių 

salėje įvyko LLD 45 kuo
pos susirinkimas. Narių at- < 
silankė gražus skaičius.

Kuopos valdybos ir komi
sijų raportai priimti su pa
gyrimu. Iš iždo Centrui ge
resnių knygų išleidimui pa
aukota $500. Tai puiki do
vana. Nežinau, ar daug 
randasi kuopų, kurios išau- 
kotų tokias dideles sumas 
apšvietai.

“Laisvės” ir “Vilnies” va
jui prasidėjus, mūsų veik
lieji vajininkai Vilkauskas 
ir Rūbas pradėjo ne juokais 
darbuotis laikraščių skaity
tojams verbuoti. Gerų sėk
mių, draugai!

Nutarta kiek vėliau iš 
Chicagos pakviesti daininin
kų grupes. Nors mes irgi 
turime savo gerai lavintą 
Dainos Mylėtojų grupę, bet 
tuo pačiu sykiu bus malo
nu išgirsti skambią dainą ir 
iš toliau.

Kuopos susirinkimui pasi
baigus, kaip visada, turėjo
me šeimininkių prirengtus 
pietus ir pasikalbėjimus 
įaviriais šių dienų reikalais.
Turkey Dinner su šokiais

Spalio 12 d. toje pačioje 
salėje kuopa surengė Tur
key Dinner, šeimininkių pri
taisytą su visokiausiais pri- 
dėčkais.

Vietinių pietautojų ir sve
čių iš toliau buvo pilni trys 
stalai. Sekretorius J. Greb- 
likas iššaukė iš toliau at
vykusius svečius pasirody
ti, ir publikos aplodismen
tais jie buvo maloniai pa
sveikinti. Po gardžių pietų 
taipgi sekė draugiški pokal
biai ir šokiai. Taip ir bai
gėsi mūsų graži, draugiška 
popietė.

Victor Valley
LLD 45 kuopos pirminin

kas, programos vedėjas, vis 
dar kokių nors negalavimų 
trukdomas pilnai susveikti.

Mūsų kuopos nariai linki
me Jums pilnai sveikatoje 
sustiprėti ir vėl būti su mu
mis.

Natalija Lenigan
Auto nelaimėje ji buvo 

skaudžiai sužeista. Dabar 
jau randasi savo namuose. 
Bet ims dar daug laiko, 
kol pilnai galės atsistoti ant 
kojų.

Linkime draugei Natalijai 
geros ištvermės ligą nuga
lėti.

Atlankius Antaną Jocį
Jis irgi buvo skaudžiai 

igos paliestas; pergyveno 
dvi operacijas, išbuvo ligo
ninėje virš mėnesio laiko. 
Dabar jau randasi namie, 
savo gyvenimo draugės1 An
taninos prižiūrimas. Viskas 
rodo į pasveikimą. Puiku.

Ksavera Karosienė
“Vilnies77 Nr. 193 Angliš

kame Skyriuje ji labai gra
žiai ir teisingai nušviečia 
dabartinę Čekoslo v a k i j o s 
padėtį. Vertėtų visiems tą 
straipsnį perskaityti.

Onute

Dvi žinutės iš 
Telšių “Masčio”

Kur Šatrija, Rambynas^ 
kur Minija srauni, gražioj 
Žemaičių žemėj užaugom 
mes jauni 
dainos, kuria pradeda savo 
pasirodymus Telšių “Mas
čio77 fabriko dainų ir šokių 
ansamblis.

Turiningą kūrybinį kelią 
nuėjo šis gausus darbinin
kų saviveiklininkų kolekty
vas. Neseniai jis atšventė 
15-kos metų sukaktį. Ta 
proga paruošė naują dviejų 
dalių programą. Dabar su 
ja pradeda koncertines ke
liones: jau lankėsi Druski
ninkuose ir Alytuje.

tai žodžiai

j svetainėje.” 
Neseniai ant Arimaičių ežero kranto pastatyta dar viena 

Svečias čia gali išgerti putojančio

Užeigos interjerą puošia žinomo liaudies meistro V. .......... . - • dirbiniai.

užeiga — “Žirnelis.” 
alaus, pailsėti.

Jaručio metalo kaliniai ir S. Žigulio med 
Nuotraukoje: “žirnelio” aludėo

Vieno naktinio klubo sa
vininkui Beiruto valdžia 
įsakė nukabinti afišą, vaiz
duojančią nuogas šokėjas. 
Kitą dieną afišos vietoje ka
bojo skelbimas: “Mūsų šo
ka basos iki pat kaklo?7

Tonografas diagnozei
žmogaus kraujospūdis ' 

niekada nebūna pastovus. 
Jis keičiasi keletą kartų 
per dieną, priklausydamas 
nuo žmogaus psichinių per
gyvenimų, emocijų ir fizi
nio įtempimo. Todėl ir re
guliariai ligoniui lankant 
kliniką, toli gražu ne visada 
galima nustatyti tikrąjį jo 
kraujospūdžio dinamikos 
vaizdą, o juo labiau—nuo 
ko ir kada padidėjo kraujo 
spaudimas.

Į šiuos klausimus atsako 
tonografas — švedų inžinie
rių sukonstruotas miniatiū
rinis siųstuvas su portaty
viu priedu.
Tonograf o siųstuvas su pla

taus žiedo formos jautriuo
ju elementu užmaunamas 
ant rankos didžiojo’'piršto. 
Aparato maitinimo šaltinis 
ir kitos detalės sudėtos prie
de, kurį galima įsidėti į ki
šenę arba rankinuką.

Aparatas vienodais laiko 
tarpais automatiškai įsijun
gia ir nubrėžia spaudimo 
kreivę. Vadinasi, žmogus, 
kur jis bebūtų ir ką beveik
tų, nuolatos yra stebimas 
nenuilstančio elektro n i n i o 
laboranto.

Tonografu buvo gauti la
bai įdomūs duomenys. Pa
vyzdžiui, tam tikros katego
rijos žmonių, kurie kliniko
je buvo nustatyti esą hiper- 
tonikai, kraujo spaudimas 
įprastinėse sąlygose buvo 
normalus. Buvo ir atvirkš
čiai, gydytojams apžiūrint, 
pacientų spaudimas nebūda
vo padidėjęs, ir tiktai tono
grafas padėdavo išaiškinti 
įprastiniu būdu nepastebi
mą hipertoninę ligą.

Camden, N. J. — čia jau
čiamas pieno produktų trū
kumas dėl tymsterių strei
ko.

Daug gero Telšių “Mas
čio” trikotažo fabrike. Kaip 
tik čia Lietuvos Lengvosios 
pramonės ministerijos ko- * 
legija surengė savo išva-v 
žiuojamąjį posėdį. Pas Že-r 
maitijos trikotažininkus bu
vo susirinkę visų giminin
gų įmonių vadovai, vyriau
sieji inžinieriai.
Pirmiausia svečiai susipa

žino su įmone.
Nors aš “Mastyje” pirmą 

kartą, tačiau jis man palie
ka labai gerą įspūdį, — ap
žiūrėjęs cechus pasakė Juod
upės vilnonių audinių fabri
ko “Nemunas” direktorius 
Jonas Ramanauskas.

