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i KRISLAI
Mūsų koncertas
Nors ir mažesni, bet baisūs 
Dar ir vagis
Didysis kaltininkas 
Kas juos ten nunešė! 
Jauna, graži ir protinga

— A. Bimba —
Tik kelios dienos 

metinio “Laisvės” 
Laisviečiams reikia
ti. Reikia mobilizuotis jame 
dalyvauti. Reikia pakviesti sa
vo artimuosius, 
i^ėti jiems 
salę.
*• Koncerto 
linksma ir 
lik* pačios 
apylinkėje 
nes jėgos, 
chorai.

beliko 
koncerto, 
susirūpin-

iki

Reikia pa- 
pasjekti koncerto

p r o g r a m a bus 
turininga. Ją at- 
šauniausios šioje 
lietuviškos meni- 
Dalyvaus net trys

Komercinė spauda ir pre
zidentas Nixonas mus ramina, 
kad Vietnamo kare mūsų nuo
stoliai užmuštais amerikie
čiais yra gerokai sumažėję. 
Tas, girdi, parodo, kad karo 
“vietnamizacijai” labai se
kasi.

Tiesa, kad šiuo tarpu Viet
name mūšiai yra šiek tiek su- 
lėtėję, f bet, stebėtojų nuomo
ne, tik dėl prasidėjusio lietin
go sezono. Bet vis tiek perei
tą savaitę Vietnamo džiung
lėse galvas paklojo 45 jauni 
amerikiečiai. Prezidentui gal 
nesvarbu, ga] tai menkniekis. 
Bet paprastam žmogui tai 
baisu. Baisu, kai vienas jau
na^ žmogus be laiko ir be reį- 

miršta, o ča net keturias
dešimt penki tik per vieną 
savaitę!

Bet svarbiausia, tai kad ka
ras tęsiamas, ir kad ir atei
nančiomis savaitėmis po de- 
sėtkus brangių jaunų gyvybių 
neteksime.

Dabar jau daugiau žinių 
turime apie tuos Bražinskus. 
Pasirodo, kad tėvas Bražins
kas ne tik šaltakraujis žmog
žudys, bet dar gi ir vagis. 

, Paaiški, kad jis buvo sučiup
tas visuomenės turtą vagiant 
ir nubaustas.

Juo ir jo darbais gali di
džiuotis tik paskutinis nedo
rėlis. Jį girti, ginti ir skelbti 
pasauliui, kad jis labai pakė
lė lietuvių tautos vardą pa
saulio akyse, gali tiktai 

- “veiksniai” ir jų spaudos re
daktoriai. Nė vienas švario- 
jjpis rankomis ir gryna sąžine 
Ūętaivis nesutiks su jais bičiu
liauti.

šiuo laiku teisiamas saržen- 
tas Tores už dalyvavimą My- 
lai civilinių žmonių skerdynė- 
je aukščiausiu kaltininku lai
ko Amerikos militarinių jėgų 
Vietname diriguotoją genero
lą Abrams. Jis sako, kad 
gen. Abrams atsako už ka
reivių nužmogėjimą. Jis juos 
išmokė žiaurumo ir nepaisy
mo žmogaus. Jo įsakymu ir 
jam matant suimti civiliniai 
žmonės buvo baisiai kankina
mi. Jis pats yra beširdis ir 
kareivius padarė tokiais. . .

Ar teismas atkreips dėme
sio! į Toreso parodymus? Abe
jotina. Generolas Abrams yra 
vienas iš Pentagono šulų.

1*Net du aukšti Jungtinių 
Valstijų 
darybinėje Armėnijoje. Ten 
juos lėktuvas nunešęs per 
klaidą. Jie buvę nuskridę į 
Turkijos pasienį ir nė nepa-

generolai atsidūrė

Piliečių Pareiga Dalyvauti Rinkimuose Lapkričio 3-čią
O

AFL-CIO vadovybe visus ragina 
sumušti reakcinius kandidatus

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany ir 
kiti unijų vadovai paskuti
nėmis prieš rinkimus dieno
mis atsišaukia į piliečius, 
kad jie savo balsais lapkri
čio 3 d. sumuštų reakcinius 
kandidatus.

