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KRISLAI
Socializmas Kuboje 
Ar ir Peru?
Geras pasirodymas 
Nuotraukos iš Marso 
Dar laiko yra 
Didysis kaltininkas 
Tas jau aišku

A. Bimba

Liepos mėnesį Kubojė buvo 
iškilmingai atžymėta dešim
ties metų sukaktis nuo revo- 

^l^M^.jos laimėjimo. Džiaugsmu 
skambėjo visa sala.

O džiaugtis kubiečiai turi 
kuo. Socialistinė santvarka 
jiems davė daug. Jų nebe- 
smaugia užsieninis kapitalas. 
Nebežino jie nedarbo ir beraš- 
tingumo. Ir medžiaginė jų 
būklė kasmet turtėja.

O reikia žinoti, kad jiems 
buvo be galo sunku pradėti 
naują gyvenimą. Jų didysis 
kaimynas (Jungtinės Valsti
jos), kuris turėjo kietai ap
žiojęs visą jų gyvenimą, po 
1959 metų revoliucijos pa
skelbė jiems visuotinį boiko
tą.

Vienas iš šios gadynės tau
tų ir žmonių gyvenime did
žiausių stebuklų yra tas, kad 
kubiečiai išsilaikė ir laimėjo.

Nėra jokia niekam paslap
tis, kad Kubos revoliucija lai

minėjo ir nugalėjo visus sunku
mus dėka pirmoje vietoje Ta
rybų Sąjungos, o paskui visų 
kitų socialistinių šalių pla
čiausios paramos. Kubos liau
dis to niekados nepamirš.__ __ __ Į

Dar daug kas neaišku apie 
Peru respubliką. Bet ir ten 
vyksta kas nors panašaus į 
įvykius Kuboje.

Kur garantija, kad ir ši Lo
tynų Amerikos respublika ne
nueis Kubos keliu?

Baisaus rasizmo suėstoje A- 
labamos valstijoje Greene 
County išrinkimas šešių negrų 
į įvairias valdvietes ir pavie
to politinės vadovybės perė
jimas į jų rankas skaitoma 
labai nepaprastu, labai dide
liu įvykiu. Baltoji valdančioji 
klasė labai nervuojasi.’ ; Nei 
gudrybėmis, nei teroru jai ne
pavyko negrus sulaikyti?- nuo 
balsavimo urnos. Jie tame .'pa
viete yra daugumoje, įr jie 
savo žmones pastatė jiems va
dovauti.

Spaudoje jau pasirodė nuo
traukos nuo Marso. Jas per
duoda erdvėlaivis “Mariner- 
-6,” kuris linkui Marso pasi
leido prieš šešis mėnesius. Jis 
pasiekė tą šios planetos apy
linkę, iš kurios foto aparatai 
gali padaryti gan ryškias 
nuotraukas.

Tai ir vėl didelis žmogaus 
ir mokslo laimėjimas. Tik tas 
negerai, kad kaip (pasiekimas 
Mėnulio, taip šis laimėjimas 
pavartojamas nukreipimui vi
sos šalies akių ir lėšų nuo že
mės į tolimas dausas. Ir šiam 
projektui nesigailima bilijo
nų, kai tuo tarpu čia žemėje 
visur pilna nuogų ir alkanų!

Turėjome keturius gan sėk
mingus spaudos piknikus. Su 
pelnu nuo jų ir aukomis gau
ta gražios materialinės “Lais
vei” paramos. Nuoširdžiau
sia padėka piknikų rengėjam.

Bet vasara dar tik teįipusė-
Negerai būtų ją užbaigti 

sėdėjimu namie ir dejavimu 
Anie mūsų asmeniškas bėdas. 
Y (Tąsa 6-ame pusi.)

Astronautai geroje 
sveikatoje

Prane. Kompartijos pasitarimai 
dėl bendro fronto

Houston, Texas. — Astro
nautai Armstrong, Aldrin 
ir Collins daktarų pripa
žinti esą geroje sveikatoje. 
Mėnulio dulkės jiems jokios 
žalos sveikatai nepadarė. Jų 
sveikatos padėtis nei kiek 
nepasikeitusi, kokia buvo 
prieš pakilimą į Mėnulį.

Porą dienų jie buvo už
daryti, kol perėjo visus eg

zaminus. Kraujo analizė 
parodo, kad jie yra norma
lėje padėtyje.

Atvežtą nuo Mėnulio me
džiagą taipgi specialistai iš
tyrė, ar joje nėra žmonėms 
žalingų bakterijų ar kitų 
elementų. Pasirodo, kad jo
je nėra jokios gyvybės, to
dėl nėra niekam žalinga.

i

New Yorko majoras Lindsay 
kviečia ABM atmesti

N. Y. — majoras Lindsay 
pareiškė:

“Miestas suteikia tris bi
lijonus dolerių pražūtingam 
karui Vietname. Kiekvie
nais metais mes išleidžiame 
6 bilijonus dolerių papenėti 
ėdrius apetitus nuolat au
gančio militarinio komplek
so. Mes daugiau nebeišga
lime šios mirtingos praban

gos. Nes tie pinigai būtL 
nai reikalingi kovoti namu
ose. kad mūsų miestą pa
daryti padoria, saugia ir lai
minga gyventi vieta.”

Todėl Lindsay ragina Se
natą atmesti antibalistinę 
raketų sistemą (ABM). Jis 
tai pasakė spaudos konfe
rencijai majoro rezidencijo
je Grade Mansion.

Indija bus aprūpinta Tarybą 
Sąjungos karo laivais

New Delhi. — Indijos gy-’H
nybos ministras S war a n! Saigonas, Pietų Viętna- 
Singh pranešė parlamentui, | mas. — Jungt. Valstijos at- 
kad susitarta, su Tarybų Są- siuntė Saigono valdžiai
junga gauti karo laivų.

Tarybų Sąjunga sutiko 
suteikti Indijai submarinų 
ir moderninių karo laivų,

maisto už 18 milijonų dol.

Vientiane, Laos. —■ Pąth- 
ete Lao partizanų jėgos už

kurių dabar Indijai labai,ėmė tris valdžios militari- 
stoka. I nes tvirtoves.

Kovos diena prieš atomą ginklus
Havana. — Afrikos, Azi

jos ir Lotynų Amerikos So
lidarumo Organizacija pa
skelbė rugpiūčio 6 d.—tarp-' 
tautine kovos diena prieš 
branduolinius ginklus.

Atsišaukimas kviečia ko
votojus prieš karą padary
ti tą dieną tikrai tarptauti
ne diena kovoje prieš bran
duolinius ginklus.

Tą dieną įvyksta 15-oji 
Japonijos liaudies konfe
rencija už panaikinimą visų 
atominių ginklų.

F. Bonoskis Lietuvoje
Vilniaus “Tiesa” rašo, kad 

“paviešėti Tarybų Lietuvoje 
atvyko pažangus JAV rašy
tojas ir publicistas Filipas 
Bonoskis. Prieš 'tai svečias 
dalyvavo Maskvos tarptau
tiniame kino festivalyje.”

Šiomis dienomis Vilniuje 
išleista F. Bonoskio apsaky
mų knygelė “Iškyla,” kurio
je telpa 13 trumpų apsaky
mų. Šiuo metu Bonoskis 
dirba dienraščio “Daily 
World” redakcijoje, kaip 
nuolatinis kolumnistas.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžia pripažino, kad 
Jungt. Valstijos turi Vaka
rų Vokietijoje tam tikrą 

I nuodingų gazų kiekį.

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų Partijos polit- 
biuras dar kartą priminė 
Socialistų Partijai, kad lai
kas pradėti rimtai tartis 
bendros veiklos klausimais.

Pompidou valdžia tęsia 
senąją programą, buržuazi
jai ir reakcijai naudingą. 
Kainos nuolat; kvla, pagyve
nimas sunkėją, > o valdžia 
mojasi -užšaldyti darbinin
kų algas ir socialines tar
nybas. > $

Socialistams ar komunis
tams bendrai veikiant, sako 
Kompartijos politbiuras, bū
tų galima sulaikyti reakci
nės valdžios programą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Londonas. — Anglijos me
dicininis žurnalas paskelbė, 
kad vėžio ligą greičiausia 
pagauna moterys, kurios 
naudoja nuo gimdymo ap
sisaugojimui vaistus, kurie 
yra dabar Jungt. Valstijose 
užginti naudoti.

Los Angeles. — šimtas vi
durinės klasės šeimų nusi
tarė išbandyti pagyventi iš
leidžiant į dieną po 20 cen
tų asmeniui.

Tokijas. — Šią vasarą Ja
ponijos jūrose ir upėse pri
gėrė 536 žmonės.

Kyla Šiaiir. Vietnamo ekonomika
Hanojus., — Nepaisant di-®

dėlių JAV bombardavimų ir 
padarytų milžiniškų nuo
stolių, per pirmuosius 1969 
metų 6 mėnesius Šiaurės 
Vietnamo ekonomika smar
kiai pakilo.

Elektros jėga pakilo 38 
procentais, miško produkci
ja—13 proc., namų staty
ba — 24 proc., trąšų gamy
ba—11 proc.,y kiaulių augi
nimas — 3 proc.
* Tekstilės itf 'odos gamyba 
taipgi gerokai pakilo. Ry
žių apsodinimas padidintas 
275,000 akrų. -

Paryžius. — Prez. Nixo
no užsieninės politikos pa
tarėjas Kiessingeris atvyko 
čia pasitarti su Prancūzijos 
prezidentu Pompidou.

Kiesengeris bando laimė
ti Pompidou JAV pusėn; 
nori, kad jis pakeistų bu
vusio prezidento de Gaulle 
užsieninę' politiką.

Rochester,N. Y. — Sumą- 
ž ė j ų s darbams, Eastman 
Kodak Co. paleido iš darbo 
150 darbininkų.

Sveikatai kenksmingas 
oro apšaldymas

Filipiniečiai uždirba 
po $26 į mėnesį

Ragina sulaikyti 
ginklavimą

Washingtonas. — Senato- gi lavino abiejų šalių milita- 
rius Frank Church ragina rines jėgas. Tokiu būdu 
Nixono administraciją su- prisidėjo prie karo tarp 
laikyti Lotynų Amerikos abiejų respublikų, 
ginklavimą. Jis siūlo Kongresui patai-

Church nurodo, kad Jung- są prie svetimoms šalims 
tinęs Valstijos suteikė mi- pagalbos biliaus, kad būtų 
litarinę pagalbą EI Salva-]sulaikyta militarinė pagal- 
dorui už $6,400,000, Hondu- ba ir atšauktos namo mi- 
rasui — už $8,200,000. Taip- litarinės misijos.

Jis siūlo Kongresui patai-

Karo taksai reikia numarink 
✓ 

sako AFL-CIO prezidentas
Washington. — AFL-CIO (priimtos. Kitaip, karo tak- 

prezidentas Meany, vardu sų klausimas neturi būti 
daugiau kaip 13 milijonų'pratęstas.
narių ragina Senatą numa
rinti karo taksus.

AFL-CIO remia Senato 
daugumos vadą Mansfieldą, 
kuris pareiškė, kad visų pa
jamų taksų klausimas tu
rėtų bendrai būti Senato

Prez. Nixonas, išvykda
mas kelionėn į Aziją ir Eu
ropą, vėl priminė, kad karo 
taksai būtinai reikalingi.

Pekin, III. — 6,000 CPC 
International dirbtuvių dar-

svarstomas ir kartu siūlo- bininkų laimėjo 30 c. į va
rnos reformos turėtų būti landą pakėlimą.

Meany priešingas Nixono planui 
pervesti paštą korporacijai

H----------------------------------
Washingtonas.—-New Y or- 

ko kongresmenai Bingham 
ir Reid pridavė senatoriui 
Javits peticiją su 10,000 New 
Yorko gyventojų parašų,' 
reikalaujant atmesti Nixo- 
no siūlomą antibalistinę.. sis-j 
temą. & . i

—“S \ J'

Gore smerkia Nixono
1 ' 1

pareiškimą Tailande >
Washingtonas. — Senato

rius Albert Gore aštriai kri
tikuoja prez. Nixono pareiš
kimą Tailande, kad Ameri
ka gins Tailandą nuo prie
šų iš lauko ir vidaus.

Gore sako, kad toks pa
reiškimas veda prie antro
sios Vietnamo situacijos. 
Jis nurodo, kad prįfe Nixo
nas neturi galios duoti to
kius pažadėjimus bą Senato 
užgyrimo.

Negrai užkariavo
• *

Alabamos pavietą
Eutaw, Ala. — šeši negrai 

kandidatai laupė j o rinki
mus Greene County. Dabar 
Greene County pereina į 
negrų kontrolę.

Tai pirmas toks negrų lai
mėjimas Alabamos valstijo
je, kur tebesiautėja rasinė 
diskriminacija.

Chicago. — Prof. Rene J. 
Dubos aiškino mokytojų ir 
mokslininkų konferencijoje, 
kad oro apšaldymas (air 
conditioning) gali būti dau
geliui žmonių sveikatą! ža
lingas, nes kenkia natūrali
nei kūno cirkuliacijai.

Prancūzų daktaras Du
obos šiais metais gavo Pulit- 
zerio premiją už knygą 
“apie žmones ir gyvulius”. 
Jis aiškina iš patyrimo, kad 
daugelis nuo oro atšaldymo 
gana rimtai suserga.

Washingtonas. — Teksti
lės pramonėje prieš 9 metus 
nebaltųjų dirbo 3.3 proc., 
dabar jau dirba 10.6 proc.

Manila. Filipinų senato
rius Padila raportavo par
lamentui, kad 13.2 mil. dir
bančiųjų sudaro jėgą. Bet 
pilną laiką tedirba tik 1,100, 
000 darbininkų, o 8,500, 000 
vidutiniai uždirba tik po 
$26 į mėnesį.

Todėl darbininkų padėtis 
labai sunki. Dažnai darbi
ninkai streikuoja, kovoda
mi už darbo užtikrinimą ir 
didesnes algas.

Maskva.—Tarybiniai moks
lininkai įtaisė radijo tran- 
smitorius ant ruonių Paci- 
fiko saloje Tiuleni studijuo
ti ruonių įpročius sausumo
je ir vandenyje.

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany pa
reiškė, kad jis priešingas 
prez. Nixono planui pavers
ti pašto tarnybą į privačią 
korporaciją.

Meany sako, kad jis kal
ba 13 milijonų narių vardu. 
Kai pašto tarnyba pereitų į 
privačią 'korporaciją, tuo
met būtų atsižvelgta dau

giau į pelną, o ne į visuo
menės aptarnavimą.

Aišku, tuomet pašto tar
nyba smarkiai pakeltų kai
nas už visą aptarnavimą.

Jakarta. — TSRS techni
kų misija vyksta į Indone
ziją atnaujinti ekonominį 
kooperavimą tarp TSRS ir 
Indonezijos.

<

Oru keliones pasidaro nesaugios
0 Los Angeles.—Profession- 

Chicągo. —- Visuomeninės al Air Traffic Controlers

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Sekma- 

dįenio vakare prez. Nixo
nas grįžo iš kelionės Azijoje 
ir Europoje. Aplankė 7 
valstybes, tarp kurių buvo 
ir socialistinė Rumunija. Vi
sur jis pažadėjo kooperaci
ją iš Amerikos pusės.

Noel, Mo. — Prekybinia- 
m(e traukinyje ištikus eks
plozijai 1 žmogus užmuštas, 
40 sužeista. Miesteliui pa
daryta daug žalos.

Castel Gondolfo, Italija.— 
Popiežius Paulius grįžo iš 
Ugandos, pasitenkinęs Afri
kos žmonių sveikinimais. 
Kalbėjo už taiką Nigerijoje, 
bet karas ten tebeina.

Pasadena, Calif. — JAV 
erdvėlaivio Mariner 7 nuo
traukos ryškesnės už Mari
ner 6 nuotraukas. Pasiro
do, Marso paviršius pana
šus Mėnulio paviršiui.

Philadelphia. Pa.
Kai pereitas ‘Laisvės’ nu

meris jau buvo atspausdin
tas, gavome telefonu prane
šimą, kad liepos 31 d. mirė 
įžymioji laisvietė ir veikėja 
Ona žalnieraitienė. Kai ši 
žinia pasieks skaitytojus, 
velionė jau bus palaidota. 
Reiškiame giliausią užuo
jautą jos artimiesiems ir 
draugams.