Kolegijos posėdžio daly
viai, pabuvoję cechuose, su
sirinko aptarti rūpimų prob
lemų. Svarbiausia, kaip pa
gerinti trikotažo gaminių 
dažymą. Nemaža šioje sri
tyje nuveikta mastieČių. 
Apie tai papasakojo tauri
nimo cecho viršininkas Jonas 
Sauliūnas. “Masčio” fabri- 
ke sudėtinga d ži o v i.n i m o, 
pletimmir sta b i 1 i z a v i m £ 
“Brukner” firmos masinį 
kuria apdirbamos kaproni- 

. nė, trikotažinė ir triacetati- 
( nė medžiagos. Dažomos šios 

medžiagos nauju būdu, mo- 
. derniu “Obermajer” firmos 

aparatu. Be to dabar “Mas
tyje” yra moderni austriš
ka šabloninė marginimo 
mašina. Marginamos ne tik 
medvilninės, bet ir triaceta- 
tinės medžiagos.

Apie medžiagų dažymą ir 
taurinimą, nuo ko daug 
priklauso trikotažo gaminių 
paklausa, pirkėjų nuotai
ka, kalbėjo įvairių įmonių 
vadovai, specialistai. Pasa
kytas kolegijos posėdyje 
mintis apibendrino Lengvo
sios pramonės ministerijos 
trikotažo ir tekstilės galan- s 
terijos skyriaus viršininkas T 
Jonas Lisinskis. A

BALADĖ APIE DU VAISMEDŽIUS
Ties gryčios galu pasodinęs kaimynas 
Vaismedžius du jaunučius,
Tikėjos—vėliau ant sėdynės pušinės 
Glėbs jam pavėsis pečius.
Pavasariui juos palytėjus su vėjais, 
Jie subaltavo žiedais;
Jų šakos drauge glamonėjos, mylėjos, 
Glaudės kvapniais bučiniais.
Bet, slenkant į praeitį laikui, gan veikliai 
Vienas vis stiepės aukštyn, 
Antras gi liemenį draikų be saiko 
Skleidė į šonus, platyn.
Lyg tuopa pirmasis siūbavo, žaliavo, 
šovė dangun išlakus,
O antras šakom mataravo, kreivavo 
Tartum kerėpla klaikus.
Kaimynas pasenęs ne sykį vis ipyko. 
Dėl padarytos klaidos, — 
Sodindamas jis apsiriko: netiko 
Medis tas veislės kitos.
Įskiepijus—kriaušė aukštoji, lieknoji 
Būtų čia augus kita, — 
žiedų bučiniais būt šakoję, lapoję 
Vaismedžiai tie visada...

, Jo Šimonis

~aAi' >5^

Istoriniame namelyje, Vilniuje, Petro 
Cvirkos skersgatvio Nr. 9, kuris Lietuvos 
Komunistų partijos 50-mečio proga pavers
tas LKP pirmojo suvažiavimo muziejumi, 
netrūksta lankytojų.

M. Baranausko (ELTOS) nuotraukoje: 
prie K. Bogdano skulptūrinės kompozicijos, 
kurioje įamžintas V. Lenino ir V. Kapsuko 
susitikimas Fotonine 1914 metais.
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Nuoširdus ir nepaprastas, 
kaip ii- jo daina

^’Tur būt nėra Lietuvoje mo kapelai. Tikras džiaugs- 
rajono, kuriame kaimo ka- mas, jei pasiseka parašyti 

ai- gražią dainelę vaikučiams... 
Mat, savų turiu dešimtį,” 
šelmiškai šyptels po tokių 
žodžių ir užtrauks “Polku
tę iš peties”...

Ir po tokios pirmos pa
žinties, tegul kompozitoriui 
ir rankos nepaspaudęs, kiek
vienas jaučiasi lyg seną 
draugą sutikęs.

Kurti muziką Gaižauskas 
[pradėjodar besimokydamas 
Klaipėdos muzikos mokyk
loje. Kūrė ją ir konserva
torijoje, kurią baigė net du 
kartus. Pirmiausia mokėsi 
smuiko klasėje, o antrą kar
tą studijavo kompoziciją.

Nors pats kompozitorius 
sakosi nedaug parašęs, nefe 
ištisai dirbąs pedagoginį 
darbą, tačiau nevisiškai su 
tuo galima sutikti. Sukurta 
jau per šimtą dainų. Be tų, 
kurios plačiai žinomos su
augusiems, išleistos trys jo 
vaikiškų dainų knygeles — 
“Labas rytas,” “Dainos 
vaikams,” “Dainos mažie
siems.” Šios dainelės dau
giausia parašytos vaikų my
limų poetų K. Kubilinsko ir 
E. Matučio posmais.

J. Gaižausko kūrybos 
aruoduose yra ir simfoni
ja, kelios simfoninės poe
mos, oratorijos ir kantatos, 
sonata birbynei, nemaža ki
tų instrumentinių kūrinių. 
Jis taip, pat yra parašęs 
liaudišką operetę poeto V. 
Bložės tekstu, kurią pats 
statė su Šakių rajono “Ne
muno” kolūkio 'saviveikli
ninkais. Kiek vėliau ši ope
retė išvydo ir Telšių kul
tūros namų sceną.

Neseniai Gaižauskas už
baigė kantatą vyrų chorui 
“Laisvė,” parašytą J. Pa
leckio žodžiais. Tai muzi
kinis kūrinys, pasakojantis 
apie revoliucinį Vilnių, Le
niną. Kantatą autorius ski
ria didžiojo proletariato va
do šimtosioms gimimo me
tinėms ir tikisi, kad pirmie
ji ją sudainuos Elektrėnų 
vyrai.

0 neseniai apsilankęs J. 
Gaižausko bute radau jį 
taisantį paskutinius vaikiš
kos operos “Buratinas” kla- 
vyro puslapius. Tai bus pir
ma lietuviška vaikiška ope
ra. Dar šiame sezone ją 
numato pastatyti Valstybi
nio akademinio operos ir

pelos negrotų Jurgio G 
žausko linksmų polkų, v 
sų, fantazijų.
vietovių kompozitorius y 
svečiavęsis su Lietuvos 
dijo kaimo kapela, popu 
riais atlikėjais, dainuo j ^n 
čiais jo lyriškąsias “Do 
luos,” “Nidos gintaras” 
kitas nuoširdžias dain 
Pagaliau, jei kas ir nematė 
paties kompozitoriaus, žino 
jį iš radijo įrašų. Juk nė
ra savaitės, o kartais ir die
nos, kad radijo bangomis 
neskambėtų J. Gaižausko 
muzika.

Žmogus, mėgstantis ku 
nors rašytojo knygas, d 
įįninko paveikslus ar kom- 

ai- 
to

al- 
Daugelyje 

ra 
*a- 
a-

ir 
as.

rio 
ai-

pozitoriaus parašytas d 
nAs, paprastai susidaro 
žmogaus - kūrėjo vaizdą, 
kiekvienas jį įsivaizduo 
kitaip. Antai prieš vieną 
J. Gaižausko susitikimą 
muzikos mylėtojais rajohe, 
nugirdau pokalbį: “Įdomu 
kaip jis atrodo? Tikrinu
sia, lieknas, aukštas ir ne
vedęs—tokias linksmas d 
nas rašo,”—patyliukais k 
bejosi merginos.

Ir štai scenoje pasirodė 
laukiamas kompozitorius — 
nei lieknas, nei aukštas, 
dutinio amžiaus žmogus 
smuikele rankoje. O k 
linksmo būdo ir greito, gy
vo žodžio — tai teisybė. 
Vargu kas jį matė paniupi- 
sį arba, kaip žmonės sa 
blogo ūpo. Gal todėl j 
penktą dešimtį įpsėjęs 
Gaižauskas atrodo gan jau
natviškai. Todėl be jo ne- 
apseina įvairios - jaunimo 
stovyklos, kom p o z i t o r 
susitikimai su žvejž 
darbininkais, kolūkiečio 
moksleiv i a i s. O per 
kius susitikimus - vakaius 

• visuomet jaudinančiai p 
byla kompozitoriaus sm 
kas, su kuriuo jis nesis 
ria nuo pat vaikystės.