Meany ir kiti unijų vado
vai primena, kad Nixono 
administracijos metu ne
darbas, infliacija, prekių 
kainos gerokai pakilo, kad 
pramoninė gamyba nebeda
ro reikiamos pažangos. To
dėl negalima nieko gero ti-

kėtis iš Nixono rėmėjų po 
rinkimu.

Tiesa, Meany nepasiten
kinęs kai kuriais demokra
tų kandidatais, pasisakiu
siais prieš karą Indokinijo
je. Meany yra karo šalinin
kas. Bet jis priverstas pasi
sakyti prieš tuos kandida
tus,kuriuos Nixonas ir Ag
new perša.

Montreal, Kanada.— Ma
joras Jean Drapeau laimėjo 
rinkimuose ketvirta termi
ną.

TSRS erdvėlaivis grįžo namo
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos erdvėlaivis Zond-8, ap
skriejęs Mėnulį, padaręs ne
mažai nuotraukų, grįžo į 
Žemę, nusileido Indijos van
denyne, kur laukė tarybi
niai laivai ir parsivežė į Ta
rybų Sąjungą.

Erdvėlaivis buvo spalio 
20 d. už 61,000 mylių nuo 
Žemės paleistas į; Mėnulį: 
Už savaitės laiko jis grįžo 
namo, atlikęs reikiamą 
siją, dėl kurios jis buvo 
siųstas Mėnulio link.

0

mi- 
pa-

Teherarias. — Irano šahas 
ir Tarybų Sąjungos prezi
dentas Podgornis ceremoni- 
aliai atidarė 650 mylių na
tūralinio gazo vamzdžių li
niją, kuri suteiks natūrali
nio gazo iš Irano Gruzijai, 
Armėnijai ir Azerbaidžia- 
nui.

stebėjo, kaip jų lėktuvas at
sirado tarybinėje teritorijoje.

Bet kas juos iš viso nune
šė j tą pasaulio kraštą, už 
daug tūkstančių mylių nuo sa
vo šalies?

Pasirodo, kad jie ne 
mieji per tokią “klaidą” 
tekti į Tarybų Sąjungą, 
našių tarybinės teritorijos
žeidimų buvo net keletas. 
Tas labai neigiamai atsiliepia 
j Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos santykius. Tas la
bai kenkia ‘ pasaulinės taikos 
reikalui.

pir- 
pa- 
Pa- 
pa-

Bernadette Devlin, airių 
tautos dukra, 23 metų mer
gaitė, Anglijos parlamento 
narė, neseniai tapo paleista 
iš kalėjimo, kur ji buvo lai
koma per 117 dienų. Gražu, 
kad Miss Devlin išėjo iš kalė
jimo nepalaužta energija. Ji 
sako ten už grotų labai daug 
galvojusi. Ta bausmė jos ne
atšaldė ir nepakeitė nuo
monės. Kapitalistinė santvar
ka turi būti sunaikinta. Ai
rija turi tapti Socialistine 
Respublika. Ji nenuleis ran
kų ir nesitrauks iš kovos lau
ko.

Tai iš tikrųjų 
mergaitė. Ne tik 
graži, bet ir labai 
tinga. Garbė airių
kią kovotoją turėti savo du
kra.

stebėtina 
jauna ir 

labai pro
tautai to-

1 Lapkričio 3 d. įvyksta labai svarbūs rinkimai. Pi
liečiai rinks senatorius, kongresmenus, kai kuriose val
stijose gubernatorius ir kitus viršininkus, valstijų legis
late riu s.

šiemet rinkimai svarbūs tuo, kad jie vyksta; karo 
Indokinijoje sūkuryje, į kulį pilnai įsitraukusi Nixono 
administracijai Kitas karo pavojus — Vidurio Rytų 
krizė, kuri gali išsiplėsti j pasaulinį karą.

Rinkimuose piliečiai netiesioginiu būdu gali pasisa
kyti , ar jie noyi, kad jų šalis ir toliau tęstų karą Indo
kinijoje ir provokuotų karą Vidurio Rytuose. Rinkimai, 
todėl, gali būti kaip ir reforendum'as karo klausimu.