Pasitikime, kad vietiniai 
draugai apie velionę ir lai
dotuves plačiau parašys.

ir religinės organiza c i j o s, 
daugiausia negrų, kovoja 
už programą, kad namų sta
tyboje būtų priimta 10,000 
jaunų negrų į darbus.

Pirmi Marso paveikslai 
nėra pilnai ryškūs

Pasadena, Calif. — Jungt. 
Valstijų erdvės laivas Ma
riner 6, pris i a r t i n ę s prie 
Marso, padarė keletą nuo
traukų ir persiuntė į Žemę.

Sakoma, paveikslai nėra 
labai aiškūs. Iš jų galima 
įžiūrėti, kad Marse yra 
daug vulkaniškų kalnų. Kol 
kas, nėra įrodymo, kad ten 
gyvybė būtų.

Londonas. — Scotch deg
tinės pardavimas Jungtinė
se Valstijose pakilo 10 proc.

Hippiai kankinę šešių 
metų vaiką

Blythe, Calif. — Policija 
areštavo 8 hippius, kurie 
dykumose medžio dėžėje lai
kė du mėnesius surakinę 6 
metų vaiką A. S. Gibbons.

Hippiai aiškina policijai, 
kad jie baudžią vaiką už pa
degimą jų komunos namo.

organizacija paskelbė, kad 
Federalinės Aviacijos Ad
ministracijos administrato
rius Shaffer pastato pavo- 
jun daugelį lėktuvais ke
liautojų.

Adminis t r a c i j a jau su
spendavo 48 iš 477 oro tra- 
fiko kontrolierių, kurie bu
vo pasiskelbę “esą susirgę” 
tarp birželio 17 ir 20 dienų. 
Dėl to nemažai kontrolierių 
pasitraukė iš darbo ir apie 
5,000 pareiškė norą pasi
traukti, jeigu administrato
rius Shaffer nieko nepaisy- 
damas baus “prasikaltu
sius.”

Trys bilijonai dolerių 
perviršiaus

Washingtonas. — Federa
linės valdžios iždinė šiais 
fiskaliniais metais turėjo 
187 bilijonus 8 milijonus do
lerių pajamų. Tokiu būdu 
perviršį sudarė trys bilijo
nai dolerių.

Tai pirmas per pastaruo
sius 9 metus. Prez. Nixo
nas buvo apskaičiavęs turė
ti apie 2 bilijonus dolerių 
perviršiaus. Pasirodė, kad 
perviršis buvo vienu bilijo
nu didesnis, negu Nixonas 
apskaičiavo.
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Ruošia naują Vietnamą
VIENĄ pavojingą dabartinės prezidento Nixono ke

lionės aplink pasaulį rezultatą jau turime. Lankydama
sis monarchistiniame Tailande jis karaliui pažadėjo, kad 
Amerika ginklais saugos ir gins jo šalį “nuo išlaukinių 
ir vidinių priešų.” Vadinasi, kas nors pakels ranką prieš 
karalių ir užsitrauks Amerikos rūstybę. Liaudis sukils 
prieš monarchiją ir Amerikos militarinės jėgos stos ją 
ginti!

Lygiai tokia pat istorija buvo su Pietų Vietnamu. 
Liaudis sukilo prieš korupcijos suėstą režimą, kilo civi
linis karas, ir mūsų Amerikos ginklai buvo paleisti dar
ban tam režimui ginti.

Ruošiamas yra naujas Vietnamas. Ar kas abejoja, 
kad anksčiau ar vėliau Tailando liaudis sukils prieš mo
narchiją? Reikia didžiausio bukapročio tokia galimybe 
abejoti. Klausimas tik laiko.

Reikia atsiminti, kad ir dabar Tailandas yra Ame
rikos jėgų okupuotas kraštas. Tailande veikia pati di
džiausia Amerikos karo jėgų pasaulyje bazė. Iš Tailando 
siunčiami Amerikos ginklai prieš Pietų Vietnamo liaudį.

Amerikos laimė tik tame, kad kol kas Tailando liau
dis nesiima ginklo prieš savo išnaudotojus. Todėl Tai
lande dar nėra reikalo patiems žūti ir žudyti tailan- 
diečius.

Prezidento Nixono pažadėjimas Tailando karaliui 
sudaro naują ir labai pavojingą situaciją Pietrytinėje 
Azijoje.

PLŪSTIS JIS TIKRAS 
SPECIALISTAS

Poetas Jonas Aistis, turė
tų laimėti premiją už mo
kėjimą plūsti. Atsimename, 
kaip jis apspiaudė įžymiuo
sius Lietuvos menininkus, 
kurie Montrealyje “Expo- 
67” dalyvavo išpildyme gra
žiausios lietuviškos progra
mas. Jo poelgiu, matyt, pa
sipiktino ir Titas Guopis, 
nes dabar jis “atsiima” nuo 
to nelaimingo poeto. Poe
tas jam kerta:

“Titas Guopis “Metme
nyse” rašo, kad mano ra
šinys ‘ne vien V. Kaza
kevičiaus gomury paliko 
biaurų skonį? Kazakevi
čių suprantu. Tarybiniai 
magnatai galutinai išlepo, 
savo adresu nepakenčia nė 
skerso žodelio, nors ‘liau
dies priešams1 jie patys 
keiksm a ž od ž i ų nesigaili. 
Mane tačiau stebina Titas 
Guopis, kurio gomurys per 
du metu nė kiek neprasi
vėdino ... Juo dėtas rimtai 
susirūpinčiau, nes gali bū
ti net dvi galimybės: ar
ba autoritetingi dantys 
pradeda gesti, arba vidu
riuose koks nors rimtesnis 
negandas ima įsimesti... ”

Ot ir atsakymas į rimtą 
ir labai pagrįstą kritiką.

Vandenys, jūros ir ginklavimasis fc k
MUMS Atrodo, kad Tarybų Sąjungos pasiūlymas už

drausti jūras ir vandenis vartoti karo reikalams bei gink
lavimuisi yra geras, praktiškas ir teisingas. Kodėl mū
sų vyriausybė jo nepriima?

Riboto draudimo, kokį siūlo prezidentas Nixonas, 
būtent, kad neleisti vandenis vartoti tik atominiam gink
lavimuisi, neužtenka.

Iš viso, atrodo, nusiginklavimo derybos Ženevoje ne
pasijudina iš vietos. Dar vis Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga nesuranda bendros kalbos. Vėliausias 
amerikiečių7atmetimas pasiūlymo dėl nuginklavimo van
denų nerodo, kad mūsų vyriausybė, nuoširdžiai norėtų 
prieiti susitarimo.

Ed. Kennedy politihe karjera
ATRODO, kad senatorius Eduard Kennedy nerezig

nuos iš senatoriaus posto. Jo kreipimasis į Massachu
setts balsuotojus ir prašymas patarimo, ką jis turi da
ryti, susilaukė tokio atsiliepimo, kurio, sakoma, jis ne
sitikėjo. Laiškais ir telegramomis piliečiai pataria jam 
pasilikti jų senatoriumi, nerezignuoti. Jie tebesą ne
praradę juo pasitikėjimo. Tik vienas kitas reikalauja jo 
rezignacijos.

Tačiau beveik visi amerikinės politinės scenos ste
bėtojai yra tos nuomonės, kad dėlei tos jo nelaimės su 
automobiliumi atimama jam proga siekti 1972 m. kan
didatūros į prezidentus. Jo vardas sužalotas. Jo karje
ra pažeista.

Bet, žinoma, 1972 metai dar toli. Jei jis gerai laiky
sis ir teisingai atliks pareigas kaip senatorius, jo nelai
mė bus pamiršta. Juk kaip dabar dalykai stovi, nėra 
tokio jauno liberališkomis pažiūromis veikėjo visoje De
mokratų partijoje, kuris galėtų užimti jo vietą, apie kurį 
galėtų toje kapitalistinėje partijoje liberališkosios jėgos 

■ spiestis. Senatorius McCarthy kažin kaip tapo gyvu po
litiniu lavonu. Jo pasekėjai yra labai nusivylę. Jiems rei
kia naujo vardo.

SURADĘ, KAD • 
“VISI JUOS REMIA”

Iš reakcininkų spaudos 
sužinome, kad Alto vadai — 
pirmininkas Bartkus ir se
kretorius V. Išimaitis—lan
kėsi kolonijose ir “studija
vo” “vienybės ardytojus.” O 
tais “vienybės, ardytojais” 
yra Lietuvių/:,Bendruome
nės vadas Nainys ir jo ko
legos. Dalykas tame, kad 
Nainys pradėjo savintis Al
to skyrių surinktas aukas. 
Bartkus ir jo kamarotai 
baisiai supyko. Kilo tikra 
vaina.

Bartkus ir Šimaitis džiau
giasi, kad jie visur suradę 
jiems didžiausią pritarimą. 
Jie aiškiai nustatę, kad 
“lietuvių vienybės skaldyto
jai sudaro labai mažą gru
pelę.” jie dar ir tą suradę, 
“kad ir pačioje LB ne visi 
pritarė Nainio užsimoji
mams. Nustatyta, kad nie
kas neįgaliojo Nainį sauva- 
liškai laužyti veiksnių su
sitarimus.”

Taigi, ponas Nainys ras
tas kaltu ir nuteistas. Ne
sinori manyti, kad jis nuo
lankiai sutikęs su Bartkaus 
ir Šimaičio nuosprendžiu. Iš 
jo dar išgirsime.

tautos dalis.”
B et p. P r. G r. nepasako, 

ką jo pasekėjai turėtų dary
ti, ko dar nepadarė per tuos 
dyidešimt penkerius metus 
pilgriminėse klajonėse, kad 
pasiektų tą aukštą idealą, 
kad įtikintų mus ir visą pa
saulį, kad jie dar tebėra sa- 
vo' tautos gyva dalis.

Ar tuo pačiu senuoju ke
liu einant?

Betgi Pr. Gr. pripažįsta, 
kad tas kelias privedė tik 
prie sudžiūvimo Ir išnyki
mo. Tai juk būtų beprotybė 
tikėtis, kad tuo pačiu keliu 
einant bus galima surasti 
“prasmę pratęsti savo tau
tinei egzistencijai.” »

Reikėtų visiškai naujo ke
lio. Reikėtų pereiti iš plū
dimo ir niekinimo Lietuvos, 
iš paneigimo ir atmetimo 
visų didžiausių ir gražiausių 
lietuvių tautos pasiekimų ir 
laimėjimų per dvidešimt 
penkerius metus (o atsižvel
giant į tai, kad Lietuva bu
vo per karą baisiai sugriau
ta, tie pasiekimai ir laimė
jimai tikrai milžiniški, ti
krai stebuklingi), reikėtų 
ieškoti su tautos kamienu, 
kuris yra Tarybų Lietuvo
je, kontakto ir visokio ben- 
dradarbiavimo, vietoje 
keikti ir terorizuoti visus, 
kurie ieško tokio kontakto. 
Štai ko reikėtų. Deja, neat
rodo, kad p. Pr. G r. ir jo 
vienminčiai r y ž t ų si šiuo 
nauju keliu pasukti. Todėl 
tos visos garsiai skamban
čios frazės apie ieškojimą 
prasmės ir apie pasirodymą 
“savo tautos gyva dalimi” 
yra tuščios, vėju pamuštos, 
bereikšmės ir bevertės Mes 
garantuojame,, kad tokio po
sūkio greitai* nepadarius, 
pasitraukusiųjų iš tėvynės 
telaukia vienas: tolesnis 
džiūvimas ir nykimas.

ją. Na, o anais laikais to
kia buvo visos bažnyčios 
doktrina, ir kas drįso jai 
pasipriešinti, atsidūrė ant 
laužo. i

Taigi, evangelistų kuni
gas Dilys nieko naujo ne
išrado. Tiek jo, tiek kata
likų bažnyčia jau seniai 
šimtais klausimų nusilenkė 
mokslui ir prisitaikė prie 
sąlygų. O toįiau tasai taiks
tymosi procesas turės 
dar spartesnis.

būti

PRANCIŠKONAI
BIJO TAIKAUS i į 
SUGYVENIMO !

Brooklyno “Darbininkas” 
(liepos 16 d.) paskelbė į 
“Maskvos paskutinė naujie
na — draugystė su Ameri
ka.” :

“Maskvos forsuojamas 
naujas žaidimas,” sako 
pranciškonų organas, “bus 
labai komplik uotas, jame 
bedaly vau dama Amerika 
laikys didelį ir pavojingą 
egzaminą. Prie dabartinių 
nuotaikų kongrese prez. 
Nixono padėtis bus sunki. 
Bet tas momentas gali būti 
lemiantis mūšis tarp dviejų 
besirungiančių sistemų...”

Kai visas civilizuotas pa
saulis trokšta tarp Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos su
sitarimo ir taikaus sugyve
nimo, nes nuo tokio sugyve
nimo priklauso pasaulinės 
taikos išlaikymas, mūsų 
kaimynai pranciškonai apie 
tai kalba su giliausia 
me.

dakta- 
miręs)

bai-

Aštri, bet teisinga kritika
NĖRA jokia paslaptis, kad Richard Nixono presti- 

' žas juoduosiuose žmonėse prieš rinkimus stovėjo žemai. 
Bet kai jis laimėjo rinkimus, daug kas įsivaizdavo, kad 
prezidentas nesigailės pastangų tą prestižą pakelti.

Kaip dabar šiuo reikalu dalykai stovi?
Jau’daugiau kaip pusė metų Nixonas prezidentauja. 

Kalbama, kad sugrįžęs iš kelionės aplinkui pasaulį jis su-' 
sišauks juodųjų žmonių vadus ir su jais tarsis. Vienu 

-iš tų vadų yra laikomas negrų organizacijos National; 
Urban League direktorius Whitney Young. * Jis yra 
vienas iš įtakingiausių vadų. Todėl įdomu, ką jis mano;

‘ apie prezidento Nixono santykius su negrais.
0 jis, atrodo, mano nekaip. !

išstojo su aštriausia kritika. Jis sako, kad prezid
Šiomis dienomis jis 

‘ Jenfes
Nixonas nesirūpina miestų rasinėmis problemomis, (/Pa- 
sak jo, “mes traukiamės atgal į nepaisymo ir represijų

• gadynę.” Jis nurodo, kad taip vadinamoji “skurdo pro-, 
•grama” tapo apleista ir susmukdyta.

<• Laukiama panašaus ir kitų juodųjų žmonių vadų 
pasisakymo..

TIK JAU NE TUO KELIU
Chicagos klerikalų dien

raštyje (liepos 26 d.) veda
majame “Dvidešimt penke- 
ri metai klajonėse be tėvy
nės” Pr. Gr. išlieja savo ap
dūmojimus. Kalba jis, žino
ma, apie pabėgėlius iš Lie
tuvos. Jis bijo, kad “po 
ketvirčio šimtmečio pasi
traukusiųjų iš tėvynės pa
dėtis nepagerėjo, išskyrus 
materialinę jos pusę. Paju
dėjusi masė arba sudžiūvo 
ir išnyko, arba tebejuda to
liau ...” Ateitis esanti dar 
nykesnė. Reikią tuo smar
kiai susirūpinti.

“Net ir pilgriminėse kla
jonėse,” šaukia jis, “turi
me ieškoti prasmės pratęsti 
savo tautinei egzistencijai 
savyje ir savo priaugančio
je kartoje.” Jis nori, kad 
visas pasaulis pajustų, “kad 
mes esame* dar gyva savo

BAŽNYČIA TURINTI 
KEISTIS IR TAIKYTIS

Birželio 22 d. įvykęs Lie
tuvos Evangelistų Reforma
tų išeivijoje sinodas (susi
rinkimas), kuriame kalbė
jęs kum Povilas Dilys. Susi
rinkimo ap r a šy m e skaito-

: I : >

“Birželio 22 d. kun. P. 
Dilys savo pamoksle pa
brėžė sunkią būklę, kurio
je dabar atsidūrė Kristaus 
Bažnyčia. Ji privalo ginti 
savo tradicijas, pabrėžda
ma jų vertingą įnašą į 
žmonijos išsivystymą, bet 
kartu neturi būti kurčia 
dabarties šaukimui* ypa
tingai mūsų dažnai ne- 
kantraujančio jaunimo. 
Palikdama savo pagrinde 
tai, kas yra nekeičiama ir 
amžina, — Dievo apreiški
mas Kristuje, — Bažnyčia 
privalo nuolatos atsinau
jinti, stengtis suprasti da- 
barties reikalavimus.”
Bet šiame Dilio pamoksle 

nieko naujo. Bažnyčia jau 
seniai taikstosi.