Žiūrėk, ir pats dainą 
trauks, paprašytas papa 
kos apie save: “Gimi 
Aukštaitijoje, mokiausi {že
maičiuose, dirbau Suval 
joje ir dzūkuose.
sąrą keliauju po Lietuvą 
nuklausęs kur liaudišką 
melodiją, vėliau ją savo kū
ryboje panaudoju. Malo
niausia rašyti dainas cho
rams, duetams, muziką kai-

ja

su

ai- 
al-

ri
šu 
ad

<o, 
au

ių 
is, 
is, 
mo

*a-
ui- 
ki-

iz- 
sa- 
au

ki-
Kas pa
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M irus

Janinai Vigi iienei (Pataite)
•Reiškiame gilią 

Viginiui, sūnui Bron 
lijai, giminėms ir dra

A. M. Valilioniai
Mr. ir Mrs. Krupp
J. S. Thomsonai 
Alice Johns
E. Vitartienė
V. M. Bovinai
Mr. ir Mrs. Clee
A. Bubelis
Mr. ir Mrs. Stankv s
F. Mankauskas
Mr. ir Mrs. Tamošiūnas 
Mr. ir Mrs. Šimkus
J. Novak
I. U r bon
Mary Bružas
Sophie Zavish
F. Kvetkas
J. P. ir Mae Gabrėnai

ižuojautą jos vyrui Juozui 
ui, ir jo šeimai, sesutei Ju
ngams.

Mr. ir Mrs. Denis
Mr. ir Mrs. Žavis
Mrs. Mikitas
E. Purlis
Mr. ir Mrs. Daugirda
M. Stankienė
Joe Balčiūnas
J. M. Paukštaičiai
Mr. K. Dulensky
Mr. ir Mrs. J. B. Zutras
W. Mikulėnas
John Smalenskas 
Mr. ir Mrs. Aimontai
J. M. Kanceriai 
Veronica Urbas 
Mr. ir Mrs. Alexandra 
Amelia Milerienė
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baleto teatro kolektyvas. 
Taigi, sakydamas, 
žai sukūrė, kompozitorius 
pasikuklino.

Kuklus ir be g 
tus, paprastas ir nuoširdus 
kaip kad skambi ir nuoširdi 
jo smuiko melodija bei pla
čiai aidinčios jo dainos — 
toks mūsų Jurgis 
kas. Dabar jis pačiame kū
rybiniame brandume ir, 
matyt, pradžiugins mus dar 
ne vienu muzikiniu kūri
niu.

jog ma-

lo darbš-

Gaižaus-

B. Jonaitis

So. Boston, Mass
Patyrimai lar 

“Laisvės” skait:
Spalio, 16 d. apla 

ną Gudlauską. R 
tau j ant. Jo ž!mo 
ramsčiuodama lazdele, pa7 
prašė į vidų. J. 
kas jau 78 metų 
girdi. Sako: “da] 
jinsiu šiemet, nes 
tyti galiu,” ir p 
aukų.

Tą pačią dieną 
mūsų jaunų dienų 
kėją Motiejų Gir 
mums geriau žin 
Juozą Naujoką, t is randa
si Nursing Home, 
lumbia Rd., So. B 
veido atrodo gerai, bet nu
siskundė, kad galva svaigs
ta ir negali toli r 
ko: “norėčiau d a 
sueigose, progresyvių veik
loje, bet negaliu.’1

Kai įėjęs pasaki 
rėtojai, kad noi: 
Giriūną, tai pakla 
mano draugas. . 
kad taip. O ji at: 
labai mažai jo dra 
lanko.

Aš patarčiau jo pažįsta
miems jį aplankyt’ T* 
ko: “Kada pasi 
draugais, tai ge 
čiuosi.” Išsiėmė 
$20 ir prašė atr 
“Laisvę” ir likusius $11 pa
skyrė “Laisvės” fondui.

Kas norite užsirašyti 
“Laisvę” ar “Viln 
sinaujinti, aš mie 
nauju. Mano telefonas: 825- 
1643.

kant 
ytojus
nkiau Jo- 
adau pie
ną, pasi-

Gudlaus- 
ir mažai 

♦ atsinau- 
dar skai- 
ridėjo $5

aplankiau 
gerą vei- 
iūną, o 

omą kaip

1380 Co- 
ostone. Iš

neiti. Sa-

au prižiū
ru matyti 
usė, ar jis 
Atsakiau, 
sakė, kad 
ugų jį ap-

± Jis sa- 
kalbi su 
riau j aū
is kišenės 
au j in ti

bei at- 
lai patar-

S. Hainard "

Fla

draugės! 
jums vi- 

at jautimą 
Man la-

atvirutė- 
pgi dova- 
inkėjo ko-

ir vėl bū-

Clearwater,
Padėka

Mieli draugai ir 
Širdingai dėkoju 
siems už gražų 
laike mano ligos,
bai pasidarė smagu, kad tu
riu draugų, kurie 
mis ir laiškais, tai 
nomis sveikino ir 1! 
greičiau pasveikti.

Manau neužilgo
ti su jumis parengimuose.

Ačiū daktarams, 
mano gyvastį išgelbėjo. Ir 
ačiū tiems draugs 
nuvežė mane į Iii 
suteikė gerą pat 
mano žmonai ir 
čiam. .

Aukoju “Laisve 
fondui $5. Nuošii 
kiu visiems draug 
sveikatos.

, kurie

ms, kurie 
goninę ir 
arnavimą 
man pa-

s” vajaus 
ėdžiai lin
ams geros

A. Jotis

Worcester, Mass.
M. Sukackiene ligoninėje
Pereftą savaitę mūsų vei

kėja M. Sukackienė pasida
vė į City Hospita' 
pataisyti.

Linkime Marijanai grei
tai susveikti ir gržti į mūsų 
eiles.

sveikatai

Drauge

Bridgeport, Conn.
Vieša padėka

Nelaimėje pažinsi draugą 
savo, taip yra sakoma, ir ti
kra tiesa.

Man patekus į ligoninę ir 
drg. J. Strižauskui parašius 
spaudoje apie mano padėtį, 
suplaukė šimtai atviručių 
ir laiškų iš plačios Ameri
kos su gražiais linkėjimais 
ir simpatijomis, kad ypatiš- 
kai neįmanoma visiems pa
dėkoti už jų linkėjimus. Tad 
noriu padėkoti visiems 
draugams ir draugėms kar
tu už parodytą gerą širdį, 
prisiunčiant laiškus ar at
virutes, taipgi vietiniams 
už skaitlingą lankymą ma
nęs ligoninėje. Dėkoju Stri
žauskui už parašymą spau
doje, taipgi už gėles ir A. 
Žilinskienei už gėles.

Jūs visi, mielieji bičiuliai, 
palengvinot perkęsti tą 
skausmingą operaciją.

Dėkodamas visiems noriu 
prisiminti, kad atsitikime 
nepadarytumėt tokios klai
dos, kokią aš padariau. Man 
reikėjo ieškoti pagalbos du 
ir pusę metų atgal, kuomet 
pradėjau jausti ką negero 
manyje. Ir gydymas būtų 
buvęs lengvesnis, ir nebūtų 
reikėję taip ilgai kankintis. 
Mat, vis to laiko nebuvo, ir 
maniau nepasiduoti. O kaip 
atėjo galas kelio, turėjau 
pasiduoti, dar ir kaip!

Dar praeis keletas savai
čių, ir sustiprėjęs, steng
siuosi atpildyti tą spragą 
visuomeniniame veikime, ką 
ši nemaloni liga padarė.