Rinkimams yra iškelta visa eile kandidatų, kurių 
gera dalis priešinga karui. Tad rinkimų dieną reikėtų 
savo balsą atiduoti už tuos kandidatus, kurie reikalau
ja dabar baigti karą. Tuo mes atliksime savo pilietinę 
pareigą.

g-------------------------------------——-------------------------------------------------------------------------- —

Amerikietis ekonomikos mokslo 
profesorius laimėjo premiją

KABLEC,RAMOS IS LIETUVOS
i

Stockholmas, Švedija. — 
Jungtinių Valstijų ekonomi
kos vystymo architektas 
prof. Paul A. Samuelson 
laimėjo 1970 metų Nobelio 
premiją $78,000 už naujus 
suradimus ekonominės teo
rijos moksle.

Prof. Samuelson yra Mass. 
Technologijos Instituto eko
nomikos departamento ve
dėjas, karinės Nixono poli
tikos kritikas, liberaliniai 
nusiteikęs.

Penki nužudyti
Sandy, Utah. — Curtis 

Blain Eskelsen, jo žmona ir 
trys dukros policijos rasti 
revolveriu nušauti lovose, 
kurios buvo trijuose kam- > 
bariuose.

Policija teigia, kad jie 
gyveno pasiturinčiai. Kas 
juos nužudė, policija tyri
nėja.

Antras TSRS lėktuvas 
nuvarytas Turkijon
Sinop, Turkija. — Du ta

rybiniai studentai Nikolai 
Ginlov ir Vitaly Pozdejeviš 
Krymo miesto Kerch mažą 
lėktuvą nusuko į Turkijos 
miestą Sinop..’ Užmovę.mai
šą lakūnui ant galvos ir su
rišę jį skersai Juodąją jūrą 
patys vairavo lėktuvą.

Turkijos policijai jie pasa
kė, kad nori Turkijoje prie
glaudos. Jie. planavę per du! 
metus, kaip pagrobti lėktu
vą ir atskristi Turkijon. Jie 
palikti po policijos priežiū
ra, kaip ir lėktuvo grobikai 
Bražinskai.

Vietiane, Laosas. — Pa- 
thet Lao fronto judėjimas 
turi galimybės atsiimti teri
torijas, kurias su Amerikos 
pagalba valdžia buvo už
griebus. Bet fronto vado
vybė tęsia pasitarimus su 
valdžios atstovais be mūšių 
laimėti.

Drąsu čio šovos žodis
Vilnius. — Ir štai mus pa

siekė dar viena žinia: Pasi
naudodami Turkijos val
džios organų neryžtingumu, 
ginti žudikus subėgo reak
cingųjų lietuvių emigrantų 
JAV organizacijų vadeivos. 
Ką gi jie gina, ko siekia?

Man, reemigrantui, dabar 
sunku suminėti, tų vadeivų 
pavardes. Jau aštuoneri me
tai gyvenu ir dirbu inžinie
riumi gimtajanxtoaste. Čia 
radau; tai, ko taip trūko po 
svetimu dangum. Per tą lai
ką,. be abejo, ir , užjūryje 
daug > kas pasikeitė. Bet, 
kaip matau, nepasikeitė re
akcingųjų elementų veikla, 

įjos metodai. Kaip ir tada 
jiems, nesvarbu ką ginti, 
svarbu tik, kokią iš to nau
dą turės. Štai ir dabar stojo 
ginti užkietėjusių nusikal
tėlių, kurie pradėjo vagyste, 
o baigė žmogžudyste ir iš
davimu. Savaime supranta
ma, jeigu užjūrio reakcio
nieriams pavyktų įtikinti 
Turkijos valdžios organus

ir prasikaltėliai paliktų ne
nubausti, reakcija galėtų 
juos panaudoti bet kokiems 
nešvariems tikslams.

Bet kas patikės tokiems? 
Net ir senųjų emigrantų, jų 
svetur gimusių ir augusių 
vaikų tarpe vis daugiau at
siranda tokių, kurie blai
viai vertina antitarybinę 
propagandą, nuoš i r d ž i ai 
ieško tiesos.

Taigi, bergždžios kai ku
rių emigrantų pastangos 
“nubaltinti” juodžiaus i u s 
kriminalinius nusikaltėlius. 
Juk kiekvienam aišku — ne 
kokie nors politiniai sumeti
mai pakišo jiems mintį me
stis i nusikalstamą avantiū
rą. Gavęs kartą per nagus, 
Bražinskas įsitikino, kad tė
vynėje, kur kiekvienam ap
mokama pagal darbą, suk
čiams vietos nėra.