Paimkime katalikų baž
nyčią. Žiū rėkite, kaip ji 
taikstosi. Prieš keletą šim
tų metų ji būtų ant laužo 
sudeginusi kiekvieną, kuris 
būtų drįsęs sakyti, kad gali
ma nuskristi į Menulį ir į jį 
nusileisti. Na, o dabar pats, 
popiežius pasiuntė mūsų as
tronautams pasvei k i n i m ą 
už tokio žygio atlikimą, 
šiandien visoje katalikų 
bažnyčios hierarchijoje ne
rasi tokio pareigūno, kuris 
sakytų, kad mūsų žemė pa
plokščia ir kad ne ji skrie
ja apie saulę, o saule apie

GAVO SŲ KAUPU
Aną dieną Kanados katali

kų savaitraščio ‘^Tėv i š k ė s 
Žiburių” redaktorius, kun. 
Gaidamavičius padarė vieną 
kitą netaip jau palankią pa
stabą apie T LT o šaukia
mą “Amerikos lietuvių kon
gresą.” Už tai ant jo bai
siai įtūžo Chicagos menše
vikų “Naujienos.” Tą“varg
šą” kunigą ir jo laikraštį1 
“N.” (liepos 26 d.) ^umalė 
į dulkes. Savo ilgą prakei
kimą “N.” redaktorius bai
gia: “T. Ž.” redaktorius 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
nepažįsta. Būtų geriau, kad 
savo nosies jis čia nekištų.”

Mums yra daug kas žino
mą, nuo gilios senovės, dar 
net prieš mūsų erą, apie 
žmogaus svarbų maistą duo
ną. Nes beveik visame pa
saulyje duona vertinama 
kaipo pagrindinis žmogaus 
maistas. Duona dažnai mi
nima religinėse maldose, 
pagarbiai užrašyta švent
raščiuose, met ir švenčiausia- 
me sakramente duona gar
binama. Įžymieji pasaulio 
rašytojai savo raštuose daž
nai mini duoną. Poetai savo 
eilėraščiuose apd a i n u o j a 
duoną. Daugelio šalių di
plomatai, valdžios pareigū
nai, ir šiaip sau eiliniai vi
suomenininkai pasitinka ir 
priima račius su duona ir 
druska, Reiškia, duona ta
po pasauliui žmogaus mity
bos simboliu.

Net ir šiandien gegužinė
se ir šiaip didesnėse suei
gose dažnai kalbama, disku- 
suojama apie duonos ver
tingumą mitybos atžvilgiu. 
Vieni sako, kad kvietinė 
duona geresnė, maistinges- 
nė, o kiti, giria ruginę.

Šis klausimas apie šių 
dviejų duonų vertingumą 
jau senokai diskusuojamas 
mūsų pažangioje spaudoje 
dviejų lietuvių gydytojų. 
Tuomet chicagiškis 
ras karalius (jau
Stojo už kvietinę duoną. 
Moksliškai prirodė kviečio 
grūdo cheminę sudėtį, ir 
jis tas diskusijas laimėjo.

Už lietuvišką ruginę 
duoną

O antras gydytojas (ti
krai dabar neatsimenu), ro
dosi,, dr. .Montvydas (irgi 
miręs) apgynė ruginę duo
ną^ aukštai įverti Mamas 
lietuviškos ruginės duonos 
maistingumą, o t, sako : Lie
tuvoje būdavo suvalgai rie
kelę rupios ruginės duonos, 
užsigeri stiklinę vandens iš 
šulinio arba šaltinio, ir eik 
sau dirbti sunkius ūkiškus 
darbus. Šioje šalyje taip 
fiziniai sunkiai dirbančiam 
reikėtų suvalgyti du svarai 
steiko.

Ir mano manymu, dakta
ras Montvydas buvo teisus. 
Nes ir kai kurie gydytojai 

: savo pacientams pataria 
valgyti- rupią, ruginę duo
ną, ypatingai tiems, kurių 
viduriai dažnai užkietėja. 
Ruginė duona ištuština ge
rai vidurius, su išmatomis 
išvalo daug kolesterilo iš 
žarnų sienelių, tuomi ap
saugoma .nuo ankstyvos 
sklerozės.

Švedų ir žydų duonos
Šioje šalyje kalbama ir 

spaudoje rašoma, kad šve
dai ir žydai iškepa geriau
sias duonas. Tačiau aš su 
tais pagyrimais nesutinku. 
Man atrodo, kad šių dviejų 
tautybių duonas negalima 
aukščiau įvertinti už Lietu
vos kaimiečių iškeptas ru
gines duonas. O gal šioje 
šalyje kepyklos nebegauna 
gerų miltų, nes čionai dole
rių grobikai viską dėl pel
no savotiškai perdirba. Mil
tus sudarko.

Aš švedų keptos duonoj 
tesu ragavęs mažai, bet žy
dišką ir šiandien tebemau- 
moju. Nes kitokio pasirin
kimo nėra.

Apie prieš dvidešimt me
tų New Yorke lietuviai 
pradėjo kepti neblogą rugi
nę duoną, vadinamą “New 
York Bread.” Tai buvo ar
timiausia savo skoniu ir iš
vaizda lietuviškai duonai.

Kiek vėliau newyorkieciai 
perdavė vieną savo receptą 
philadelp h i e č i a m s, kurie 
per kiek metų kepdavo ne
blogą ruginę, bet, dėl savi
ninko mirties kepykla užsi
darė.

Tik Grabauskas Frackė- 
ville, Pa., pusėtinai prasisie
kęs iš duonos verslo. Pas jį 
ir šiandien galima gauti di
delį bakaną ruginės.

*. Ir dar apie lietuviškąją4
Nors aš šiame straipsne

lyje ir išgyriau Lietuvos 
kaimiečių ruginę duoną, bet 
iš tikrųjų turiu prisipažin
ti, kad kai kur būdavo ir 
neskanios. Kurių valstiečių 
žemė turi perdaug rūgšties, 
tenai rugiuose augdavo 
daug dirsių. O grūdus su
malus į miltus ir iškepus 
duoną, dažniausiai ji būna 
tamsi, aitri, kartais net 
karstelėja. O iš derlinges
nių lengvų žemių, truputį 
maišytų su žvyru, rugi
nė duona būna šviesi ir ska
ni.

Aš šioje šalyje pragyve
nau suvirš 60 metų, tačiau 
ir šiandien prisimenu ru
ginės duonos skonį, kurią 
mano mama retkarčiais iši 
kepdavo. O buvo taip: Prie* 
kaime turinčios šniūrais iš
mėtytos žemės, tėvai nusi
pirko 10 margų sklypą žte- 
mės iš nusigyvenusio bajo
ro palivarko. Tarpe juodže
mio viename ruožte apie 
trečdalis margo buvo tru
putį lyg smėlėta, lengva že
mė. Ir tame ruožte pasėti 
rugiai visados visa savaite 
anksčiau pabaldavo, nunok
davo už kitus šalia augan
čius.

Ką daryti ? Mes tame ruož
te dalgiu rugius nukirsda- 
vome, kiek padžiovinę su- 
veždavome į kluoną, greit 
spragilais iškuldavom, gir
nomis sumaldavom, o mama 
tik čiupt miltus ir įmeta į 
ąžuolinę bačkutę, užšutina 
karštu vandeniu ir min$L 
Ant rytojaus dapila dar bis- 
kį sausų miltų, kiek pamin
ko ir pagaliaus valandą ar 
daugiau, kuomet tašla išky
la, suvoliuoja į didelius ba- 
kanus ir. plačia liže tik šest 
į gerai prikūrentą molinį 
pečių, uždengia mediniu 
dangčiu ir dar moliu aplipr 
dina plyšius, kad karštis 
neišeitų.

Ak, koks tos duonos ste
bėtinas skanumas! Bet jei
gu leistum tiems grūdams 
pastovėti aruode kelis mė
nesius, tuomet iš jų jau ne
bebūtų tokia skani duona. 
Šviežumas daug ką reiškia.

IR “DAILY WORLD” 
PASISAKO 1

Pažangiečių “Dailuy 
World” (liepos 29 d.) veda
majame “The Kennedy 
Case” apgailestauja, kad 
senatorių Edward Kennedy 
ištiko tokia baisi nelaimė. 
Jo užsilaikymas po to, kai 
automobilius įkrito į vande
nį ir jame prigėrė jauna 
mergina, jo paties žodžiais, 
buvo “nepateisinamas.” Aiš
ku, kad toks atsitikimas da
vė progą milijonams liežu
vių pasileisti darban apie 
senatoriaus moralinę koky
bę ir t. t.

Dienraštys tačiau nurodo, 
kad čia klausimas daug 
platesnis, negu moralybės ir 
užsilaikymo klausimas. To- 
d ė 1 pažangiečiai a t m e t a, 
veidma i n i n g u s laikraščių 
vedamuosius ir pletkų ko-, 
lumnas. ‘ .7

“Daugelis m ū s ų, * J sako 
dienraštis, “klausia, ar tik 
senatorius Kennedy nėra 
kryžiavoiamas ne už tą ne
malonų įvykį, bet už daug 
svaresnius dalykus. Ar tik 
jis nėra medžiojamas už tai, 
kkd jis parodė jautrumo 
žmonių reikalavimui baigti 
Vietnamo karą? Ar tik nOugium su automobilio avan 
už tai, kad jis parodė jaut-1 ja> 1 [prieš antibalistinę sistemą.

rūmą juodųjų žmonių ir ki
tų mažumų reikalavimui pa
daryti galą masiniam alkiui 
ir panaikinti antrosios kla
sės pilietybę?”

Laikraštis ragina Ameri
kos žmones apie šiuos klau
simus rimtai pagalvoti, kai 
jie diskusuoja senatoriaus 
Kennedžio užsilaikymą rjr-

Vienintelis pasaulyje
Praėjus pusei metų po 

vestuvių, sužavėta dukra 
sako motinai:

— Man egzistuoja tik vie
nas žmogus pasaulyje!

— Qerai, brangioji, tik 
žiūrėk, kad tavo vyras apie 
tai nesužinotų.

Philadelphia, Pa.—AlM- 
-CIO Retail Clerks Interna
tional Association pasisekė
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Ką nutarė Lenkijos lietuvių 
suvažiavimas

Mus tik dabar pasiekė Lenkijos lietuvių žurnalo 
“Aušra” 14-asis num. su aprašymu 1968 m. lapkričio mė
nesį įvykusio Lietuvių Visuomeninės Kultūros Draugijos 
5-ojo suvažiavimo. Jame randame ir suvažiavimo nuta
rimus, su kuriais susipažinti, mums atrodo, įdomu ir 
Amerikos lietuviams. Todėl mes čia juos pateikiame 
sutrumpintoje f orm o j e.—Redakci j a
Lietuvių Visuomeninės 
Kultūros Draugijos 5-ojo 
suvažiavimo nutarimai:

1968ų-jų metų gruodžio 
pirmą dieną Seinuose susi
rinkęs Penktasis Lietuvių 
visuomeninės kultūros drau
gijos suvažiavimas pažymi:

Lenkijoje gyvenantys lie
tuviai Liaudies valdžios me
tais pasiekė daugelio iki 
šiol nepatirtų laimėjimų 
tiek ekonominiame, kultū
riniame, tiek visuomeninia- 
me-politiniame gyvenime.

Mūsų visuomenės raida ir 
/avansas yra tampriai susi- 

* yę su ekonominiais ir kultū
riniais laimėjimais šalies, 
kuri 1944 metų liepos die
nomis pasirinko vienintelį 
teisingą kelią — socialisti
nio vystymosi kelią. Savo 
visuomenę sieja su visos tau
tos likimu, su Liaudies Len
kijos Respublikos likimu. 
Todėl laikome teisingu, kad 
pirmaeilis lietuvių visuome
ninės kultūros draugijos 
uždavinys yra skatinti Len
kijos lietuviškąją visuome
nę socialistinei statybai. To-

mis bibliotekomis keliant 
skaitomumą, būtent:

1. Kartu su kitomis or
ganizacijomis ruoš bendrus 
literatūrinius konkursus. x

2. Dalyvaus rengiant su\ 
si tikimus su rašytojais.

3. LVKD Centro valdyba/ 
dės pastangų surengti kele
tą susitikimų lietuviškosios 
literatūros skaityto/jų su 
Tarybų Lietuvos rašytojais.

4. Kartu su bibliotekomis 
Centro valdyba imsis popu
liarinti visuomeninę - politi
nę ir mokslinę - populiarinę 
literatūrą.

5. Bibliotekų punktus pri
valo globoti atskiri Draugi
jos rateliai.

6. LVKD Centro valdyba 
dės pastangas nuolat turtin
ti lietuviškų knygų skaičių 
bibliotekose.
III. Dėl bendradarbiavimo 

su mokyklomis
Lietuviškos mokyklos, jų 

mokymo lygis turi ir toliau 
būti Centro valdybos susi
domėjimo objektu. Todėl 
Centro valdyba turi užmegz
ti vis glaudesnį bendradar-

kie uždaviniai plaukia is biavimą su švietimo orga- 
Penktojo Lenkijos Jungti- naįs> ^as ypa£ iiečia tokius 
nės Darbininkų Partijos klausimus: 
Suvažiavimo nutarimų, to-| 
kie uždaviniai plaukia ir iš 
mūsų Draugijos politinės 
egzistavimo esmės.

i Todėl Penktasis LVKD 
Suvažiavimas kelia Drau
gijos rateliams ir skyriams, 
Centro valdybai ir visai 

^Draugijai tokias darbo 
kryptis:

I. Dėl švietimo ir 
propagandinio auklėjimojo 

darbo
Svarbiausias Draugijos 

uždavinys — toliau stiprin
ti ekonominius, kultūrinius 
ir politinius ryšius tarp lie
tuvių tautinės mažumos ir 
visos lenkų tautos. Šio tiks
lo siekti reikia visokiomis 
draugijos statutinio darbo 
formomis, ir būtent:

1. Plečiant paskaitinę 
veiklą tiek Draugijos gran
dyse, tiek visoje lietuviško
je visuomenėje. Paskaitų

^tematika turi būti įvairi ir 
atspindinti aktualius porei
kius bei žmonių pageidavi
mus. ..

2. Centro valdyba turi ir 
ateityje savo rateliuose tęs
ti konkursus — viktorinas.

3. Sutinkamais su prieš
rinkiminės kampanijos pa-

• siūlymais reikia siekti, kad
# LVKD ratelių susirinkimuo

se būtų duodama bent 
trumpa politinė informaci
ja, apimanti paskutiniųjų 
savaičių svarbesnius įvy
kius.

4. švietimo - propagandos 
darbe Centro valdyba turi 
dėti pastangų gauti atitin
kamų filmų ir panaudoti 
juos ratelių susirinkimuose.

. LVKD Centro valdybos 
aktyvas privalo išplėsti pro
pagandinę akciją dėl visuo
meninių talkų, statant ke
lius, mokyklas, įrengiant 
sporto aikšteles ir pan.

6. • Visi LVKD rateliai ir 
skyriai privalo aktyviai įsi
jungti į visas svarbesnes po
litines kampanijas...

II. Del skaitomumo
LVKD Centro valdyba 

^tesiekia dar glaudesnio ben
dradarbiavimo su viešosio-

goja LVKD Centro valdy
bą, kad pastaroji plačiau 
supažindintų visą lietuvių 
visuomenę su šio klubo vei
kla. Suvažiavimas laiko tei
singu rengti šiuo pavyz
džiu specialius klubus, pav., 
tautosakininkų ir kitus.