Ačiū šimtus kartų visiem!
Juozas J. Mockaitis

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

Shenandoah, Pa
Serga K. Motuzą

Sunkiai buvo susirgęs Ka
zimieras Motuzą. Ligoninė
je išbuvo 6 savaites. Po to 
paleido namo, dabar taisosi, 
nors ne taip greitai, bet 
eina geryn kiekvieną dieną.

Jau keturios savaitės kaip 
namie po daktaro ir draugės 
Motuzienės priežiūra. Lin
kime jam greitai ir pilnai 
pasveikti.

Draugas Motuzą labai ge
rai žinomas visam “Laisvės” 
štabui.

J. Pacauskas

Rochester, N. Y

MOLDING PRESS OPERATOR.
2nd Shift. Perm, job, free hosp. 6 
pd. holidays, good starting salary 
w/merit increases.

REELING PLASTICS
2781 Philmont Ave., Bethayres.

WI 7-1820. (79-81)

HUSBAND & WIFE, no children. 
Light custodial work, small office 
and hall. Small monthly salary, plus 
3 rm. &bath apt. Stove, refrigetotor. 
Auto, washer and utilities. Ref. req. 
Must speak English. Write: CLEV
ELAND FOOD DEALERS, 2404 De
troit Ave., Cleveland, Ohio.

216-961-4836.10 to 2 PM. for appt.
(79-80)

CARETAKER WANTED

KENT ISLAND (EASTERN SHORE) 
HUSBAND & WIFE (PREFERRED)

Or Widower, widow with or with
out children. Will consider couple 
who are pensioned or drawing so
cial security, to take care of house
hold duties and general work ar
ound WATERFRONT ESTATE. Man 
must be a handy man, mechanically 
minded and prefer someone who has 
worked on a farm. Excellent set up 
for reliable dependable couple. In 
reply state ages, number of depend
ents, marital status, employment. 
Record for past 10 yrs. and phone 
number where and when you can be 
reached, also enclose pictures if av
ailable. Write to

CHAS. CRANE
1800 N. Charles St., Baltimore, Md.

21201

BUSINESS OPPORTUNITY

REAL ESTATE. Investment op
portunities. Liquidating at substan
tially reduced prices. Ground rents, 
commercial and residential proper
ties.

CRANE & CRANE
1800 N. Charles St., Baltimore, Md.

301-SA 7-7030

LDS 11-ta Kuopa rengia 
puikius pietus

Įvyks sekmadienį, spalio 
27 d.1' 1 valandą. Dovana Už 
pietus ypatai $2.00. Prie 
pietų turėsime rekorduotos 
muzikos. Ir bus juostoje 
įrėžta kalba Lietuvos mi- 
nisterės Diržinskaitės, kai 
atstovavo Lietuvos Respub
liką Montrealyje pasaulinė
je parodoje 1967 metais.

Be to, artinasi prezidenti
niai rinkimai, kuriais dau-. 
gelis žmonių interesuojasi. 
Kodėl mes negalime padis- 
kusuoti apie rinkimus ?

Kviečiame visus dalyvau
ti. Nariai užsidekime sau- 
prievolę dalyvauti.

Rengimo Komisija 
.. (80-81)

Pranešimas
LDS 1-os Apskrities kon

ferencija įvyks spalio 27 
d., 318 W. Broadway, So. 
Boston, Mass,, U vai. ryto. 
Prašome šios Apskrities 
kuopas prisiųsti delegatus.

S^Rainard, sekr.

ELECTRICIAN HELPER. PAINT
ERS HELPER. MAINTENANCE 
MECHANIC HELPER. DOZER 
OPERATOR. TRUCK DRIVERS.
Good pay, excellent benefits, call 
201-766-4000, ask for Julio Ferrante.

(75-81)

MEN day and night shift, general 
factory work, no skill nec. Good 
working conditions. New plant. Ex
cellent oppt. for advancement. Top 
rate pay. Some overtime. Orange 
Products, Inc., Passaic Ave., Chat
ham, N.J. 635-6666. See Mr. Wilson.

(75-81)

CHEMICAL 
PRODUCTION SUPERVISOR

Harleco, a division of AHSC, 
world leader in the health field 
is seeking aggressive recent grads 
to fill these key entry level man
agement positions. Leadership skills, 
a strong chem bkgd plus a desire 
to rapid advancement can spell 
success with this young div. We 
offer excellent salary plus full bene
fit program. Reply in writing or 
call SA 6-9600. L. Lehmkuhl.

HARLECO DIV. AHSC.
60th & Woodland Ave., Phila., Pa.

(77-80)

SHEET METAL Fabricators, re
quire weldtrs, polishers, grinders, 
machine operators. Some exp. nec. 
Exc. working cond. in new and mod
ern plant. Many benefits. Apply in 
person CADDY CORP of AMERICA, 
711 Caddy Dr., Pitman, N. J. bet. 
9 and 4. (79-82)

AUTOMOTIVE MACHINIST
Experienced only. Good working 

conditions with congenial force. Sa
lary open. Call HO 4-6399. Ask for 
Mr. Russo. (70-82)

PIPEFITTER-MILLWRIGHT. Lim
ited opening for exper. mechanic in 
pit. maintenance dept. Pipe setting. 
Longrun steam ■& water lines fitting 
and welding application nec. Exc. 
oppty., top wages, year round work. 
Apply or phone OWENS CORNING 
FIBERGLASS CORP., Jackson Rd., 
Berlin, N. J. 1-609-764-3300.

(80-84)

EXPERIENCED 
TREE CLIMBERS

Steady work, paid vacation and 
holidays, bonus, modem equipment. 
Call 264-4561 for appt.

(70-82)

COFFEE PROCESSING 
TRAINEES.

Day and night shift. Machinery ex
perience helpful, not required. 18 
or over. Cail 855-2151.

HI-VAC CONCENTRATES 
10th & Walnut Streets, Lansdale.

(73-80)

MEN for general factory work. 
No experience necessary. 55 hours 
per week $125 total, including over
time to start. Bernardsville, N. J. 

201-766-0606.
(77-80)

OFFSET PRESSMEN

We have several openings for 
fully qualified Pressmen in the ro
tary business forms field. Our new 
rate is as high as $4.05 per hour, 
with such comprehensive benefits 
as Pension Plan, Blue Cross—Blue 
Shield, paid vacations, life insur
ance, health & accident insurance, a 
total package deal of $.60 per hour. 
For interview apply in person or call 
Mr. DeMone, GA 6-7700. AMER
ICAN BUSINESS SYSTEMS, 2929 
B St., Phila. (77-80)

BUS DRIVERS

Planas Florencijai 
gelbėti

Prieš puspenkto šimto 
metų Leonardas da Vinčis 
suprojektavo pylimų, eže
rų, šliuzų ir kanalų siste
mą, kuri turėjo apsaugo
ti Florenciją nuo po
tvynių. Mokslininkas savo 
projektą sudarė, remdama
sis vietovės tyrimais, ku
riuos jis atliko Cezario Bor- 
džijos karų metu.

Leonardas da Vinčis nu
matė sukurti dirbtinį ežerą 
Siano slėnyje, į šiaurės vąš
karus nuo Florencijos, ir 
pastatyti užtvankas ant 
Arno ir Sievo upių, užlieju
sių miestą ir 1966 m. ru
denį. Dirbtinis ežeras (ka
nalų tinklu turėjo jung
tis su T r an z i men o eže
rų, per jį —- su Tibro 
upe. Kitas kanalas, jun
giąs Florenciją su Livor
no uostu, turėjo nukreipti 
Arno vandenis Florencijos 
varžovo Pios miesto link. 
Tačiau šis projektas nebuvo 
įgyvendintas. Special i s t a i 
mano, kad didžiojo renesan
so genijaus idėjos pravers, 
kuriant šiuolaikinį planą, 
kaip išgelbėti Florencijos 
istorines ir menines verty
bes.