Turkijos valdantieji sluog- 
sniai turėtų perduoti pavo
jingus nusikaltėlius tarybi
niam teismui.

Drasutis šova 
ekonomistas, reemigrantas

Demonstruoja prieš ginklų 
pardavimą Pietų Afrikai

Jungtiniu Tautų Asamblėjoje
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Asamblėja išrinko sekamas 
penkias valstybes i Saugu
mo Tarybą: Argentiną, Bel
giją, Italiją, Japoniją ir So- 
maliją. 15 valstybių sudaro 
Saugumo Tarybą.

Vėl panaujinti nuo 1967 
metų nebaigti debatai Vidu
rio Rytų .klausimu. Egipto 
užsienio reikalų ministras 
Riadas kaltino Izi'aelį už 
nesitraukimą iš užkariautų 
arabų žemių 1967 m. ir už 
plėtimą agresijos, laužymą 
mūšių paliaubų sutarties ir 
tt. Izraelio užsienio reika-

lų ministras Ebanas kaltino 
Egiptą už neištraukimą nuo 
Suezo kanalo kranto bran
duolinių raketų.

Didžiulė dauguma valsty- . 
bių atstovų kaltino Izraelį, 
kad nepildo Jungtinių Tau
tų rezoliucijos, kuri, reika
lauja pasitraukti iš arabų 
žemių į senus rubežius.

Jungtinių Vsaltijų. Ang
lijos; Prancūzijos, ir Tarybų 
Sąjungos atstovai turėjo ei
linį pasitarimą Vidurio Ry
tų reikalu. Nusitarė siūlyti, 
kad mūšių paliaubos būtų 
pratęstos dar 90 dienų.

Bumely, Anglija. — Colin 
Thornton, 8 metų vaikas, 
skaitydamas istorijos kny
gas tiek susijaudina, kad bet 
ką gali sukramtyti. Kartą 
jis sukramtė lempos elek
trinį laidą, nuo ko apside
gino veidą ir rankas ir buvo 
ligoninėn paguldytas.

Chapel Hill, N. Carolina.— 
Cenzo direktorius Brown 
raportavo universiteto kon
ferencijai, kad šiais metais 
pietinėse valstijose pramo
nė smarkiausia pakilo. Mat 
šiose valstijose yra gerokai 
pigesnė darbo jėga.

San Francisco, Calif. — 
Trans World Airlines lėk
tuvo kapitonas H. Shively 
bevairuodamas mirė nuo 
širdies smūgio, spėjęs lėk
tuvą su 54 keleiviais nuleis
ti Cedar Rapids, Iowa.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia pasiuntė Kam- 
bodijon dar 6,000 kareivių 
muštis su partizanais.

Londonas. — Tūkstančiai 
demonstravo Trafalgar 
Square. Jie reikalavo su
laikyti ginklų pardavimą 
Pietų Afrikos rasistinei val
džiai. Kartu reikalavo 
skelbti tokiai .valdžiai eko
nominį boikotą.

Policija žiauriai puolė de
monstrantus.. Įvyko atkak-

lios muštynės, kuriose 
žeista 26 policistai ir 65 
monstrantai.

Tuo pačiu metu streikai 
visoje šalyje plečiasi. Su
streikavo 70,000 municipali
nių tarnautojų. 9,000 uos
tų darbininkų tęsia streiką. 
1,200 mainierių Šk o t i j o j e 
metė darbą.

su- 
de-

Dešiniųjų teroras nugalėtas
Santiago. — Čilės respub-® “ 

likoje, po išrinkimo prezi
dentu marksisto Allende, 
prasidėjo dešiniųjų teroras, 
kurį rėmė Jungtinių Valsti
jų Centrelines Žvalgybos 
Agentūra. Teroristai užmu
šė armijos komandierių 
Schneiderį ir buvo pasikėsi
nę nudėti išrinktąjį prezi
dentą.

Dešiniųjų teroras, tačiau, 
nugalėtas. Dr. Salvador Al
lende parlamente gavo pil
ną užgynimą ir nuo lapkri
čio 3 d. pradeda eiti prezi
dento pareigas. Allende pa
siryžęs dešiniuosius pažabo
ti, teroristus bausti.