VI. Dėl organizacijos 
vidaus darbo

Matydami centrinio val
dymo visomis Draugijos 
grandimis reikalą ir tuo pa
čiu būtinumą plėsti demo
kratiškumą vidaus organi
zacijoje, Penktasis LVKD 
Suvažiavimas Centro val
dybai siūlo:

1. dažniau negu lig šiolei 
informuoti ratelius apie vi
sos organizacijos darbą ir 
daugiau teikti instrukcijų 
kasdieniniame darbe,

2. siūlyti Centro valdybai 
leisti kiekvieną mėnesį in- 
formacinį-organizacinį raš
tą biuletenio pavidalu,

3. sprendžiant kokius nors 
svarbius Draugijai klausi
mus atsiklausti platesnio 
LVKD aktyvo nuomonės...

VII. Dėl politinio darbo
LVKD Centro valdyba 

1969-ųjų metų pirmojo ket
virčio posėdyje sudarys pla
ną, pagal kurį Lietuvių vi
suomeninė kultūros draugi
ja aktyviai įsijungs į ben
drą rinkimų į Seimą ir Liau
dies Tarybas kampaniją, ir 
į iškilmingą Lenkijos Liau
dies Respublikos 25-ųjų me
tinių minėjimą.

1. visomis prieinamomis 
'formomis kelti lietuvių kal
bos mokytojų kvalifikaci
jas,

2. organizavimas įvai
riausių švietimo formų su
augusiems,

3. aprūpinti lietuviškąsias 
mokyklas vadovėliais, ypač 
lietuvių kalbos dalykui,

4. mokyklinės meno sa
viveiklos organizavimas,

5. bendromis pastangomis 
rengti mokyklines masines 
priemones, pav., Tarptauti
nės vaikų dienos minėjimą,

6. Bendromis jėgomis 
ruošti ekskursijas mokslo 
pirmūnams.

7. Centro valdyba kels 
kompetentingiems valdžios 
organams klausimą dėl bū
tinumo papildyti lietuviškų
jų mokyklų mokymo pro
gramos Tarybų Lietuvos 
geografijos ir visuomeninių 
mokslo pagrindais.
IV. Dėl meno saviveiklos

Suvažiavimas pareiškia, 
kad vienu iš svarbiausių lie
tuvių visuomeninės kultū
ros draugijos uždavinių yra 
tiekti visokeriopą pagalbą 
meno saviveiklai. Tai iš
plaukia iš statutinės prie
laidos puoselėti lietuvių re
gionalinę kultūrą.

Suvažiavimo dalyviai reiš
kia nuoširdžią padėką vi
siems meno saviveiklos va
dovams ir dalyviams. Ypač 
didelį dėkingumą Suvažia
vimas reiškia saviveiklinin- 
kams-ūkinin ka m s. Siekda
mas tolimesnį meno savi
veiklos ratelių augimą, su
važiavimas laiko tikslingu 
ir būtinu:

1. stengtis meno saviveik
lą populiarinti ir daryti ją 
kuo masiškesnę.

2. laiko būtinu padabinti 
masinių priemonių gamtoje 
skaičių: sąskrydžiai, jauni
mo šventės, sporto varžy
bos, dainų vakarai.

V. Dėl klubų
Suvažiavimas, aprobuoda

mas lietuviškosios inteligen
tijos klubą Punske, įparei-

Aromatingiausios salos
Zanzibariečiai sako: “Kas 

kartą įkvėpė mūsų gvazdi
kų aromato, būtinai pano
rės dar atvažiuoti.”

Zanzibaro gvazdiko lop
šys — Mtonis. Čia, prie sul
tono Saido rūmų, 1829 m.bu- 
vo pasodinti pirmieji gvaz
dikų medžiai, atvežti iš Mau
ritanijos salos.

Padavimas pasakoja, kad 
vienas arabas, išvytas sul
tono Saido iš Zanzibaro, 
norėdamas kaip nors iš
pirkti savo kaltę, atvežė 
keletą gvazdikų sodinių. Jų 
aromatas pradžiugino sul
toną, ir jis įsakė įdiegti šią 
kultūrą salose. Salų, ypač 
Pembos, gamtinės sąlygos 
gvazdikams pasirodė esan
čios beveik idealios.

Gvazdikai ir Zanzibaras 
yra viena kitą asocijuojan
čios sąvokos. Daugiau kaip 
100 metų Zanzibaras tenki
na apie du trečdalius šio 
specifinio produkto pasau
linių reikmių.

Kas gi sudaro tą produk
tą? Ne žiedai, kaip dauge
lis mano. Tai neišsprogę šio 
medžio pumpurai. Iš kiek
vieno medžio per metus vi
dutiniškai surenkama šiek 
tiek daugiau kaip 2 kilogra
mus gvazdikų. Medis prade
da duoti “produkciją” 5-7 
savo gyvavimo metais ir 
duoda jų iki 100-130 metų.

Zanzibaro gvazdikai pa
sklinda po visą pasaulį. 
Gvazdikai ir jų aliejai var
tojami chemijos prmaonė- 
je, vaistų gamyboje, mais
to produktų konservavimo 
ir kosmetikos fabrikuose.

Gvazdikai — neatskiriama 
zanzibariečių gyvenimo da
lis. Tai ne| tik nacionalinės 
ekonomikos objektas. Su
skaudėjo dantis, peršalo, 
nugaron įsimetė skausmas 
ar sutriko skrandis — tru
putis gvazdikų aliejaus, ir 
savijauta pagerėja. . Žiups
nelis gvazdikų tabake, —ir 
malonu aplinkiniams. Na, ir 
prieskonis gvazdikas yra

LAISVE

Erdves apvaldymas ir žygis 
į Mėnulį

Dr. A. Petriką 
astronomai bei astrofizikai 
rašė jau XVII amžiaus pra
džioje. Erdvės fenomeną 
studijavo bei aiškino J. 
Kepleris 1690 m., G. Galilė
jus 1610 m., Hevelius 1648 
m. ir kiti. Galilėjus net ap
rašė saulės apšviestąją Mė
nulio pusę, pasinaudojęs sa
vo paties pasidarytu teles
kopu. •

Vokietijos inžinieriai, fi- 
zicistai, chemikai ir kiti 
mokslininkai dar prieš II 
pasaulinį karą raketomis 
eksperimentavo. Raketomis 
jie bandė varyti automobi
lius, motorciklus, trakto
rius, lokomotyvus ir. kitas 
mašinas. Tačiau sunku bu
vo tą pragarišką jėgą kon
troliuoti, tad jos atsisaky
ta. Bet 1942 m. Vokietijos 
raketinės pajėgos specialis
tai, pasinaudoję teorijomis 
ruso Konstantino E. Ciol- 
kovskio (Tsiolkovsky), a- 
merikiečio Roberto H. God- 
dardo, vokiečio Hermano 
Oberto ir kitų mokslininkų, 
sukonstruavo milžiniško ci
garo pavidalo raketą A-4, 
prikimšo ją dinamito ir pa
leido Londono kryptimi. 
Raketos kurui vartota gry
ną etilo spiritą, sumaišytą 
su skystu deguonim. Vėliau 
jie savo raketas patobulino 
ir pavadino V-l bei V-2; 
šaudė iš žveju kaimo Balti
jos pakrantėje — Peene- 
mundės.

Raketos, kurias Hitleris 
vadino “slaptu ginklu”, an
glams padarė daug nuosto
lių, kol jie susekė jų “poli-, 
gpną” ir 1944 m. bombomis' 
iš oro jį sunaikino. Tai bu
vo pirmosios ■ balistinės ra
ketos, kurios, žymiai pato
bulintos, šiuo metu neša 
atomines ar branduolines 
bombas, kurios varo kosmo- 
laivius į mėnulį.

Kai Vokietija buvo nuga
lėta, 1945 m. amerikiečiai 
susižvejojo 492 vokiečius, 
raketų statymo specialis
tus, tarp kurių buvo jų va
das W. von Braunas ir 117 
jo artimų, gerai lavintų, 
sandarbininkų. Jie, atvykę 
Amerikon, išmokė ameri
kiečius daryti raketas. Di
delė jų dalis ir dabar dirba 
NASA techninėse laborato
rijose. Ar teko, ir kiek, 
Tarybų Sąjungai tų rake
tų specialistų — tiksliai ne
žinoma.

Ameriką ir visą pasaulį 
erdvės kelionėmis sudomi
no T. Sąjunga, kai 1957 m. 
spalio mėn. 4 d. paleido į 
erdvę 184 svarų pirmąjį sa
telitą — Sputniką-I, kuris 
kas 96 minutes apskrido že
mės kamuolį ir skrajojo že
mės orbitoje labai ilgai. 
Vėliau T. S-ga išsiuntė į 
erdvę didelius kosmolai- 
vius, raketų varomus, kurie 
apnešė žmones apie Žemę 
daugelį kartų ir laimingai 
nusileido. Kiti kosmolaiviai 
(be žmonių) pasiekė Mėnu
lį, apskrido jį, nufotografa
vo jo tamsiąją pusę (pirihą 
kartą), ir ten nusileido. Di
deli satelitai su įvairia 
technika, buvo-išsiųsti į Ve
nerą, Saulę ir kitas plane
tas.

Didžiausia triumfo T. Są
jungos mokslininkai ir kos
monautai pasiekė, kai 1961 
m. balandžio mėn. 12 d. Že
mę kelis kartus apskrido, ir 
laimingai nusileido, kosmo
nautas Juris A. Gagarinas. 
Tai buvo pirmas žemės is
torijoje taip atsižymėjęs

Š. m. liepos 16 d. trys 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų kosmonautai pakilo iš 
Kenedžio aerodromo, Flori
dos, ir nuskrido į Mėnulį. 
Tie drąsūs vyrai, tai civili
nis inžinierius - fizicistas N. 
A. Armstrongas, aviacijos 
pulkininkas E. E. Aldrinas 
ir aviacijos papulkininkis
M. Collinsas. Milžiniškos jė
gos raketa Saturnas-5 varė 
į erdvę kosmolaivį Apolą— 
11, prie kurio buvo pritvir
tinta 16-kos tonų svorio ka
psulė “Luna Module”.

Kai kosmolaivis Apolas- 
11 pasiekė taikinį, jis kelis 
kartus apskrido mėnulį ir 
atkabino kapsulę, kuri nu
sileido ant mėnulio. Kapsu
lėje buvo du kosmonautai:
N. . A. Armstrongas įr E. E. 
Al d r i n a s. Kosmolaiviu 
skraidyti pasiliko M. Co- 
■llinsas. Du astronautai mė
nulyje išbuvo 24 vai. ir 37 
min. Ten jie pavaikščiojo, 
apsidairė, patyrinėjo plane
tos paviršių, bet jokio aug-

įmens ar šiaip kokios gyvy
bės nepastebėjo. Aplinka 
gryna, nejauki. Kvėpavo jų 
pačių bakuose atsiveštu de
guonim (oksigenu). Naktį 
savo kapsulėje jie net per
nakvojo, pramigo ir papus
ryčiavo. Po pusryčių, juo
du prisikasė plastmasinius 
krepšius mėnulio grunto 
bei uolienų, sulipę į kapsu
lę uždegė raketinį variklį 
(motorą) ir iškilo į erdvę. 
Ten prisijungė prie be- 
skraidančio kosmolaivio A- 
polo-11, o kapsulę, kaip ne
reikalingą, atkabino ir pa
leido į erdvę.

Tai pirmas toks žemės 
istorijoje įvykis, kai žmo
gaus koja atsistojo ant 
mėnulio paviršiaus! Ameri
kiečiai šiuo nepaprastu 
sisekimu nupelny t a i 
džiuojasi.

Po 8 kelionės dienų,
pos 23 d. kosmonautai grį
žo į Žemę ir laimingai nu
sileido Pacifiko vandenyne, 
iš kurio juos išgriebė ma
lūnsparniai ir laivyno jū
rininkai. Kosmonautai ke
liolikai dienų karantinuoti. 
Norima patikrinti, ar jie 
neparsivežė nuo mėnulio 
pavojingų bakterijų, jeigu 
jų ten yra.

Šį skridimą suruošė Na
tional Aeronautics & Space 
Administration, kurios di
rektorius yra vokietis Wer- 
neris von Braun, čia atvy
kęs po II pasaulinio karo. 
NASA centras yra Hunts
ville, Alabama. Čia yra ir 
visų kosminių skraidymų 
nervų centras.

Kosmolaivio Apolo-11 žy
gis į mėnulį atsiėjo kraštui 
apie 30 bilijonų-milijardų 
dolerių (bilijonas — 1,000 
milijonų). Tačiau priskai- 
tant šiam reisui pasiruoši
mą, studijas, eksperimen
tus bei preliminarinius 
skraidymus, — viskas atsi
ėjo apie 350 bilijonų dole
rių. Taigi ekskursija į Mė
nulį—labai brangi pramo
ga! Už tiek pinigų būtų 
galima padaryti daug gero 
Žemės žmonėms.

Astronomų nuomonės 
apie Mėnulį

Apie Mėnulį, Marsą, Sau
lę, Žemę ir kitas planeta's

žmogus! Tas mokslinis, pa
siekimas nepaprastai iškėlė 
T. Sąjungos mokslo bei te
chnikos lygį pasaulio akyse. 
Vėliau skraidė viename ko- 
smolaivyje po du ar tris 
žmones kartu, skraidė apie 
Žemę net viena tarybinė 
moteris — leitenante Valen
tina V. Tereškova.

Amerikiečiai susidomėjo 
oro kelionėmis daug vėliau. 
Ir jie, ištobulinę savo kos- 
molaivius, skraidė apie Že
mę bei mėnulį. Po 12-kos 
metų nuo pirmosios Sputni- 
ko-I kelionės apie Žemę, a- 
merikiečiai pirmieji pasie
kė Mėnulį ir ten nusileido. 
Už tai juos galima pasvei
kinti.

3 pusi.

pa- 
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geras. Vienu žodžiu, Zan- 
zibaras be gvazdikų neįsi
vaizduojamas, kaip ir gvaz
dikai be Zanzibaro.

Žygimanto Augusto 
laivynas

1568 m. Lietuvos didysis 
kunigaikštis ir Lenkijos ka
ralius Žygimantas Augus
tas savo parašu ir antspau
du patvirtino aktą, liudijan
tį apie “Jūrų komisijos” 
(Commissio Marituuri) 
įsteigimą. Tai buvo pirma
sis Europoje admiralitetas.

Kunigaikščio rūmuose 
prieš tai buvo rimtai kalba
ma, kad jūra yra gera prie
monė valstybėms "suartinti. 
Tuo metu valstybės sekre
torius jam įteikė raštą, jog 
kaimynystėje yra Baltijos 
jūros skalaujamos Švedijos 
ir Danijos valstybės. Be to, 
jūroje nėra kalnų, todėl pa
siekti šiuos kaimynus labai 
lengva ir naudinga. Turėti 
galingą laivyną vertė ir tas 
faktas, jog Pabaltijo pa
krantėse įsikūrę kryžiuočiai 
tada buvo dar galinga jėga.

“Jūrų komisijos”pirmuoju 
vadovu buvo paskirtas vįer, 
nas žymiausių Žečpospoli
tos veikėjų, Gdansko kašte
lionas Jonas Kostka.

Valsybės iždas už 80,000 
auksinių nupirko dešimt lai
vų. Lavyno kūrimui buvo 
dedama daug pastangų. 
Bankininkai suteikė 130,000 
auksinių paskolą. Pats Žy
gimantas Augustas stengėsi 
komisijos kasą papildyti pa
jamomis už parduotą miško 
medžiagą, muito mokesčiais 
ir pan.

Žygimanto Augusto laivy
nas netrukus išaugo iki 30 
laivų. Baltijos jūroje vienu 
metų galėdavo plaukioti net 
pusė visų laivų. Tai buvo 
nemaža karinė jėga. Štai, 
pavyzdžiui, 1559 metų pra
džioje Anglijos laivynas tu
rėjo tik 22, o Danijos — 27 
laivus. Kaip matyti, Žygi
manto Augusto laivynas 
tiems laikams buvo gana di
delis. Jam stiprinti visą lai
ką buvo skiriama daug lė
šų. Todėl laivynais, kaip 
savarankiška ginklo rūšis, 
buvo daug modernesnis už 
kaimyninių valstybių jūrų 
pajėgas. ( Danijoje, pavyz
džiui,-laivynas buvo sukur
tas penkiasdešimt metų 
anksčiau. Jam vadovavo ka
raliaus skiriamas civilis as
muo ir tik vėliau vadovauti 
pradėjo kariniai admirolai. 
O Švedijoje laivynas dar il
gai priklausė sausumos ka
riuomenei, todėl admirolai 
buvo kartu ir pėstininkų da
linių vadai. Admirolus . su 
apibrėžtomis karinėmis par
eigomis pradėta skirti tik 
susikūrus Žygimanto Au
gusto “Jūrų komisijai.” Tuo 
pačiu metu Jonas Dimitras 
Silikovskis parašė pirmąjį 
Lietuvos-Lenkijos valstybės 
laivynui skirtą traktatą 
“Jūrų valstybė.”