St. Petersburg, Fla.
Spalio 26 yra rengiami 

pietūs su šokiais Laiškane
šių salėje. Visi esate kvie
čiami atsilankyti. Manome, 
nesigailėsite linksmai laiką 
praleidę. .

Kviečia rengėjai

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

LLD 7-tos Apskr. metinis 
suvažiavimas įvyks spalio 
27 d., 318 Broadway, 11 vai. 
ryto. Kviečiame visas kuo
pas ir vietos veikėjus daly
vauti. Turime daug bėgan
čių reikalų apkalbėti.

J. Jaskevičius, sekr.
(*79-80)

FACTORY. Several men needed 
for general factory work. Excellent 
Company benefits. Day shift. Steady 
work. Apply Mr. Mulligan VI 8-2400. 
SPRAGUE GRIFFITHS DIV., 346 E. 
Walnut Lane: An equal opportunity 
employer. (79-81)

Full time and part time. Good pay 
and benefits. We will train you.

KEVAH KONNER, INC.
Ridgedale Ave., Morristown. 201- 
539-5199. (75-81)

Help Wanted Female

TRUCK DRIVER for Summit auto 
parts house. 5% day week. Steady 
employment. Must be dependable. 
201-273-0880. Ask for Ray or Tom.

(75-80)

INSTRUCTORS. Three gals, over 
20, wanted as instructors — full or 
part time in local health club. No 
exp. nec. Must have neat appearance 
and good personality. Call Miss 
Kathleen, GR 7-2072. Mon., Wed., 
Fri. 9—Š. (77-82)

MATURE WOMEN. NURSING
AIDS. Exp. unnecessary.

We will train you.
Call Mrs. Tunney RN at

UPTOWN HOME FOR THE AGED
RA 2-2300

(77-80)

NURSES. Registered. Emergency 
room. Full time. 3 to 11:30 PM. Part 
time 6 to 11 PM. Full time benefits 
include 50% tuition reduction at 
Temple. 4 weeks vacation, every 
other weekend off, generous evening 
differential. Contact Director of 
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600.

(77-83)

DRAFTSMEN. Civil. Exp’d. any 
phase civil or survey. Interested ad
vancing to technician or engineer 
level. Permanent. John G. Reutter 
Assoc., 729 Federal St., Camden, 
N. J. 1-609-966-1202. (77-80)

NURSE, LPN. Full or part time. 
Day, evening or night shifts. Licqns- 
ed by exam only. Benefits include 
every other weekend off and shift 
differential. Contact Director of 
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600. (77-83)

TOOLMAKER. Experienced on re
pair and maintenance of progress
ive and secondary operation dyes, 
and general tool room work. Will 
consider first class machinist. Num
erous fringe benefits. Will be mov
ing to new facilities shortly. Apply 
in person or call AMSCO INDUS
TRIES, Hatboro, Pa. OS 5^6100. 
Miss Hahn or Mr. Sawicki. (77-84)

OPERATORS (10) Plan single 
needle mach oners at least 6 mos 
exp. Start $1.60 hr & move up to 
$1.75. No layoffs. Union fringe be
nefits. Med. & pd holi. Apply all wk, 
B & S MFG. CO., N. E. Cor. Broad 
& Carpenter, 4th fir. (near subway) 
DE 6-1600. (79-85)

HELICOPTER MECHANIC Expd. 
A & P lie. preferred, not required. 
Approved Bell & Hughes Service 
Station. Full employee benefits pro
gram. RONSON HELICOPTERS, 
Mercer Co. Airport, Trenton, N. J. 
Call Mr. Hines for interview.

609-882-9286. (77-82)

HOUSEKEEPER, over 35, refs. Un
attached ,slp. in own apt. w/sep. ent., 
air cond., t.v., bth & kichenette. Dr's 
home, help with 3 children, gen’l 
hswk. No cooking. 2 days off. Salary 
$40. to start temp. 4 mo. 1-609-428- 
9265. Haddonfield, N. J. (75-80)

BOOKKEEPING Machine operat
or—exp. on accts receivable. Large 
office, good working conds. Public 
transportation to door. Monday to 
Fri operation. Co. paid fringe bene
fits. Good salary. Apply immediately 
LOUIS BURK CO., 3rd & Girard Av. 
PO 3-7111. (79-81)

TABULATING MIDNITE SHIFT. 
Major CC firm is seeking an exper
ienced tabulating operator for a 
midnite to 8 AM shift. Should know 
the 407,519, 088, 083 or similar equip 
& be able to work by themselves 
w/a minimum of orientation. Excel
lent growth- potential into camput- 
ers. For an interview or further in
formation call 585-5433. An equal 
opportunity employer. (79-82)

CLERICAL, General. Preferably 
some keypunch training. Exp. not 
required. Willingness and ability to* 
learn use of office equipment essen^ 
tial. 5-day, 35hr. wk. Equal oppty 
employer. Call LO 9-1100 for inter-j 
view between 9:30 AM-and-4*3Q-PM.

(80-83)'

AUTO HELP! Auto Service Writ
er. Experienced for Volume GM’deal- 
er. Top pay plan plus many bene
fits. Front End Specialist. Exper
ienced, to work with John Beam 
front end machine. Top rate. Line 
Mechanic. All around experienced 
fdr finest N. J. shop. Top rate, be
nefits. Call or apply in person to 
Service Manager of N. J.'s largest 
and finest Olds dealer. DAN ESPO
SITO OLDS, 352 Central Avenue, 
E. Orange, N. J. 675-5555. (79-82)

Karači, Pakistanas.—Vai-, 
džia uždarė visas sostinėje 
mokyklas, kai studentai de-^ 
monstratyviai pareikalavo 
mokyme reformų.

AUTO SERVICE. Man for tires 
battery and seat covers. Also for 
minor repairs. Paid hospitalization 
insurance and vacation. Steadywork 
for right man. Apply or Call MR. 
KEATING. PENN JERSEY, 4165 
Torresdale Ave.

PI 3-9838, (80-82)
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Šventosios knygos
Paklausę arabo, kodėĮl jų 

moterys dengia veidus, 
dėl jie nevalgo 
ir švenčia penktadienį, 
girsime atsakymų, kad 
liepia koranas.

Kas gi tas koranas?
Tai musulmonų šv 

knyga, kurioje surašyti 
galima ir ko negalima 
religijos išpažintojui, 
surašytos pagrindinės 
sulmonų religijos, kuri 
vadinama islamu, taisy

Musulmonai sako, kaq ko
ranas buvo per am 
Jo originalas gulįs pas 
chą (taip musulmonai gadi
na dievų) po sostu. Ala 
per angelų Džebrailų 
reiškė šių knygų pran 
Mahometui, o tas išplatino 
jų tarp žmonių, kurie įtikė
jo i alachų ir jo pranašų 
Mahometų.

žemė ant jaučio rago!
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i;”Pavartykime “šventąjį 
koranų.

<rKas, kad ne dievas p 
ko paukščius ore?” — r 
ma šioje šventoje knyįoje. 
Koranas aiškina, kad z 
yra plokščia. Pirmąjį žmo
gų sutvėręs pats alachas, o 
moterį sukurti pavedė 
nėtam angelui Džebraillui

Kitoje musulmonų š 
toje knygoje rašoma. 
Žemė laikosi ant jaučio 
go, jautis*ant žuvies, žuvis 
ant vandens, vanduo 
oro, oras ant drėgmės 
ant drėgmės... nutrūksta 
žinojimas.