Vėliausios Žinios
Hcnsinki. — Į Suomijos 

sostinę sekmadienį pribuvo 
iš Maskvos tarybinė delega
cija atnaujinti derybas su 
Jungtinėmis Valstijomis dėl 
strateginių ginklų apriboji
mo. Amerkinė delegagcija 
pribuvo pereitą penktadienį.

Paryžius.—Pranešama, kad 
kaimelyje St. Laurent Du - 
Pont šokių salėje kilo gais
ras, kuriame žuvo 142 žmo
nės. Iš buvusiųjų salėje 165 
žmonių, tiktai 20 išliko gyvi. 
Tai baisi katastrofa.

TSRS tebelaiko du JAV 
generolus ir lėktuvą
Maskva. — Tarybų Sąjun

ga pasi u n t ė Jungtinėms 
Valstijoms ir Turkijai pro
testą už Amerikos žvalgy
binių lėktuvų skraidymą 
ant Tarybų Sąjungos teri
torijos.

Amerikieč i ų žvalgybinis 
lėktuvas su dviem Ameri
kos genero 1 ą į s, lakūnų ir 
Turkijos armijos viršinin
ku, tebelaikomas Armėnijos 
sostinėje Erivaųe.

Japonai nori išvaryti 
amerikiečius

Tokijas. — Praėjus dau
giau 25 metų nuo 2-ojo karo 
pabaigos japonai nori išva
ryti amerikiečius, panaikin
ti JAV militarines bazes Ja
ponijoje ir Okinavoje.

Jungtinės Valstijos turi 
125 militarines bazes Japo
nijoje ir 120 bazių Okinavo
je su 200,000 personalu. 
Amerikiečiai turi užėmę 75, 
000 akrų Japonijos žemių. 
Amerikiečiai laiko užėmę 
Tokijo centre gražiausi 
viešbutį, taipgi golfo klubą 
vien tik amerikiečiams.

Ali laimėjo kumštynes
Atlanta, Ga. — Muham

mad Ali trečiame raunde 
nugalėjo sunki o j o svorio 
boksininką Jerry Quarry. 
Tokiu būdu jis apgynė sun
kiojo svorio rungtynių titu- 
lą.

Prieš pusketvirtų metų 
Ali atsisakė eiti į militari- 
nę tarnybą, pasmerkė karą 
Vietname. Todėl čempiono 
titulas iš jo buvo atimtas. 
Per tą laiką jis niekur 
rungtynėse nepasirodė.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas ir Republi- 
konų partijos vadovybė bu
vo pasimoję šiuose rinki
muose 'laimėt keletą naujų 
vietų Senate ir tuo būdu 
jau turėti daugumą. Bet 
rinkimų išvakarėse ta vado
vybė nėra labai optimistiš
ka apie tokio tikslo pasieki
mą.

Londonas. — Vykdamas 
namo iš Jungtinių Tautų 
Asamblėjos TSRS užsienio 
reikalų ministras Gromyko 
sustojo čia ir turėjo pasita
rimus su Anglijos premje
ru Heath ir kitais valdinin
kais.

Karachi, Pakistanas. — 
Aerodrome sunkvežimis už
mušė Lenkijos užsienio rei
kalų ministro pavaduotoją 
Zygfrid Wolniak ir tris pa
kistaniečius. Sunkveži mis 
įvažiavo į būrį žmonių, ku
rie buvo susirinkę pasitikti 
lėktuvu antradienį atskri- 
dusį Lenkijos prezidentą 
Marian Spychalskį.
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Geriausi jai žmonijos linkėjimai
VISAS pažangusis pasaulis tapo pradžiugintas vė

liausiais Įvykiais Čilės respublikoje. Buvo labai bijota, 
kad reakcinės ir militarinės jėgos* stengsis neįleisti Sal
vadoro Allendės į prezidento vietą. Buvo kalbama apie 
ruošiamą “pučą.” Tokių užuominų buvo pilna Amerikos 
komercinėje spaudoje.