Siuvimo fabrikas 
Šilutėje

Beveik ketvirtį įpilijono 
bolonijos striukių gamins 
kasmet siuvimo fabrikas, 
kuris pradėtas statyti Šilu
tėje. Jis kyla vietoje buvu
sio linų apdirbimo fabriko.

Nauja įmonė, kurioje 
dirbs maždaug 400 darbi
ninkų, aprūpinama tėvyni
ne technika ir mašinomis, 
pagamintomis Čekoslovaki
joje ir Vengrijoje. Ruošti 
detales numatoma agregati- 
niu - grupiniu metodu, o 
montuoti ir siūti drabužius 
— ant konvejerių.

Fabrikas pradės veikti 
antroje 1970 metų pusėje. 
Striukės bus siuvamos iš 
sintetinių audinių su šiltu 
pamušalu.

(ELTA)

Geležis bronzos amžiuje
Krasnojarsko archeologai 

Jenisejaus krantuose rado 
daug geležinių daiktų: aus
karų, apyrankių, ginklų. 
Spektrinė analizė parodė, 
kad metalo sudėtis artima 
meteoritams. Žymiai vėles
nių epochų kapuose geležies 
dirbinių nepasisekė surasti. 
Tai rodo, kad senoviniai 
Chakasijos gyventojai var
tojo geležį bronzos amžiaus 
pradžioje.

Nauji mokslų daktarai
Lietuvos mokslų daktarų 

šeima sparčiai didėja. Pir
madienį, apgynę disertaci
jas, jais tapo Eksperimen
tinės ir klinikinės medici
nos mokslinio tyrimo insti
tuto reumatokardiologinio 
skyriaus vedėjas A. Matu
lis (daktarato tema — “La
tentinio reumato papliti
mas, diagnostika ir gydy
mas”) ir Vilniaus Univer
siteto Anatomijos katedros 
vedėias, medicinos fakulte
to dekanas S. Pavilonis, ku
ris daktarinėje disertacijoje 
išnagrinėjo kai kuriuos vai
kų ir paauglių brendimo 
klausimus.

Kiek anksčiau taip pat 
medicinos mokslų daktaro 
disertaciją apgynė J. Šta
ras, analizavęs vandens tie
kimo Lietuvoje higienines 
problemas. Ketvirtasis — 
ekonomikos mokslu dakta
ras — universiteto Politinės 
ekonomijos katedros docen
tas J. Tamošiūnas, kuris ty
rė gamybiniu jėgų ir gamy
binių santykių vystymąsi 
Lietuvos žemės ūkyje.

Žvejų pasiekimai
Klaipėda. — Refrižerato

rių laivyno bazė susumavo, 
kaip laivų įgulos sutinka V. 
Lenino gimimo 100-ąsias 
metines.

Per šių metų pirmuosius 
šešis mėnesius geriausiai 
dirbo “Nachičevanės” “X 
Janonio,” “K. Giedrio,” 
“Štormo,” “Sevano,” “Že- 
maitės” įgulos.

Štai tanklaivių “Sevanas” 
ir “Krekingas” įgulos savo 
darbo pasiekimais jau įžen
gę į 1970 metus.

Prie paskutiniųjų penk
mečio metų artėja gamybi
nis refrižeratorius “J. Jano
nis”. O plaukiojančios ba
zės “Nachičevanė” įgula 
virš metinio plano jau už
šaldė 560,000 kilogramų žu
vies. ■

Maskva. — TSRS pramo
nine gamyba per 1969 m. 
pirmus 6 mėnėsius pakilo 
arti 7 proc. .__ į „į -
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Plačiau atverkime vartus

Iš Lietuvos Kultūros Ministro L. šepečio pranešimo 
kultūros darbuotojų 1-ajam suvažiavimui Vilniuje

Meninių vertybių sukūri
mas yra viena kultūros pu
sė. Kita, ne mažiau svarbi, 
—savalaikis ir platus jų pa
skleidimas.

Šiandieną mes turime dar
nią meninės kūrybos pa
skleidimo sistemą kurią su
daro teatrai, koncertiniai 
kolektyvai, kino ir bibliote
kų tinklas, parodų rūmai ir 
muziejai, radijas, televizija 
ir spauda.

Deja, sparčiai augant nau
jiems profesinio meno ko
lektyvams, palyginti lėtai 
plečiame jų materialinę ba
zę. Pavyzdžiui, prastas dar
bo sąlygas turi daugelis res
publikos teatrų. Nepaten
kina mūsų ir kultūros-švie
timo įstaigų statybos tem
pai.

Drg. Šepetys kalbėjo apie 
muziejų darbą. Jis džiau
gėsi naujomis ekspozicijo- 
m i s Istorijos - etnografijos, 
Lietuvos KP I suvažiavimo 
muziejuose, pranešė, kad 
1971 m. bus baigta įrengti 
Buities muziejaus pirmoji 
eilė.

Pastaraisiais metais sukū
rėme daug gerų tradicijų — 
skleisti meninę kūrybą su
telktomis jėgomis, akty
viai, išradingai, remiantis 
liaudyje susiklosčiusiais 
įpročiais. Tai—gausios kil
nojamosios parodos ir kon
certai, dalyv a u j a n t auto
riams, bei koncertai kultū
ros paminkluose, poezijos 
pavasariai, įvairūs meno ša
kų festivaliai ir t. t. Bet 
čia reikalinga meno propa
guotojų kryptinga organi
zacinė veikla.

Kita vertus, pranešėjo 
nuomone, kai kurioms kū
rybinėms organiz a c i j o m s 
trūksta deramo reiklumo, 
parenkant kūrinius, siūlo
mus masinei auditorijai. Jis 
kritikavo Fil h a r m o n i j ą, 
Valstybinį akademinį dra
mos teatrą, Kauno muzikinį 
teatrą už kai kuriuos nely
gumus repertuaruose.

Mūsų kompozitoriai vidu
tiniškai per metus sukuria 
apie 350 dainų. Deja, dau
gelis chorų ir solistų neran
giai imasi mokytis naujų 
dainų, jos silpnai propaguo
jamos, blogai spausdina
mos. Visa tai sendina ir 
skurdina konecrtų progra
mas; neskatina kompozito
rių kurti. Iš kitos pusės, 
kompozitoriai dažnai rašo 
dainas, skirtas klausyti, o 
ne dainuoti. Negalima pa
miršti, kad pas mus, Lietu
voje, niekada neatmirs po
traukis lyriškai, melodingai 
dainai. Atskirai reikia pa
brėžti, kad mažai kuriama 
muzikos vaikams.

Pernelyg didelis estradi
nės ir džiazo muzikos svo
ris koncertuose. Yra pavo
jus, kad norom nenorom 
pradėsime ugdyti vienaša
liškus, “palengvintus” mu
zikinius poreikius. Be to, 
estradinės muzikos reper
tuaras, nežiūrint kai kurių 
pastangų jį reguliuoti, tur
tinti folkloru, liaudies meno 
koloritu, yra dar menko ly
gio, besiremiantis daugiau
sia abejotino skonio skolini
mais.

Lengvoji muzika—ne kie- 
no nors užgaida, bet laik
mečio poreikis, ir nuo jo nu
sigręžti nevalia. Tačiau at
ėjo laikas reguliuoti ir ten
kinti šį poreikį. Tai reiškia, 
kad reikia ruošti naujus es-

trados dainininkus, padėti 
esamiems. Šia prasme tei
giamai vertintinas “Vil
niaus” bokštų konkursas.

Turėtume daugiau rūpin
tis ir aplinkos, kurioje vyks
ta kultūriniai renginiai for
mavimu. Visuomenė labai 
vertina sudėtingą ir indus
trinės statybos sąlygomis 
ne visuomet dėkinga archi
tektų taikomosios dailės 
meistrų darbą. Tačiau ne
retai kyla klausimas: ar ne 
per daug atsiplėšėme nuo 
liaudies architektūros tra
dicijų? Ar tik ne lengvabū
diškai atsisakome gražių 
stogų kaimo visuomeniniuo
se pastatuose ir ištisai sta
tome plokščias dėžutes? Ar 
ne per daug sukuriame in
terjerų, kuriuose visiškai 
nėra dailės kūrinių, kitų 
vaizduo j a m o j o meno ele
mentų, o viskas remiasi 
nuogomis sienomis nevyku
siomis virvių ar kitų atlie
kų puošmenomis? Ar ne 
dėl šiuolaikinių baldų sche- 
matiškumo žmonės ieško se
nų? Ar ne dėl šių priežas
čių žmonės laužiasi į senus 
malūnus, požemius? Gerai, 
kad šiomis dienomis įvykęs 
Architektų sąjungos suva
žiavimas įpareigojo projek
tuotojus ir užsakovus į 
šiuos klausimus atsakyti 
praktiškai.

Walteris Dūda su savo tro- 
keliu, kuriame šalia jo sė
dėjo valgių gamintojos, M. 
Svinkūnienės vadovauja
mos. Visi svečiai buvo so
čiai pavaišinti lietuviškai 
pagamintais valgiais.

Svečių buvo iš arti ir toli. 
Iš Brooklyno ir Bostono. 
Net teko sutikti ir ranką 
paspausti draugei Vikšrie- 
nei, seniau gyvenusiai New 
Havene, o dabar saulėtoje 
Floridoje.

Būtų gerai, kad panašių 
sueigų būtų dažniau ir skir
tinguose miestuose, nes to
kiose sueigose pamiršti se
natvę ir bėdas.

J. Strižauskas

■ET1 UHI .. . . .

New Haven, Coiinl
Olin Co. darbininkai išėjo 

į streiką prieš porą savai
čių. Kompanija nenori pa
tenkinti unijos reikalavimų. 
Darbininkai laimės streiką, 
nes turi gerus vadus ir 
tvirtą uniją.

Detroit, Mich.
Detroitiečiai dar kruta po 

biskį, nors juos jau spaudžia 
senatvė.

Čia kalbu apie mūsų lie
tuvius, progresyvius lietu
vius. Mes jau turėjome vie
ną draugijų išvažiavimą 
spudos naudai pas draugus 
Terzus, jų labai puikioj re
zidencijoj, Ada, Mich. 
buvo birželio 29 d.

Dabar vėl bus pas 
žus LLD 52 kuopos 
žiavimas rugpiūčio 10 die
ną. Kuopos komisija kvie
čia detroitiečius ir iš kitų 
artimų apylinkių lietuvius 
atvažiuoti tą dieną ir links
mai laiką praleisti.

Windsorieciai, mes kvie
čiame ir jus atvykti į Adą. 
Draugų Terzų puikioj rezi
dencijoj sykiu visi brangų 
vasaros laiką praleisime.

• Kurie buvote, jau gerai 
žinote, kaip nuvažiuoti į 
Adą pas Terzus.

Tai

Ter- 
išva-

Philadelphia, Pa.
Atkakli kova eina

Nuo praėjusio kovo mėn. 
1 dienos Continental Trail
ways busų kompanijos šo
feriai streikuoja ir tam 
streikui nesimato galo. 
Kompanija pasiryžusi su
laužyti streiką, bet darbi
ninkai vieningai laikosi ir 
atkakliai kovoja.

Šių žodžių r aš ė j ui už
klausus streikierių, dėl ko 
jie streikuoja, gautas atsa
kymas, kad ne už algų pa
kėlimą arba kitokias me
džiagines problemas, bet tik 
tai, kad kompanija šoferius 
laikytų žmonėmis, o ne 
šiaip sau dvikojais gyvū
nais, arba žmoniška maši
na. Labai kieta disciplina. 
Pav., kompa n i j o s šnipelis 
užtiko vieną vairuotoją rū
kant cigaretę lauke prie 
buso durų, įlipant kelei
viams, ir šoferis nubaustas 
150 dienų atostogų be jokio 
atlyginimo. Antras šoferis 
panašiai nubaustas už ne- 
dėvėjimą uniforminės kepu
rės busu važiuojant. Šofe
riai dažnai išdirba 10 ir 12 
valandų, o kompanija atsi
sako mokėti už išdirbtą 
viršlaikį. Neturi jokios se
natvės pensijos, nei nedar
bingumo pašalpos, ką turi 
Greyhound kompanija savo 
darbininkams. Bet svar
biausias Trailways darbi
ninkų reikalavimas, kad 
kompanija juos traktuotų 
kaip savo darbininkus, o ne 
kaip vergus!..

Chicago, 111.
Tragiškai žuvo 

Jonikų giminaitis
Liepos 17 d., Taylorville, 

Ill., gyvenantis John Rod
den, 57 m. amžiaus, tragiš
kai žuvo angliakasy klo j 
dirbdamas. Iš amato buvo 
inspektorius ir taisant elek
tros jėga varomą konvejerį 
įvyko nelaimė.

Velionis buvo Alisės Jo
nikienės pusbrolio žentas. 
Liko liūdesyje žmona Virgi
nia Rodden (Bakavičiūtė), 
žmonos motina, ir brolis. 
Tėvas jau seniai miręs. Iš 
jo pusės liko keturios sese
rys, du broliai ir jų šeimos.

Laidotuvėse dalyvavo la
bai daug žmonių. Apie 50 
automašinų su palydovais 
lydėjo į kapines. Mat, kaip 
velionis John Rodden, taip 
ir jo žmona šiame miestely
je gimę ir augę ir visą lai
ką gyvenę, veik visiems 
miestelio gyventojams buvo 
pažįstami ir turėjo daug 
draugų. Giminaitė

Liepos 27 d. turėjome 
Waterbury gražų parengi
mą. Svečių buvo daug iš 
plačios apylinkės, o vieti
nių, kaip visada, buvo geras 
būrys. Teko su daugeliu 
pasikalbėti. M. Svinkūnie- 
nė—gabi pietų ruošėja, ki
ti jai padėjo ir visus sve
čius gerai pavaišino.

A. Bimba gabia kalba 
kvietė lietuvius prisidėti 
palaikymui “Laisvės” atei- v • •ciai.

Mūsų kolonijoje labai daug 
vagysčių, užpuolimų. Žmo
nės taip įbauginti, kad bijo 
ir gatvėse pasirodyti. Gir
dėti, kad policija rengiasi 
plėšikus sutvarkyti. Dauge
lį suėmė ir surado daug 
vogtų daiktų.

J. Kunca

Waterbury, Conn.
Įspūdžiai iš spaudos pikniko

Gražioje Vaitonių sodybo
je liepos 27 d. įvyko pikni
kas spaudos naudai. Diena 
buvo iš ankstyvo ryto apsi
niaukusi, rengėjams nervus 
gadinanti. Ir svečiams to
kioje dienoje nedrąsu reng
tis. O netoli pietų ir lynoti 
pradėjo, kuomet svečių bu
vo jau pusėtinai prisirinkę. 
Visus į rūsį suvarė. O ka
dangi svečių vis daugėjo, 
tai atrodė, kad gali būti vie
tos permažai. Tačiau lietus 
praėjo. Nors saulutės visą 
dieną nesimatė, bet buvo 
galima visiems iš rūsio išei
ti į sodelį. Visų veidai pra
švito. Pasigirdo kalbos, kad 
gamta mums palanki, kad 
bus galimi gerai pietauti.

Štai pasirodo draugas

Daug mūsų senesnio am
žiaus draugų bei draugių 
yra jau mirę. Kai kurie jų 
buvo gana veiklūs mūsų or
ganizacijose. Apie juos bu
vo rašyta. Bet dabar lie
pos 15 d., mirė draugė N. 
Astrauskienė. Ji buvo la
bai maloni moteris ir veikė 
draugijose, kiek tik ji pajė
gė. Ji buvo LLD 52 kuo
pos finansų raštininkė; 
taipgi LDS 21 kuopos nu
tarimų raštininkė. Ji pri
klausė prie visų progresy
vių organizacijų.