Štai kokios “keistenybės 
surašytos šventose mi 
monų knygose!

Ir katalikų biblija
O kaip atrodo kitu re 

jų šventosios knygdš?
Jeigu paklausi katdl 

davatkos^ iš kur £in 
apie dievą, ii atsakys:

— Kunigėlis sakė.
O jeigu kreipsimės į (Įlva- 

sinin^a, tas paaiškins:
— Tikriausias dievo 

dvmas ir jo žvgiu anr 
mas yra šventai ame ra^te.

Taip tvirtina ne tik k 
liku. bet ir pravoslavu, 
testantu ir net sektdntų 
kunigai bei vvresnieii.

Kodėl katalikė davatka 
nepasakė, kad anie dievą ži
nanti iš šventojo rašto” Ji 
šventojo rašto nėra skai
čiusi. Katalikų bažnyčios 
palva popiežius Grigalius 
IX ian 
to kad šventaii rasta re 
uždrausti skaityti be dv; 
ninku komentarų.

O uždraudė ne be reik 
Bažnyčioje tikintis ž 

gus nuolat girdi pa mok v- 
mus iš šventojo rašto 
iam įteigiama, kad 
šventosios dvasios ikv^ntu 
žmonių parašytos relig‘nes 
knygos, kurios liudiia įmie 
dievo žvgius pasaulyje, 
tikėti šventu raštu — 
Šiaušia nuodėmė.

Kataliku šventų rasta 
daro 73 knvgos. Iš ii 
priklauso Senaiam testa
mentui. kuri krikščionys 
paveldėjo iš žvdu religijos, 
ir 27 knvgas turi Naudasis 

r krikščioniš
ka literatūra, kurios nenri- 
pažista žydų arba judėjų 
religija.

Visos tos knvgos dar 
dinamos biblija.

Tas žodis yra kilęs 
graikų kalbos ir reiškia 
“knygos”. Krikščionys 
ko, jog dievas sukūręs žmo
gų, kad tas garbintų (savo 
kūrėją. Bet, esą, iš
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žmogus galėjęs žinoti, kaip 
jis privalo dievų garbinti. 
Tai nurodęs pats dievas 
šventame rašte. Esu, Se
najame testamente surašy
tas dievo mokslas iki Kris
taus atėjimo, o Naujajame 
testamente — paties Jėzaus 
Kristaus paskelbtas moks
las.

Didžiausios nesąmonės
Pavartykime Senąjį tes

tamentų. Štai aprašoma, 
kaip dievas kūrė pasaulį. 
Pirmų dienų visagalis pasa
kė, kad pasidarytų šviesa. 
Ir pasidarė šviesa. Paskui 
dievas atskyrė šviesų nuo 
tamsybių. Ir atsiskyrė švie
sa nuo tamsos. Visa tai įvy
ko pirmąją pasaulio kūrimo 
dieną. Trečia diepą, kaip 
rašoma krikščionių švent
raštyje, dievas sutvėrė au
galus ir medžius, o ketvir
tą — Saulę, Mėnulį ir kitus 
mažesnius dangaus žibu
rius, patalpindamas juos 
“dangaus tvirtumoje”. .

Šių dienu žmogus negali 
nenušvpsoti skaitydamas, 
kad dievas sukūrė šviesa be 
Saulės, kad atskyrė šviesų 
nuo tamsos, kad esanti 
tvirtuma, kurioie pritvir
tintos žvaigždės ir planetos. 
Senasis testamentas pasa
kota. kain dievas nulipdė iš 
molio Adomą, Ivg jis—die
vas — būtų ne dvasia, o tu
rėtų rankas. Nulipdęs Ado
ma. jis pamiršo sutverti 
Ieva. Ir taip ištisai nėr vi
sa šventa raštų... “Keiste- 
nvbiu” čia nemažiau, negu 
musulmonu korane.

Taip atsitiko todėl, kad 
visi švnetieii raštai yra pa
prasčiausios knygos, - para
šytos žiloje senovėje, ir jos 
visiškai primityvios, kaip 
ir tų laikų žmonės. •

1 P. Pečiūra

dvaruose Praho 
rūmų kapelos,” buvo nema
ža čekų ir kitų 
zikantų ir kompo 
riems Jogailaič 
geras sąlygas kurti muzi
ką renesanso dv

Abiems Jogaila 
gelį metų teko p 
ruošė, vadovauti 
mūšiams. Vaid 
rado atgarsį ir če 
istorinėse dainosi 
šiai paplitusi b 
apie Mohaco mūšį. 1526 me
tais, kai Turkijos sultonas 
Suleimanas II sumušė Liud
viko I vadovauja 
nę čekų ir vengrų kariuo
menę, žuvo ir pats Liudvi
kas. Netrukus liaudis sukū
rė poetišką ir liūdną dainą. 
Jai muziką pritaikė slovakų 
kompozitorius Janas Silva- 
nas, panaudojęs žinomos 
Dovydo psalmės “Iš gilu
mos” (De profupdis) melo
diją. Ši plačiai žinoma dai
na pirmą kartą buvo iš
spausdinta Prahoje 1571 
metais J. Silvano rinkinyje 
“Naujos dainos”.

V. Jurkštas

tautų mu- 
zitorių, kil
ai sudarė

asia.
įčiams dau- 
įtraleisti ka-

dideliems 
ovų narsa 
ikų liaudies 
k Labiau- 
uvo daina

mą jungti-

Nervinę ląstelę tiria 
matematikai

Lietuviu mitingas, prakalbos ir
diskusijos prezid. rinkimais

Visiems mums labai rū
pi prezidentiniai rinkimai. 
Nuo jų daug kas priklau
sys Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Todėl reikia mums susiei
ti pasitarti, pasikalbėti, iš
siaiškinti su rinkiniais su
su rištas problemas.

Tam tikslui yra šaukia
mas lietuvių susirinkimas

spalio 27 d., 2 vai. po pietų. 
Įėjimas bus nemokamas. 
Visi ir visos kviečiami da
lyvauti.

Popietę praleisime nau
dingai.

Mitingo vieta: “Laisvės” 
salė, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Rengėjai

Mieste pasidairius

Čeku daina apie 
Jogailaitj

Čekijoje penkioliktojo am
žiaus pirmojoie pusėje vyko 
husitų sąjūdžio dalyvių — 
taboritų ir taurininkų — su
kilimas. Jis pasibaigė tra
gišku mūšiu prie Lipanų 
1434 metais.

Tuo laiku mirė Čekijos 
ir Vengrijos karalius Vla
dislovas Postumas, nepali
kęs įpėdinių. Dėl sosto pra
sidėjo ginčai. Kurį laiką 
kraštą valdė Jiržis iš Poje- 
brado. Tačiau 1471 metais 
Čekijos karalium buvo iš
rinktas Jogailos įpėdinio 
Didžiojo Lietuvos kunigaik
ščio Kazimiero sūnus Vla
dislovas II (valdė 1471-15- 
16). 1490 metais jis tapo ir 
Vengrijos karalium.

.šešioliktame amžiuje Če
kijos valdytoju buvo išrink
tas dar vienas lietuviško
sios Jogailaičių dinastijos 
atstovas. Vladislovo II sū
nus Liudvikas I (valdė 1516 
-1526). Jis karūnuojamas 
taip pat ir Vengrijos kara
lium; ten vadinamas Liud
viku II.