Daug žmonių buvo jos 
laidotuvėse. Daug gėlių bu
vo privežta į Charles Step 
puikią šermeninę.

Prieš išvežimą į kapines 
labai gerą kalbą pasakė 
advokatė S.. Masytė; taipgi 
liūdną dainą, pritariant var
gonams, sudainavo draugė 
Ruth Rice.

Visi laidotuvių dalyviai 
buvo pJkviesti į Lietuvių 
klubo namą ir jiems buvo 
suteikti pietūs velionės duk
relės Ruth ir jos vyro Ser- 
vit Gugas. Taipgi liko liū- 
desyj velionės anūkė ir jos 
vyras, kurie gyvena, rodos, 
Baltimore, Md.

Lai būna velionei rami 
vietelė kapinėse.

Vietinis

Pažangiųjų veikėjų veik
la laikinai sulėtėjo. O jei
gu ir norėtų veikti, tai ne
galima dėl kasdieninių liū
čių. Jau ilgokas laikas kai 
audringi lietūs, kartais su- 
griaustiniu, tiek pliekia, 
tartum stogai;į vidų įkris. 
Kai kuriose gatvėse valti
mis galima irstytis.

Miesto m a j o r a s J. Tate 
kviečia savanorius darbi
ninkus į pagalbą nuvalyti 
purvą nuo gatvių ir atida
rinėti užsikimšusias nuobė- 
gas. ; į j#'

Redakcijos atsakymai
J. W. Thompsonas, Miami, 

Fla. Gaila, kad nepasinau
dosime jūsų korespondenci
ja, nes pirmiau kitas ko
respondentas pilnai parašė 
apie tuos pačius dalykus. 
Vis tiek ačiū už rašinėjimą.

LLD 10 kuopos nariai, at
silankykite į susirinkimą 
rugpiūčio 9 d., 2 vai. popiet.

“L” Reporteris

Vakarų Vokietijos polici
ja areštavo Ulrichą Šimint- 
są už apgaudinėjimą. Ilgą 
laiką jis pardavinėjo savo 
darbo tabletes, kaip nuosta
bų vaistą nuo kvailumo, 
klestėjo iki to mbmento, kol 
keli pacientai suprato, kad 
buvo apgautio

Elizabeth, N. J.
Gražiai atžymėjo sukaktį

Domenik ir Marta Bur- 
kauskai minėjo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Dukterys Josephine Brazai
tis ir Anna Mason savo tė
veliams pagerbti surengė 
gražią puotą birželio 28 d.

Jubiliatus pasveikinti su
sirinko apie šimtas svečių— 
iš toliausia atvyko Marga
ret Klišienė (ji gyvena 
Clearwater, Fla.),' Sveikin
dami, svečiai linkėjo dar 
daug laimingų metų.

Draugai Burkauskai yra 
daugiamečiai Elizabetho> 
gyventojai. Priklauso LLD 
54 ir LDS 33 kp. Skaito 
“Laisvę” ir “Vilnį.”

Liepos 14 d. mirė Domini
kas Budreckis, 57 metų, nuo 
širdies priepuolio. Liūdesy
je liko sūnus Michiel, duk
tė Ann ir daugiau giminių. 
Gimęs Elizabethe. Užlaikė 
šermeninę So. Wood Ave., 
Linden, N. J.

Dorchester, Mass.
Serga kai kurie mūsų 

“Laisvės” skaitytojai, ap
lankiau Antaną Jankų, gy
venantį 174 Norfolk Street, 
Dorchesteryj. Radau gerai 
nusiteikusį, bet mažai bega
li pavaikščioti, labai suliesė
jęs. Bet vis dar rūpinasi 
progresyviu judėjimu, Sa
ko, gaila, kad jau negaliu 
dalyvauti sueigose, bet no
riu užsimokėti; LLD 2-ajai 
kuopai'ir Liet. Pil. Klubui. 
Pasirodė, kad jo jau užmo
kėta LLD už 1969 metus. 
Jo žmona Klementina irgi, 
atrodo, turėjo sunkią opera
ciją galvoje.

Walteris Baltušis, gyve
nantis 20 Stellman Rd., Ros- 
lindale, Mass., pasidavė į 
Santa Maria Hospitalį, 350 
Memorial Dr., Cambridge. 
Jam padarė operaciją.

Taip pat negalime pa
miršti mūsų ilgamečių drau
gų Samulėnų, gyvenančių 
955 Westminster Hill Rd., 
Fitchburg, Mass. Mes nors 
2 ar 3 sykius į metus aplan
kom juos. Liepos 24 dieną 
su žmona aplankėm juos. 
Radom taip pat, kaip ir pir
ma. Jonas Samulėnas guli, 
nes negali pasijudinti, tik 
kairiąją ranką ir galvą ga
li pajudinti. Rodos, šį sy
kį jis sumezgė sakinius daug 
geriau, bet žmona sako, jog 
tik kai kada geriau, o kitą 
dieną vis ai mažai ga
li kalbėti. Jau sep
tinti metai, kai jis gavo pir
mą stroką. Tada galėjo 
pavaikščioti. Bet jau penk
ti metai, kai gavo1 antrą 
stroką. Jį labai gerai pri
žiūri jo žmona Anna, jos se
sutė Eva, ir jos turi dar vie
ną malonią draugę Petronė
lę Petkienę iš Philadelphijos 
kuri joms padeda prižiūrėti 
ligonį. Labai graudu žiū
rėti į tokį malonų žmogų, 
taip sunkiai ligos sužalotą. 
Tik galima palinkėti toms 
moterims daug energijos ir 
sveikatos ir toliau jį taip 
gražiai prižiūrėti.

St. ir Julia Rainard

Brangios atliekos
Ploniausi siūlai — 2-3 

kartus plonesni už žmogaus 
plauką, yra nepaprastai 
stiprūs: jie išlaiko daugiau 
kaip 7 kilogramus sveriantį 
krūvį. Tai torsionai—renio 
lydinio siūlai. Jų skersmuo 
tik 0.017 kv. mm. Torsionai 
naudojami navigaciniuose, 
geodezijos ir kituose prie
taisuose.

1929 metais viena anglų 
firma kreipėsi į Sibire esan
čią spalvotųjų metalų įmo
nės direktorių, siūlydama 
parduoti jai už gana dide
lę sumą išmestų uolienų są
vartyną, kurie susidarė 
apie įmonės teritoriją. Pa
siūlymas, atrodytų, buvo 
naudingas. Bet kam ang
lams prireikė “atliekų”? 
“Nereikalingoje uolienoje” 
buvo vertingiausio retojo 
metalo renio. Ketveris metus 
prieš tai jį atrado vokiečių 
mokslininkų Nodakų pora. 
Sandėris, žinoma, neįvyko, 
ir anglų firmai nepavyko 
pasipelnyti. O turinčios re
nio uolienos greit pateko į 
tarybinius fabrikus.

1930 m. visame pasaulyje 
buvo pagaminama tik... 3 
gramai renio. Dabar moks
lininkai sukūrė ištisą ga
mą šio puikaus metalo lydi
nių su kitais metalais.

Anglų specialistų nuomo
ne, žurnalistų mirtingumas 
iki 50 metų yra 30 procen
tų didesnis už vidutinišką. 
Reikia pridurti, ilgiausiai 
gyvena mokslininkai, toliau 
seka kunigai, moky t o j a i, 
biznieriai, advokatai, gydy-

Baltimorėje (JAV) nu
bausti penki policininkai, 
kurie susipešė dėl merginos 
ir vienas kitą apmėtė gra
natomis su ašarinėmis du-, 
jomiso ‘

Worcester, Mass.
PATAISA

Liepos 6 d. įvykusio 
Olympia parke “Laisvės” 
paramai pikniko1 darbinin
kams ir komisijai paskelb
toje padėkoje praleista var
das S. Rainardo. Atsiprašo
me. M. Sukackienėi dėkui 
už pastabą.
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Tamaqua, Pa.

Magdalena Milbutienė
(Navickaite, Jokūbo)

Mirė liepos 16 d., š. m. Ji 
gimusi Lietuvoje, Vilkaviškio 
rajone, Bartninkuose. Į Ame
riką ji atvyko jaunutė mer
gaitė, 1906 metais, ir apsigy
veno Lowell, Mass. Po pirmo
sios gimusjos dukrelės Onutės, 
visa šeima persikėlė gyventi 
Tamaqua, Pa. šiame mieste 
išgyveno 56 metus. Ji buvo 
mėgėja gėlių ir daržininky& 
tės. . *

Liūdi jos vyras M ate ūsas, 
dukros Adelė ir Ona, sūnus 
Kazimieras. Taipgi brolis Ka
zys gyvenantis Lietuvoje.

Laidotuvės įvyko liepos 19 
d. Ji buvo “Laisvės” prenu- 
meratorė.

—Anna Milbut Nardini, 
dukra.

Kas turi daugiausia 
linksnių?

Dauguma dabartinių suo- 
mių-ugrų kalbų turi daug 
linksnių. Pavyzdžiui, veng- 
hų kalba turi 21 linksnį, 
suomių — 15, komių — 16, 
udmurtų — 15, mardavių — 
12 ir t. t. Tačiau beveik vi
sos jos turi tik vieną links
niuotę.

NAUJA KNYGA

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje”
Parašė J. GASIONAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, Nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir. prieš karą 
Vietname ir tt.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda iš trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50
t NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI.

Užsakymus siųskite:

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

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS | 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

1

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

"TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.

Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 
paveikslų iš Amerikos miestų, centrų ir 

mokslinių įstaigų.
Knyga iš $25 puslapių, kaina $2.00

KNYGA - “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

m
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Praplėsti pasitarimai 
nusiginklavimui 

^Geneva. — Tarybų Sąjun- 
ga ir Jungt. Valstijos suti
ko praplėsti nusiginklavimo 
konferenciją.

Dabar prie 18 valstybių 
dar pridėtos sekamos: Pa
kistanas, Jugoslavija, Olan-

dija, Vengrija, Argentina ir 
Morokas.

Swedesboro, N. J. — Ko
legijos studentė Jeanne Le
onard! rasta užmušta miš- 
kelyj netoli savo namų.

Havana.—Mirė buvęs Ku
bos prezidentas Grau San 
Martin, 87 metų.

A

HELP WANTED-MALE-FEMALE
OPERATORS (5) Trimmer also 

needed. Single needle, exp. only need 
apply. Guaranteed $2 per hour to 
start. Pleasant working conditions, 
paid vacation. M. & M. SPORTS
WEAR CO., 915 S. 11th St. or call 
WA 3-7463, or eves. HO 3-9324.

(56-58)

REAL ESTATE

For Sale: SOMERSET COUNTY.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
AUTO BODY & PAINT MAN. Full 
time, 5 day week, vacation, benefits, 
steady work. Levittown area. Call 
Mr. Davis. WI 5-7550 for appoint
ment. Please mention this ad.

(56-58)

MAN WANTED

For

HELP WANTED-MALE-FEMALE

MAINTENANCE
MECHANICS

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

Hudson, N. H.

ŠEŠERIŲ METŲ LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas A. Egeris
Mirė liepos 30, 1963

Tu nesi pamirštas ir niekad nebūsi, kol mūsų 
gyvybė ir mintys laikysis, mes Tave atsiminsime. 
Mes ilgimės Tavęs su skausmu širdyse dabar, o 
laikui bėgant mes vis labiau ilgėsimės. Niekas 
negali suprasti bei atjausti, kaip ilgimės malonios 
šypsenos, kilnios veido išraiškos. Tu mūsų širdyse 
esi amžinas!

Constance Egerienė, žmona
Joan E. Egeris, duktė

Ventura, Calif.
Joseph C. Egeris, sūnus

HAVERHILL, MASS
Mirė

Augustas Kazlauskas
Mes, jo draugai bostoniečiai, reiškiame gilią 

užuojautą jo žmonai Marijonai, broliui Jonui, gi
minėms čia ir Lietuvoje.

K. Kazlauskienė
L. Plutienė
P. Žukauskienė
S. J. Rainard
F. 0. Graham

Suzana Šukienė 
Elzbieta Repšienė 
Elzbieta Freimontienė 
P. T. Niukai

Mire
HAVERHILL, MASS

Augustas Kazlauskas
ilgametis Haverhille veikėjas.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Marei, jo 
broliui Jonui Kazlauskui, 
tuvoje, ir jo draugams —

kitiems giminėms Lie-

P. A. Galiniai
J. A. Kodis
J. Mankove
A. Butėnas 
S. B. Sheakis 
Jos. Zinkus
L. Kaesilevičienė

K. Bukas 
T. Tartonis • 
A. Navickas 
J. Balevičienė 
N. Lukas 
P. Nukas 
T. Nukas.

NORWOOD, MASS

Mirus

Augustui Kazlauskui
liepos 16 d., 1969 m., Haverhill, Mass.

Mes, jo artimi draugai ir draugės, reiškiame' šir
dingiausią užuojautą velionio žmonai Marytei, 
broliui Jonui ir giminėms čionai ir T. Lietuvoje.

A. ir O. Zarubai
L. ir M. Trakimavičiai
C. Tarailienė
A. ir K. Barčiai
S. Budrevičiene
S. Družas

Am. Vasiliauskienė
P. Kurulis
Nellie Grybienė
J. Rudis
M. Uždavinis

CHESTER, PA
Mirė

-Vytautas Gižauskas
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Petronėlei 

z , dukterei Nellie DeMaio, anūkams, seserims Lie
tuvoje ir visiems draugams.

N. ir P. Dudoniai

For the gentleman Farmer. 100 yr. 
old frame Victorian home on 25 ac
res of beautiful rolling land with 
older shade trees. This home offers 
large entrance foyer with powder 
rm, 14x20 dining rm., 15x24 liv. rm., 
15x25 study, util, rm., mod. kitchen 
and porch, 2nd fir., 5 bdrms, 4 rm 
apt attached to main hse, out-bldgs 
incl. stable with 5 stalls; barn with 
hay loft and 2 story 4-car gar. Tus- 
chak Agency, Realtors, 15 W. Main 
St., Somerville, N. J. 201-722-5353.

(54-59)

automobile reconditioning.
Good pay. Full time.

Call 215-348-3335.
(56-60)

AUTO MECHANIC. Tired of Front 
end, Muffler under carriage and 
Warranty work? Tune up only! 
Clean, comfortable shop.

Mr. Love. HA 4-5800.
(56-62)

OPERATOR

Čančanas

For flat work ironer. 
Landsdal'e Plant 

Union rates. 
855-8021

(56-58)

This position is available to the can
didate who has experience maintain
ing and setting up automatic pro
duction equipment.
Good starting salary and excellent 
fringe benefits. -To arrange 
interview call 201-534-2524.

JELCO
LABORATORIES

Johnson & Johnson

for an

Co.)
N. J.

(A
Johnson Drive, Raritan,

An Equal Opportunity Employer 
(56-57)

WOODWORK

ORMACHINE HAND. FULL
PART TIME.

BA 3-7207. Phila., Pa.
(56-62)

OPERATORS—EXPD.
Wool spinning frame. Full and 

part time. 2nd or 3rd shifts. Train
ees 2nd shift. SYKES BROS. INC., 
Hancock & Huntingdon (nr. 2nd & 
Lehigh). Call RE 9-1221.

(48-57)

MAINTENANCE MAN
Jack-of-all-trades. Plumbing, elec

tric, carpentry. Needed immediate
ly. Good pay. Steady employment. 
Diversified duties. PE 5-6401.

(53-59)

MAINTENANCE. Mechanics, in
teresting positions. Should have good 
background in millworking, pipe 
fitting, rigging and welding. Must 
accept responsibility with minimum 
supervision. Rate commensurate with 
experience. Co. paid 
gram. Call for appt. 
Marshall Maintenance, 
St., Camden, N. J.

benefit pro- 
609-966-6353. 
226 N. 38th

(53-60)

čančanas buvo Čimu im
perijos sostinė. Čimu tęsė
si šimtus kilometrų išilgai 
nevaisingos pakrantės da
bartinės Peru šiaurėje, nuo 
Tumbeso miesto Ekvadoro 
pasienyje iki Supėę miesto 
pietuose. Didžiausio sukles
tėjimo metu—XII-XIII a.— 
čančanas buvo didžiausias 
ne tik Pietų Amerikos, bet 
ir viso žemyno miestas: 77 
kv. km plote gyveno 300,000 
žmonių. Šios sostinės didy
bę atspindėjo ir jo pavadi
nimas — čančanas reiškia 
“Saulė.”