Viduramžiškais mąstymo 
principais pagrįsta husitų 
politinė ir religinė ideologi
ja užgožė to meto čekų tau
tos kūrybines jėgas. Moks
lo ir meno renesansas Čeki
joje pavėlavo visu šimtme
čiu. Naujoji romaniškojo 
atgimimo kultūra ypač įsi
galėjo Vladislovo Ii laikais. 
Reikia pažymėti abu Jogai- 
laičiai, Vladislovas II ir Liu
dvikas I, labai mėgo muži
ką, rūpinosi ja, globojo ta
lentingus muzikantus. Jų

Mažytė nervinė ląstelė — 
neuronas — slepia tūkstan
čius gyvybės mįslių. Kaip 
jas įminti? Kaip ištirti mi
kroskopinės ląstelės veiklą ? 
Fiziologai šiam tikslui nu
tarė panaudoti mikroelek- 
trodinę technikų. Jie įleido 
į ląstelę vieno mikrono sker
smens zondą ir specialios 
aparatūros pagalba pradėjo 
registruoti impulsus. Bet 
vėl problema — kaip ver
tinti tuos impulsus? Čia.fi
ziologams, • padėjo ■ didžioji 
šiuolaikinių mokslų talki
ninkė — matematika. Gimė 
nauja mokslo šaka—tstatis- 
tinė elęktrofiziologija.

... Aptarti pirmųjų eks
perimentų rezultatų, pasi
keisti nuomonėmis apie gy
vųjų ląstelių tyrimus Palan
goje susirinko mokslininkai, 
dirbantys statistinės elek- 
trofiziologiios srityje. Tarp
respublikiniame simpoziume' 
dalyvavo ižvmūs mokslinin
kai iš Maskvos. Kijevo, Ros
tovo, Novosibirsko ir kitų 
Tarybų Sąjungos stambių 
mokslinių centrų.

Simpoziume plačiai atsto
vauta ir Lietuvos mokslui. 
Mokslų akademijos Fizikos 
matematikos instituto tech
ninės kibernetikos specialis
tai apibendrino savo darbų 
rezultatus, kuriant nervinių 
sistemų modelius. Kauno 
Medicinos instituto atstovai 
dalijosi patirtimi, iššifruo- 
jant elektrokardiogramas 
matematinės statistikos me
todu. Apie šio metodo nau
dojimą medicininėje diag
nostikoje pranešė Vilniaus 
universiteto mokslininkai.

Manoma, kad statistinė 
elęktrofiziologija padės su
sekti informacijos perdavi
mo kelius nervų sistemos, 
įspėti smegenų veiklos pas
laptis.

Medžio šaknys plauna 
rankas

Nešvarias rankas mes 
plauname muilu. Parduotu
vėse yra ir muilo pakaitalų. 
Tropikuose muilą atstoja 
muilo medis. Užtenka nu
laužti nuo jo nedidelę šaku
tę ir patrinti drėgnomis 
rankomis, kaip beregint at
siranda saponino. Jis gerai 
putoja ir valo rankas.

Antifašistinis rinkimų 
susirinkimas

Amerikinė Sąjunga kovai 
su fašizmu, rasizmu ir anti
semitizmu šaukia masinį su
sirinkimą ketvirtadienį, spa
lio 24, Hotel Diplomat, 108 
W. 43 St., New Yorke. Pra
džia 7 vai?1 Vakare.

Kalbės demokratų kandi
datas senatoriaus vietai 
Paul O’Dwyer, Manhattano 
boro prezidentas Percy Sut
ton ir keletas kitų žymių vi
suomenės veikėjų.

Kaip su mokytojų streiku?
Trečiasis mokytojų strei

kas visuomenėje pasidarė 
nepopuliarus, nes jis kertasi 
su negrais, kovojančiais už 
decentraliz a c i j ą mokyklo
se ir už daugiau teisių neg
rams.

Mokytojų Federacijos pre
zidentas, Shanker aiškina, 
kad Federacija gina 89 mo
kytojus Brooklyno negrų 
rajone. Tai 1 vis baltieji mo
kytojai, su. kuriais tos vie
toj mokyklų.administracija 
nesutinka ir kurių nepagei
dauja mokinių tėvąi. f •

Majoras Lindšay paskel
bė,- kad jis daugiau streiko 
netoleruos, kad visos mo
kyklos privalo būti atidary
tos ir visi mokiniai turi jas 
lankyti, neapisant kiek mo
kytojų atei§ „juos mokyti.

Gregory turi pritarimą
Freedom and Peace Par

tijos kandidatas prezidento 
vietai Dick Gregory ir kan
didatas vice prezidento vie
tai Lane turi pritarimą tarp 
taikos šalininkų.

Jie plačiai veikia ne tik 
New Yorko valstijoje, bet 
ir kitose valstijose. Kur jie 
kalba, visuomet daug pub
likos susirenka.

•

Studentai protestuoja
New Yorko universiteto 

studentai demonstraty v i a i

protestuoja, kam buvo pa
leistas iš darbo negras John 
F. , Hatchett, Afro-Amerikos 
Studentų Centro direkto
rius.

Jie reikalauja grąžinti jį 
į atsakingą darbą. Reikala
vimai paremti piketais ir 
demonstracijomis. Gera da
lis studentų skelbia streiką.

Reikalauja mokyti 
mandagumo ir manieros

Prieš daugelį metų dir
bau žemesnėje Manhattano 
dalyje, kurioje įvyko susi
dūrimas su etiketu.

Darbininkas ir aš buvom 
pasiųsti viršminėton įstai
gon paimti tūlus pirkinius 
ir išpildyti skubų užsakymą. 
Mes sugrįžom atgal prie 
mūsų subvės sustojimo pa
čiu biznio skubos laiku. Ka
da vagono duris atidarė, 
mes turėjom muštis išeit 
laukan. Mano draugas pra
dėjo plūsti ir rėkti ant jų. 
Aš jam pasakiau: Jei šitie 
žmonės būtų mokomi dau
giau etiketo mokyklose, jie 
duotų biskį daugiau dėme
sio kitiems žmonėms.

Ką etiketas gali daryti 
su šiuo? ’ / ’

Ten turi būti nesuskai- 
tomas1 skaičius tokių žmo
nių, kaip jis; .

Aš gyvenau žemos namų 
nuomos kaimynystėje, kur 
dauguma žmonių nėra matę 
etiketo knygos. Ten terori
zuoja juos jauni niekšai 
kurie niekad nebuvo moko
mi apsiėjimo.

Jeigu mokyklos būtų juos 
mokę apsiėjimo, mes turė
tume skirtingesnę, sauges
nę šalį gyventi.

J. N.

Imperatoriaus sekretąs
Ir kur tik nerandami ne

žinomi klasikų kūriniai: ar
chyvuose, užmirštuose žur
naluose, senelių skryniose... 
Tačiau šito’ dar nėra buvę.

Ne vieną dešimtmetį La
manšo' pakrantėje išstovėjo 
paminklas Napoleonui. Ba- 
lon-siur-Mero miesto val
džia sugalvojo jį remontuo
ti. Statulą atsargiai atsuko 
nuo pjedestalo. Ji pasirodė 
besanti tuščiavidurė, bet ne 
tuščia: darbininkai iš jos 
išėmė metalinį futliarą. Ja
me buvo Viktoro Hugo ei
lėraštis, paskirtas Napoleo
nui. '

Literat ū r o s tyrinėtojai 
mano, kad Hugo, kuriam 
cenzūra matyt, atsisakė lei
sti išspausdinti eilėraštį, nu
tarė pagarbą karvedžiui iš
reikšti tokiu neįprastu bū
du.

IŠVYKO Į VAKAARUS
Šiuo metu vyksta į Kali

forniją mūsų draugė Jo
sephine Augutienė, gyve
nanti Cliffside Park, N. J. 
Ji ifašo, kad buvo ChiCago- 
je, matėsi ir kalbėjosi su 
vilniečiais. Kai pasieks Ka
liforniją, tai parašys mums 
daugiau. Sveikina visus1 lais- 
viečius. Linkime jai sėk
mingos kelionės.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks spalio 

(Oct.) 28-os vakarą “Lais
vės” salėje. Randasi kuo
pos ir kitais reikalais svar
bių klausimų pasitarti. Vi
si kuopos nariai dalyvauki
me ir gerų pasiūlymų atsi- 
neškime.

Valdyba
LEMPOS-SVIEDINUKAI

Iš Lietuviu Motery 
Klubo veiklos

Spalio 16-os dienos vaka
re “Laisvės” salėn klubie- 
tės susirinko į mėnesinį su
sirinkimą.

. Klubo pirmininkė I. Mi- 
zarienė atidarė susirinkimą, 
o vedėja išrinkta Helena 
Siaurienė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. Viskas gerame sto
vyje, ir susirinkimas rapor
tą užgynė.

Susiri n k i m a s galutinai 
aptarė spalio 20-os banke
tą. I. Mizarienė dar kartą 
priminė klubietėms, kad vi
sos dalyvautų ir pakviestų 
savo pažįstamus.

I. Mizarienė perskaitė 
laišką nuo Sveturgimiams 
Gintį Komiteto. Komitetas 
rengia masinį mitingą gruo
džio 15 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų, Penn Garden 
Kotely j, Manhattane. Kal
bės keli žymūs kalbėtojai. 
Taipgi, kaip visuomet, mi
tinge bus meninė progra
ma. Dalyvaus nemažas skai
čius ir lietuvių.

Kadangi susirinkime ne
daug narių dalyvavo, tai 
daug reikalų liko neaptar
ta. Kviečiame klu b i e t e s 
skaitlingai dalvauti sekan
čiame susirinkime, lapkričio 
20. Aptarsime Klubo rei
kalus ir bus balsavimas kan
didatų į LLD Centro Val
dybą. Dalyvaukime visos.

Protokolų sekretorė B r. 
Keršulienė skaitė padėkos 
laiškus nuo L. Kavaliaus
kaitės ir S. Sasnos. Jos dė
kojo Moterų Klubui už nuo
širdžius linkėjimus ir do
vanas.

Klubas paskyrė $25 ‘į 
^Laisves” koncerto pMgra- 
taą.' H ' ’• ‘

Per Naste Buknierię j 
Klubą įsirašė Kazimiera 
RačĮuŠiėnė, iš Bayonhe; N. 
J., ir Placidą Dudonis, iš 
Chester, Pa., ir užsimokėjo 
no $1 duoklių. Uršulė Gu
doniene, Gloucester, N. J., 
auką $1. . Stefanija Račiū
nas, iš Elizabeth, N. J. gar
bės narė, užsimokėjo $5.

Per S. Sasna Lietuvaitė 
paaukojo' $10, M. Kreivėnie
nė—$2.

Maisto ir daiktų aukojo 
J. Anskienė; Albina Vaznie- 
nė, M. Jakštienė ir Gali- 
nauskienė

Serga klubietė Sofija 
Petkienė. Klubo sekretorei 
V. Nevinskienei pavesta pa
siųsti jai užuojautos atvi
rutę.

Klubietės nutarė po kiek
vieno susirinkimo pasivai
šinti. Praėjusį kartą vai
šes paruošė Klubo vice-pir- 
ųiininkė A. Rainienė, o M. 
Šukaitienė atnešė skanų 
tortą. Ačiū joms!

Parengimų kalendorius
Spalio 27 d.

10 valandą priešpiet LŪS 
III Apskrities konferencija^ 
Visi kuopų delegatai ragi* 
narni susirinkti laiku.

2 valandą popiet prakal
bos ir diskusijos prezidenti
niais rinkimais.

Spalio 27-os popietę, sek
madienį, 2 vai., “Laisvės” 
salėj įvyks prakalbos ir dis
kusijos apie rinkimus. Įėji
mas nemokamas.

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.

Pirmas “The Daily > 
World” parengimas
Pažangusis anglų kalba 

laikraštis “The Daily World” 
skelbia, kad jo pirmas vi
suomeniško pobūdžio su vai
šėmis parengimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 3 die
ną. Vaišės prasidės 1 vai. o 
kalbų ir meninių išstojimų 
programa 2 vai. po pietų. 
Dalyvaus Komunistų Parti
jos kandidatai: Mrs. Char
lene Mitchell ir Mike Za- 
garell.

Vieta: Statler Hilton Ho
tel, tarp 33rd St. ir 7th Ave., 
Manhattane. «

Įėjimas; $4,50 asmeniui. 
Bet jfeigu susidarys 10 žmo
nių grupė ir užims visą sta
lą, tai visiems kartu bus tik 
$35r.arba $3.50 asmeniui. * 

•z Ljgfųviai kviečiami daly
vauti, r

\ Reporteris

Italijoje pagaminamos ne- 
sudūžtančios elektros lem
pos. Nukritusios ant že
mės, jos pašoka lyg svie
dinukai. Lempų kolbos pa
gamintos iš polimerinės hie- 
džiagos, kuri stipri kaip 
metalas ir skaidri kaip 
stiklas.

Neslidi plastmasė
Viena Anglijos firma pra

dėjo gaminti keistų savybių 
plastmasę. Padengus ja me
talinius restoranų patarnau
tojų padėklus, juos galima 
gerokai pakreipti ir nė vie
nas stikliukas nenukris že
mėn.

Neslidi plastmase gali bū
ti plačiai panaudota virtu
vėse, valgyklose, operacinė
se,' laivuose, lėktuvuose ir 
kitur.

Uždarė antikarinę grupę
Paryžius. — Prancūzijos 

valdžia uždarė Paryžiuje 
veikiantį Amerikinį Komi
tetą Karui Sulaikyti.

Sausuma vietoj 
Šiaurės jūros

Britų geoloogijos institu
to direktorius prof. K. 
Denhemas paskelbė origi
nalų Šiaurės jūros nusau
sinimo projektą. Jį įgyven
dinus. Eurona laimėtų apie 
544 tūkstančius kvadratinių 
kilometrų sausumos — maž
daug dukart tiek, kiek uži
ma Didžioji Britanija. Nu
sausintoje teritorijoje bū
tų galima įrengti naftos ir 
dujų versloves. Derlinga 
žemė labai praverstų žemės 
ūkiui.

Anot Denhemo, pertverti 
Šiaurės jūrą pylimu per^La- 
manšą butų nesunku, ta
čiau pastatyti užtvanką 
tarp Anglijos ir Skandina
vijos ar Jutlandijos pusia
salių vienai kuriai nors ša
liai ne pagal jėgas. Denhe
mas mano, kad mūsų am
žiuje vertėtų pradėti geolo
ginius bandymus ir ruošti 
projektą, kurį įgyvendintų 
busimosios kartos.

Projektas, kaip paprastai, 
susilaukė karštų šalininkų 
ir priešininkų. Jam ypač 
prieštarauja žvejai. Šiau
rės jūroje gausu žuvies, ir 
nusausinimas žvejams at
neštų didelių nuostolių. Be 
to, nežinia, ar nusausinti 
plotai atlygintų nuostolius, 
kuriuos patirtų jūreivystė. 
Gal būt, Denhemo projek
tą ištiks panašus likimas, 
kaip ir idėją pastatyti už
tvanką Gibraltaro sąsiaurį 
je: jis liks tik kaip drąsus, 
bet neįvykdytas žmogiško
sios minties užmojis. LA