Čimu imperiją nukariavo 
inkai, ir tada jos kultūra 
ėmė smukti. Dingo jos tur
tai, griuvo šventovės, rū- 

Į mai, nyko sudėtinga iriga- 
cine sistema drėkinami so
dai ir daržai. Iki šiol iš vi
so miesto tėra išlikę 11 įren
ginių.

Daugelį amžių niekas ne
žinojo apie šiuos griuvė
sius : gyvenamąsias patal
pas, maisto sandėlius, van
dens rezervuarus, požemi
nius takus ir labirintus, ku
riais buvo galima patekti j 
piramides, gerokai buvo 
užpylusios žemės.

Per stebuklą išliko Čan- 
čano griuvėsiai. Išsilaikyti 
jiems padėjo sausas dyku
mos klimatas ir tai, kad nie
kas apie juos nežinojo. Šio 
senovinio miesto atradimas 
pakeičia ankstesnę nuomo
nę apie prieškolumbinę kul
tūrą Peru teritorijoje. Įdo
mu, kad Amerikoje nebuvo 
kito taip suplanuoto miesto, 
kaip Čimu sostinė.

Čimu liaudis neturėjo raš
to, todėl apie jos kultūrą ir 
buitį mokslininkai sužino iš 
piešinių (ir reljefinių vaiz
dų gyvenamųjų ir ritualinių 
pastatų sienose. Tačiau ge
riausias informacijos apie 
Čimu tautą ir jos kultūrą 
šaltinis yra keraminiai in
dai: iš vazų piešinių gali
ma spręsti apie papročius, 
architektūrą, tikėjimą, li
gas ir jų gydymo būdus, nu
sikaltėlių baudimą.

KEYPUNCH OPERATORS

We want progressive thinking 
perienced keypunch operators 
grow with us in developing a new 
concept of data processing service. 
Liberal benefits. C c 
shift. This is —

KARDON
Join us. Call 561-4650.

ex- 
to

office. 2nd

Ext. 22.
(56-58)

NURSES,’ Registered, full time 
RN’S needed for additional staffing 
on 4-12 shift, in extended care fa
cility in Bryn Mawr. Pay 
scale. Good fringe benefits, 
standing working conditions. 
Mrs. Cranston, LA 5-8300, 10 
3 PM. weekdays.

Pirmosios įmonės Vilniu
je buvo pastatytos XVI a. 
Tai buvo* popieriaus ir stik
lo dirbtuvės. 1521 m. Lie
tuvos didysis kunigaikštis 
Žygimantas Senasis leido 
savo dvarionui Veinartui’ 
nusipirkti prie Vilnios upės 
žemės sklypą ir įrengti ten, 
popieriaus įmonę, panaudos 
jant vandens jėgą ratams 
sukti. Martynas Paleckis 
1547 m. pastatė Vilniuje pir
mąją stiklo dirbtuvę.

TOOL & DIE
MAKERS (5)

modern, air-conditioned, toolOur
room facility currently has openings 
for tool & die makers experienced 
on progressive dies. We are not a 
job shop and we utilize dies pro
duced by our tool room in our own 
manufacturing operation. Our men 
enjoy top rates and excellent fringe 
benefits. Overtime opportunities arc 
made available to qualified person
nel. Apply or call:

COOK’S HELPER, permanent po
sition, good working conditions, ex
perience helpful but not necessary, 
immediate placement. Call 543-7171 
for interview. Schiff Scout Reserva
tion, Mendham, N. J. (56-59)

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide- z 
line that the placement of help 
wanted advertisements under "Male” 
or "Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The "Laisve” will continue to 
make available its "Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
"Laisve” will also continue its "Help 
Wanted—Male”’ and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the 
on Human Rights, 
Street, New York, 
(212) 566-5050.

City Commission 
at 80 Lafayette 

N.Y. 10013. Tel.

HADDON TOOL & MFG. CO.

above 
out- 
Call 

Am—
(56-64)

SECRETARY. For new modern 
Nursing Home. Must be an excellent 
typist and able to take shorthand. 
Excellent salary. Call 201-861-4040 
Monday thru’ Friday 9 AM to 4 
PM. Ask for Administrator. North 
Bergen, N. J. (56-59)

Miami, Fla. — Prekybinis 
lėktuvas Boeing 727 susi*, 
daužė. Keturi žmonės su* 
žeisti. h. ; .. d, '

Camden & Bethel 
Pennsauken, N'. 

609-662-8150

PIPEFITTER

Aves.

(56-57)

Opening for journeyman with ex
perience in industrial pipefitting 
dealing with hydraulics and steam. 
Excellent wage
gram. Call 247-8900 
terview.

and benefit pro
ext. 735 for in-

DELCO-REMY DIVISION

HAIRDRESSER.. All around 
operator. Salary plus commission.

Pleasant working conditions.
609-663-3926.

(56-62)

General Motors
Jersey Ave., New Brunswick.
Equal Opportunity Employer

(56-58)

Corparation,

PORTER

KITCHEN HELP. WAITRESS.

General porter work.
For Hi-Rise Apt.

Hours: 1:30—7. Call MO 7-5160 
for interview.

(56-62)
Experienced.

Part time. Bridgeport. Call 
272-9061.

A

(56-59)

FLORIST. Designer. Please apply 
only if exp.,> honest and alert for 
advancement in design and manage
ment. Good oppt. for person think
ing of future. For appt, phone Jerry 
Geary Flower Shop, Baltimore, Md.

301-542-3838. (56-59)

DICTAPHONE OPERATOR. In
teresting and challenging pos. for 
intelligent; conscientious and accur
ate typist, good sal. & Co. benefit 
program for appointment. Call Mr. 
May, Baltimore, Md. 301-727-6400.

(56-60)

HOUSEKEEPER
One day a week.

Experience & local refs. 
Must like children.

Downtown area. 269-8380.
(56-62)

LEGAL SECRETARIES, Typist. 
Do you want to work now? Call 
Today. 274-3700.

• LINCOLN HALL CO
245 Howard Bldg., Providence, R. I. 

($6-59)

HOUSEKEEPER: Sleep in. For' 
physician's mother. Live in lovely ♦ 
section of Wallingford. Private room, 
and bath. Salary, excellent. Call 
mornings. TR 6-5595.

i (54-60)

CLERK-TYPIST. Electric type
writer, ~ excellent skills. Excellent 
working conditions and fringe bene
fits. Access to C bus, Broad St. Sub
way & Reading RR. Call BA 6-3512 
for appointment. (56-58)

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

LABORERS.

Skilled. Must have exp. for cement 
contractor.

Good pay. Must have transp.
757-5673.

CABINET MAKER

(56-62)

Exp. necessary. Good wages.

Phone HO 5-5849.
(56-59)

MECHANIC, auto or truck, with 
experience to work on special equip

ment. Steady work. Excellent 
conditions. 
SA 6-4712

(56-62)

SIDING APPLICATORS. Steady 
work, with or without equipment.

SU 9-6377, bet. 9—5
(556-58)

MEN. Press operators, spot 
ders, also helpers for general 
tory work, sheet metal. Night 
3:30—12.

METALSTAND CO.,
11200 Roosevelt Blvd., Phila.,

> (56-62)

wel- 
fac- 

shift

Pa.

SECRETARY. To Purchasing Agent 
located in Elizabeth, N. J. Pleasant 
working conditions, liberal benefits, 
including opportunities for pay in
creases. Shorthand and typing skills 
necessary. Prefer 1—3 yrs. exper
ience. Please call Mrs. Turner, 201- 
289-5000. Ext. 344 for appointment.

(54-57)

FLEXOGRAPHIC Formulator, exp. 
good future. Excel, fringe benefits. 
Salary comm/with ability. Ph: 
Frank Carbonara. Sinclair & Valen
tine. BA 9-8806.

(48-57)

PLUMBER, 1st class, journey
man, good wages, steady work. 
Wayne area. Jobbing and alteration 

Shop. 8 AM—5 PM. MU 8-3366,
4- after 6 PM 647-0827.

(56-62)

STATIONARY Engineer. Operate 
and maintain high pressure all fed 
boilers and mechanical eqmt. Air 
compressor etc. Knowl. air-condi
tioning helpful. Union scale. A lic
ense reg’d. Call Personnel Dept. 
223-8900. Joseph H. Cohen & Sons. 
Broad & Lehigh, Phila. (56-58)

NURSE—RN
Supervisor 3 to 11 PM shift, 5 

day week. Modern bed infirmary. 
Excellent working conditions and 
benefits. Attractive salary. Presby
terian Home for Widows and Single 
Women. 58th and Greenway.

SA 4-2218. (49-58)

S & S MECHANICS. Scores. K & 
D Quad Mechanics, exp. men for 
set-up Paper Box Factory. Good op
portunity. Call between 9 & 4. ES
SEX PAPER BOX CO., 281 Astor 
St., Newark, N; J. 201-248-1616.

(56-60)

UTILITY MAN. Exp. work 5 days 
week in Cafeteria.

S^l. $1.57 per . hour to start.
Call CE 2-9700, Ext. 316,

31st & Master Sts.
(56-58)

ELECTRICIANS. New residential 
work, Del. Co. $4.10 per hour. Time 
and half overtime, paid vac., paid 
holidays, year-end bonus, year round 
work. Berley Electric. 353-2880.

(52-58)

COMPANION
To disabled male veteran.

Young man, very neat.
Call MA 6-2333.

(56-58)

JANITOR, driver. Daywork, 
NE area. Gen’l jan. duties. 

School bus driver. 
Good pay. Benefits. 

OR 7-1600.

WOODWORKER
Exp.

(56-62)

in making sm. wood 
for lamp trade.

JE 3-7646.

pts.

(56-62)

PURCHASING Agent’s Assistant. 
Good typist. Excel, working conds., 
and 
bus, 
RR.

fringe benefits. Access to "C” 
Broad St. subway and Reading 

Call BA 6-3512 for appt.
(56-58)

BAKER
Full time, familiar with bread, 

rolls and donuts. Call mornings, ask 
for Mr. Amster. 201-846-1156.

(56-61)

OFFICE TRAINEE

HS grad. Must be exp. Typing, 
general r office procedures. Excellent 
Co. benefits, including vac., Blue 
Cross & profit-sharing. Salary open.

Call RE 9-3929.
(56-62)

MECHANICS

1st and 2nd class. Truck experience 
helpful. Call Shop foreman at North 
Phila. location.

GL 5-7000 or South Phila. location.

HO 7-7800.
(56-59)

MOTHER’S helper, part time, 
starting late August or early Sep- 
tember. Care of 2 children, 7 and 8. 
Prefer own transportation.

MO 4-9406. (52-57)

WAREHOUSE SHEAR OPERA-’
TOR. Expd. immediate position avail
able. Good hours, good pay, 52 
weeks a year. Employee benefits. 
Call for appt. Mr. Martin Bergman. 
215-465-9200. An Equal Opportunity 
Employer. (53-57)

MAN FOR PRODUCTION and Ma
nufacturing plant. Immediate open
ing. No experience necessary . We 
offer excellent pay, fringe benefits. 
All day work. Call MI 6-3800 *for 

interview. CRC CHEMICALS, 
Dresher, Pa, (56-62)

LAUNDRY
Exp. shirt presser and folders.
$1.98 hour plus union benefits. 

Excellent working conditions.
OL 9-1288

(53-57)

SPLITTER. For garment factory.
Willing to
Slatington 
and fringe 
conditioned
Products, 216 Cherry St., Slating
ton, Pa. 767-3893. (53-57)

train reliable 
area. Excellent 
benefits. Work 
comfort. Apply

person, 
wages 

in air- 
Halsen

COOK
Good plain cooking 

Excellent home, other help.
Sleep in or out. Permanent.

C. C. 561-5292
(54-60)

WAITRESS, -for dining room and 
cocktail lounge, experienced.

CASTLE INN 
Narberth, Pa. MO 4-9066. 

call after 3 PM.
(56-58)

DRIVER. We now have an open
ing for a driver for wholesale linen 
supply route. This can be a life
time position for a conscientious, 
reliable man,
work. All union benefits. W. Phila. 
area. BA 2-4550. (56-58)

not afraid of hard

EXPERIENCED SPRAYERS for 
kitchen cabinets. And Cabinet mak
ers. Good salary. 201-363-3550 or 
462-9014, Lakewood, N. J.

(56-65)
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SVEIKATOS REIKALAIS

Žvairumas ir kaip jis gydomas
Žvairumu vadiname vie- i 

nos arba abiejų akių nu- ; 
krypimą nuo'įpras t in ė s < 
normalios padėties. Svei- ( 
kos akys juda abi kartu. 
Jos lengvai pakrypsta į de
šinę arba kairę, į viršų ar
ba apačią. Žiūrint į arti
mus daiktus arba rašant, 
akys pakrypsta simetriškai 
nosies link. Šis akių pa
krypimas į vidų vadinamas 
konvergencija.

Akių judesius užtikrina 
gera akį judinančių raume
nų veikla. Persirgus kai 
kuriomis infekcinėmis ligo
mis arba po galvos traumų, 
gali išsivystyti akį judinan
čių raumenų paralyžiai. Ta
da akis negali judėti para- 
ližuoto raumens veikimo 
kryptimi ir paprastai nu
krypsta į priešingą puse, t 
v. pasidaro žvaira. Toks 
žvairumas vadinamas pa- 
ralitiniu. Ligoniui iš karto 
atsiranda dveiinimasis. 
svaigsta galva, jis pradeda 
blogai orientuotis aplinko
je ir norėdamas išveno-ti 
visų šių nemalonių reiški
niu, nesveikąją aki užmer
kia ir žiūri tik viena akimi.

Ligoniai, turintieji para- 
litini /vairumą, turi būti 
kruopščiai gvdnmi Gvdv- 
mas trunka il^ai. akis į 
normalia nadėti atsistato 
kartais tik no keleriu me
tu. Jeigu terapinis gvdv- 
ma.s vra neefektingas. tnLie 
ligoniai oneruoiami. Tik 
reikia žinoti, kad oneraci- 
nis frvdvmns vra pati pas
kutinė jrvdvmn priemonė, 
kai imi tvirtai įsitikinama. 
Vnd kitoks gydymas nepa
dės.

Paralitinis žvairumas ga
li išsivystyti bet kokib dtti- 
žiaus žmonėms, bet nėra 
jau toks dažnas reiškinys. 
Daug dažniau sutinkamas 
vadinamasis drauginis arba 
lydimasis žvairumas. Jis at
siranda antraisiais ar 
trečiaisiais gyvenimo me
tais, bet kartais išryškėja 
ir vėliau — 5-7 metų vai
kams. Dažniausiai į kurią 
nors puse nukrypsta viena 
akis, bet kartais akys žvai
ruoja pakaitomis—tai kai-

Drauginio žvairumo atve
ju akį judinančių raumenų 
veikla nėra sutrikusi. Akys 
laisvai juda į visas puses, 
tik žvairoji akis lydi svei
kąją akį tuo pačiu nukrypi
mo kampu.

Drauginis žvairumas išsi
vysto vaikams, kurie turi 
vadinamąsias ydas, t. y. to- 
liaregystę, trumparegystę, 
astigmatizmą.

Toliaregystės atveju daž- na. namažu 
niausiai išsivysto konver- malus ambliopos akies re-

gentinis žvairumas, t y. , 
akis nukrypsta į nosies pu- . 
sę. Trumparegystės atveju 1 
dažniau stebimas divergen- 
tinis žvairumas — akis nu?, ( 
krypsta į išorę. Pradžioje 
akies nukrypimas gali iš
ryškėti tik protarpiais, pa
vyzdžiui, vaikui išsigandus 
arba supykus. Taip būna 
dėl to, kad nedidelio laips
nio žvairumą tam tikrų pa
stangų dėka organizmas 
pats gali ištaisyti. Tik stip
riai susijaudinus, šis nusi
stovėjęs ryšys sutrinka. Dėl 
tos pačios priežasties žvai
rumas kartais išryškėja 
vaikui persirgus kokia nors 
liga. Bet tai nereiškia, kad 
liga yra tikroji žvairumo 
priežastis.

Paprastai pradeda žvai
ruoti ta akis, kurios regėji
mas vra šiek tiek silpnes
nis. Nukrypus akiai i šoną, 
atsiranda dveiinimasis. Jei
gu suaugės žmogus kovoia 
su dvejinimusi, užmerkda
mas viena aki. tai vaiko or
ganizmas ši labai ikyru rei
škinį pašalina pats, tačiau 
labai brangia karna — au
kodamas viena aki. Esant 
dveiinimuisi. smegenų žie
vele regėjimo centruose at- 
criranda aktwus žvairosios 
pkio vaizdo slopinimas, šis 
sloninimas vra. toks .stip
rus. kad žvairoji A labai 
dreifai atnranta žiūrėti ir 
nasidnrn silnnore<yė Ši 
narecrvstč vadinama amh- 
Hnniia. Arnhlinveia. vvątnąi 
labai greitai. Jeigu 2-4 me
lu vaiko ii dar nervšRi ta; 
10.10 vnetn — iau lahaJ 
"iii. Toks naano-lvs. f.nro- 
^lorr)9<? n p. ž i n y* H 
Vai pypiVac; akis. fakUšVę»i 
viena akimi nemato. Akiec

9 č f 1 q ą p1]Yv,r>- 
iki O 01 - 0 02. t 'T iki 

1 -9P7- ■nn^nnolnnq rpfrniimn 
.ačfrnmn. Tr liūdniausia vra 
fni Vprl crili ovnblinniia r°- 
•naq’rlnnda. ingiam crvdvvnni 
Amhlinpoc akie; privavcf i vėl 

rralimn fik ikimokv- 
VRninmp ann^inlp kn] vni- 

, kas dnv mažas ir akis dar 
, n p iziani praradusi G?aV0 SU- 

rrokni'vnp motvH.

Gydymas pradedamas aki
nių parinkimu. Pirmiausia 
akiniais ištaisoma refrakci- 
ios yda — koreguojamą to- 
liaregystė, trumparegystė 
arba astigmatizmas. Pa
rinkus tinkamus akinius, 
po to užklijuojamas sveiko
sios (ne žvairosios) akies 
stiklas. Vaikas tuomet ne
turės kitokios išeities, kaip 
žiūrėti savo žvairiąja amb- 
liopa akimi. Vaikui bėp-io- 
iant ir žaidžiant, ištisą die- 

atsistato nor-

gėjimasJ, Kartais ambliopi- 
ja išnyksta labai greit — 
per 1-2 mėnesius, tačiau vy
resniems vaikams dažniau
siai klijuoti sveikos akies 
stiklą tenka ištisais metais. 
Tai, žinoma, labai išvargi
na ir vaiką, ir motiną, ta
čiau tai vienintelis būdas 
vėl atkovoti prarastą akį. 
O šito kaip tik nežino, nesu
pranta arba kartais ir ne
nori suprasti tėvai. Teko 
sutikti motinų, kurios grie
žtai atsisakė • dukrai uždėti 
akinius. Savo vaiko žvairu
mą jos laiko' tik kosmetine 
yda, kurią visada suspės iš
taisyti operaciios būdu. 
Juk pakanka visai nesudė
tingos operacijos, ir akis 
atstatoma i normalią padė
ti. Bet kad ši akis praktiš
kai bus akla, kad dėl savo 
neprotingo užsispvrimo mo
tina pasmerkia vaika visa 
gvvemma žiūrėti viena aki
mi, šito ji nesunranta. Be 
to. ir no operaciios, praėjus 
keleriem* metams o kar- 
tnL ir keliems mėnesiams, 
akis nukrypsta vėl. Dėl to 
nneraciia. amblioniios atve
ju praktiškai yra betikslė. 
in« rezultatas tik triimpa- 
IniVią 0 trniiypn pfvoiojp 
lobai dažnai snžaloiama, 
Lorn tik fa vienin+pio svpi- 
Vnii pkL ir tuomet. žmopais 
lieka o Finą nors1 i is dar fn- 
n visiškai anatomiškai 
nvpika kita aki.

Žvairumo ir amblionijos 
gydymas yra labai sudėtin
gas ir trunka ilgą laiką. 
Trumpame straipsnyje neį
manoma nusakyti gydymo 
Įvairumo ir metodu, kurie 
vra taikomi gydant vaikus, 
turinčius šią akiu yda. Rei
kia tik neprarasti kantry
bės.

Kovai su vaiku žvairumu 
ir amblioniia nrie kai kurių 
vaiku ligoniniu įrengti spe
cialūs žvairumo kahinetai.j 
Vaikai vra irašomi šių ka
binetu iskaifon ir pastoviai 
n-vdvfniii tikrinami. Gvdv- 
fnias kiekviena karta ati
tinkamai keičia gvdvmo 
metodus, skiria specialius 
pratimus regėjimui lavinti. 
/Juoda. mirodvmus tėvams.

’ Pratimai regėjimui lavinti 
ąfliokami romw ir pačiame 
kabinete c-non^ihi anaratu 
nap*alba. Reiniui esant, da
roma operacija.

Mūsų respublikoje žvai
rumo kabinetai vra Vilniuje 
ir Kaune. Šių kabinetų gy
dytojai yra aukštos kvalifi
kacijos specialistai.

J. Jautakienė
Medicinos mokslų kandidatė

Prieškarinės manifestacijos ir 
demonstracijos šį šeštadienį
Per visą šią savaitę New Yorko mieste eina prieš

karinės manifestacijos. Jau pereitą savaitę daugelyje 
bažnyčių buvo skaitomi vardai amerikiečių, užmuštų 
Vietnamo kare. O ateinantį šeštadienį, rugpiūčio 9 die
ną, Manhattane, didžiajame Central Parke įvyks milži
niška prieš Vietnamo karą demonstracija.

šias prieškarines manifestacijas ruošia Fifth Ave. 
Peace Committee, kuris susideda iš įvairių politinių pa
žiūrų ir įsitikinimų amerikiečių. Jos ruošiamos ryšium 
su dvidešimt penkerių metų sukaktimi nuo numetimo ant 
Japonijos miestų Hiroshimo ir Nagasaki atominės bom
bos.

Dedamos pastangos, kad šeštadienio demonstracija 
Central Parke būtų viena iš didžiausių šio didmiesčio 
istorijoje. Jos tikslas paveikti mūsų vyriausybę, kad ji 
baigtų Vietnamo karą.

New Yorko lietuviai raginami skaitlingai dalyvauti.

Mieste pasidairius
Bronxo prezidentas Her

man Badillo, įžymus demo
kratų vadovas, štai ką pa
sakė apie demokratų kan
didatą Procaccino:

“Mario Procaccino yra la
bai pavojingas žmogus—aš 
nenoriu, kad jis būtų ma
no miesto majoru.

Aš nekalbu apie tai, ką 
nežinau. Aš sėdėjau prie 
Procaccino per tris ir pusę 
metų and Board of Estim
ate.” '

Badillo norėtų, kad Lind
say laimėtų rinkimus.

Miesto valdžios patvarky
mu tėvai ir astuoni vaikai 
jau nebegali kartu viename 
apartamente gyventi. Šei
ma išskirstyta į penketą 
namų.

Per 17 metų jie gyveno 
keturių kambarių aparta
mente. Dabar valdžia pri
pažino, kad William Richey 
šeima prasižengė prieš įsta
tymus, kadangi 10 žmonių 
gyveno keturiuose kamba
riuose.

Wm. Richey sako, kad jie 
neieško gražaus aparta
mento, bet nori gyventi ra
mioje vietoje, kur vaikai 
galėtų užaugti visuomenei 
naudingais.

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių,. taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvyne”; Prūseikos “Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

“Vilnies” administracija.

Ratas—variklis
Viena anglų firma sukon

stravo naują savaeigį ratą, 
kuris vadinamas “ratu-va
rikliu.” Sis jėginis agrega
tas gali būti įtaisytas įvai
riausio tipo savaeigėse ma
šinose, kurios naudojamos 
ne plentuose—traktoriuose, 
statybinėse ir kariškose ma
šinose.

Agregatas gali būti nau
dojamas ir kaip pavara sta
cionariniams įrengim a m s. 
Svarbiausia agregato da
lis — galingas hidraulinis 
motoras ir dvieilis planeti
nis reduktorius. Mašinose 
tokio tipo ratais nereikės 
įprastų sankabos, pavarų 
dėžės mechanizmo, kardani
nio veleno ir ,ratų pusašių. 
Kiekvienas ratas montuoja
mas nepriklausomai nuo ki
tų ratų.

New Yorkas.—U. S. Steel 
korporacija pakėlė kainą iki 
$8 už toną.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Raginu kolonijų veikėjus 
apie tai pagalvoti.

Vasarą pradėjome gerai. 
Pasistenkime ją taip pat gerai 
ir užbaigti.

Chicagos kunigų organas 
kalbėdamas apie analfabetiz
mą Lotynų Amerikoje, sako: 
“žmonių neraštingumas — 
svarbiausia jų skurdo priežas
tis”. *

Bet kas tą neraštingumą 
gimdo ir puoselėja? “Drau
gas” nepasako, žino, bet ne 
nori pasakyti. Jis žino, kad 
katalikų bažnyčia yra pats di
džiausias kaltininkas. Tik 
tamsoje ir beraštingume dva
sininkija gali palaikyti tokią 
savo įtaką, kokią šiandien j1’ 
turi Lotynų Amerikos kraš
tuose.

Parengimų Kalendorius
RUGSĖJO-SEPT, 28 J—

Įvyks banketas “Laisvėj 
salėje. Bus brooklyniečių 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

Gynybos departame n t a s 
pranešė š e im o m s, kad 
brooklynietis Anselmo San
tiago ir Robert W. Armenio 
iš Cambria Heights užmuš
ti karo lauke Vietname.

Pensininkai susirinks prie 
Rockefellerio Centro, 22 W. 
55th St., trečiadienį, rugp. 
6, 10 vai. ryte, protestuoti 
prieš Medicaid nukapojimą.

Commission on Human 
Rights kaltina New Yorko 
Philharmonic - Symphony 
Orchestrą rasinės diskrimi
nacijos praktikavimu.

Prezidento Nixono kelionės 
aplink 'pasaulį misija dabar 
jau visiems turėtų būti aiški 
Visur jį pasitiko ir karščiau
siai sveikino reakciniai sluok
sniai. Visur jis jiems visos A- 
merikos vardu pažadėjo para
mą išsilaikyti galioje.

Vietoje ieškoti Vietnamo 
karui pabaigos, jis jį pavadi
no “viena skaisčiausių valan
dų Amerikos istorijoje”. Tuo 
jo pareiškimu pasipiktino jau 
net tokie senatoriai, kaip Go
re, Fulbright ir Muskie.

Jei taip, tai kam jį baigti? 
Kuo ilgesnė ta valanda, tuo 
geriau. . .

Washingtonas. — Auto
mobilių darbininkų unijos 
prez. Reuther kaltina Ame
rikos Medicininės Sąjungos 
gązdinimo taktiką prieš pa
žangią socialinę programą.

Tokijas, Japonija. — JAV 
valstybės sekretorius Ro
gers čia lankydamasis 
sakė, kad Jungt. Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos santykiai 
gerėja.

Piliečių parašų rinkimas 
ant komunistų kandidato 
Rasheed Storey peticijų 
pradeda įsisiūbuoti. Rinki
mų komit. informacijoms ir 
peticijoms gauti yra atida
ręs raštines sekamose vie
tose:

Manhattan — 33 U n i o n1 
Square S., Room 704. Tel. 
929-7167.

Brooklyn — 34 5 Albany 
Ave. (corner Union St.).

Harlem — Ben Davis 
Bookstore, 2 92 5 8th Ave. 
Tel. 363-9913.

Draugą L. Joniką 
aplankius

“Vilnies” redaktorius drg. 
Leonas Jonikas paskutines 
dvi savaites atostogavo ant 
mūsų Long Islando Mon
tauk Point apylinkėje. Jį 
čia buvo lėktuvu parsivežęs 
jo sūnus Leonas.

Kaip žinia, drg. Jonikas 
buvo smarkiai, net pavojin
gai susirgęs, dar ir dabar 
tebėra dalinai paralyžiuo
tas. Jį aplankėme pereitą 
penktadienį. Malonu buvo 
su Leonu pasikalbėti mūsų 
judėjimo, ypač mūsų pa
žangiosios spaudos reika
lais. Jam viskas labai rū
pi.

Kaip su Leono sveikata? 
Atrodo, ji palaipsniui tai- 
soso. Iš jo išvaizdos nesa
kytum, kad jis yra susirgęs. 
Daugiausia skundžiasi kojo
mis. Jos dar neatgavusios 
jauslumo. Truputį vaikšti
nėja tiktai abiemis ranko
mis. Jos dar neatgavusios

Šiuo tarpu jis randasi pas 
sūnaus šeimą Kingston, N. 
Y. Kaip ilgai ten bus? Ne
žinia, žiūrės, kaip patiks...
Pastebėjau, kad Leono mar

ti Jocelyn, anūkas Shan ir 
anūkė Nadija mūsų draugą 
labai šiltai prižiūri ir slau- 
gina.

Rep.

Washingtonas. — Senatas 
užgyrė karo taksus (sur
tax) iki šių metų pabaigos.

Washingtonas. — 1968 m. 
buvo 38 ore lėktuvų nelai
mės, kuriose žuvo 71 žmo
gus. Nelaimių tyrinėtojai 
kaltina lėktuvų vairuotojus, 
kaip neatsargius.

Washingtonas. — Sen.
Kennedis grįžo į Senatą.

Dabartis—sausiausias 
periodas žemėje

Dr. Bergeris iš Kalifor
nijos unievrsiteto teigia, 
kad mūsų planetoje dabar 
yra vienas iš sausiausiųjų 
periodų per pastaruosius 40 
tūkstančių metų. Dr. Ber
geris tyrinėjo labai skirtin
gus objektus: jūrų molius
kų kriaukles, m an grin i ų 
palmių žiedadulkes ir žiur
kių urvus.

Senoviniuose graužikų ur
vuose randamos augalinės 
kilmės medžiagos gali su
teikti daug žinių apie drėg
mę ir temperatūrą tais lai
kais, kai šie augalai buvo 
gyvi. Iš jūrų moliuskų 
kriauklių ir pakrantėse au
gusių palmių žiedadulkių 
galima sužinoti santykinį 
vandenyno lygį, o sausų eže
rų krantų linijos dar ir da
bar rodo, kad vandens anks
čiau juose būta.

Žymūs klimato pakitimai 
geologiniais laiko ta r p i a i s 
gali vykti palyginti greitai. 
Mokslininkas nurodo, kad 
per kelis šimtus metų^ kli
matas gali pasikeisti iš 
drėgniausio į labai sausą... 
Projektuojant milžiniškas 
užtvankas ir vandens sau
gyklų sistemas, reikia nu
matyti, kad ateityje galimi 
žymiai drėgnesni periodai, 
negu dabar.

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Hong Kong. — JAV vals
tybės sekretorius Rogers 
čia pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos norėtų artimesnių 
ryšių su Kinijos Liaudies 
Respublika.

Pirmąsias knygas Lietu
voje spausdino Pranciškus 
Skorina. Atsikėlęs iš Pra
hos į Vilnių, jis įrengė čia 
spaustuvę ir 1525 metais iš
spausdino dvi knygas balta
rusių kalba.

Woodhawne, prie parko. Mūrinis 
dviejų aukštų namas. 5 ir 6 kam
bariai. Visi patogumai nauji. Dvicn| 
mašinom garažas, privatus jvažiaVv# 
mas. Be real estate agentūros. 
Antras aukštas tuščias. Telefonas 
VI 6-8213. Kasdien, bet kurią vai.

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Paraše “Laisvės” redaktorius

Antanas. Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialistu 
nėję tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarmė

1. Pramonė ir jos pasiekimai
2. Statybos laimėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose 

Apie Lietuvos rašytojus 
Apie Lietuvos moterį šiandien 
Paminklų apsauga—Kraštotyra 
žvilgsnis į* kai kuriuos miestus

14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

10.

12.
13.

turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti
— . . • • t -u 9 1 • i • _ ♦ _

Iš 1 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisves” knygyne
102^02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417