Kad kam nors panašaus iš reakcininkų pusės buvo 
ruošiamasi, tai niekas neabejoja. Grūmojimų buvo tiek 
ir tiek. Buvo rodoma į Peru, Boliviją ir net Argentiną. 
Jei, girdi, marksistas Allendė paims Čilės vairą į savo 
rankas ir pradės vykdyti žadamas reformas, nėra jokios 
garantijos, kad ir anos šalys tuo pačiu keliu nenuvažiuos.

Bet Čilės liaudies jėgos pasirodė tokios vieningos ir 
stiprios, kad reakcininkai ir militaristai nebedrįso pakelti 
ranką prieš naują išrinktą prezidentą. Na, tai Allendė ir 
tapo Čilės prezidentu. Labai didelis laimėjimas. Laimė
jimas ne tik Čilės liaudies. Laimėjimas visos liaudies vi
same pasaulyje pirmoje vietoje ta prasme, kad tai yra 
pavyzdys, kaip savo tikslą siekti suvienytu frontu. Nes 
juk Čilės liaudis laimėjo tik todėl, kad socialdemokratai 
ir komunistai sudarė bendrą frontą. Apie socialdemo
kratus ir komunistus susispietė visi, kurie linkėjo savo 
kraštui, savo krašto liaudžiai gero.

Svarbu, kad tasai frontas solidariškai laikėsi ir po 
rinkimų. Nesigirdėjo, kad būtų kilęs nesusipratimas tarp 
socialistų ir komunistų dėl vietų naujojoje vyriausybėje. 
Nesimatė, kad pažangiečiai būtų nors coliu pasitraukę 
iš savo pozicijų prieš reakcininkų grūmojimus.

Kas dabar? Kas bus toliau?
Tiktai gyvenimas parodys. Sunku pasakyti, neži

nant visų sąlygų, kaip seksis naujajai vyriausybei pra
vesti taip labai reikalingas šalyje reformas formoje 
pažabojimo užsieninio kapitalo, kuris savo nasruose turi 
beveik visą šalies gyvenimą. Taip pat tiktai gyvenimas 
parodys, kaip ateityje laikysis socialistas prezidentas.* 
Jam nebus lengva, nebus lengva jo vadovaujamai vy
riausybei. Būtų didžiausias savęs apgaudinėjimas, jei
gu nors valandėlei naujieji Čilės vadai pamanytų, kad 
Amerikos kapitalas Čilėje jau taip ir pasiduos be griež
čiausio pasipriešinimo. 'Eis intrigos, eis sąmokslai, Ame
rikos ČIA (Central Intelligence Agency) nesiliaus dėti 
pastangas, kad supiudytų socialistus su komunistais.

Bet visos pažangiosios žmonijos karščiausias linkė
jimas, kad Čilės liaudis, laimėjusi per rinkimus istorinę 
pergalę, jos nepaleis iš savo rankų. Ji žino, kad ji iš 
visų geros valios žmonių susilauks ne tik užuojautos, bet 
galimai plačiausios paramos.

OPTIMISTIŠKOS 
PASTABOS APIE 
JUNGT. TAUTAS

Dienraščio “Daily World” 
kolumnistas John Pittman 
paduoda savo įdomių apdū
mojimų apie Jungtines Tau
tas. Tie jo .samprotavimai 
yra gan optimistiški. Jis 
mano, kad Jungtinės Tau
tos pradės vaidinti tą vaid
menį, koks joms buvo skir
tas jų steigėjų. Jis mano, 
kad jos su laiku nusikratys 
Amerikos imperializmo už
mačias. Tame laikraštyje 
savo straipsnyje “New era 
for the U.N.?” Pittman sa
ko:

“Šis optimizmas turi pa
mato. Vis aiškiau darosi, 
kad Jungtinėse Tautose 
pradeda susddaryti antiim- 
perialistinė., antikolonijinė 
ir antifašistinė tarp 127 na
rių dauguma ir kad visa ei
le klausimų tarp tų narių 
pasireiškia bendras fron
tas.

Tai jau ka.s nors nauja po 
Jungtinių Tautų vėliava. 
Aš aprašiau Jungtinių Tau
tų steigiamąjį suvažiavimą, 
kuris įvyko prieš 25 metus 
San Francisco mieste ir pa
skui reportavau iš.visos ei
lės Generalinės Asamblėjos 
sesijų. Niekados mano at
minime Jungtinių Valstijų 
valdžios užsieninė politika 
nebuvo susidūrusiu su to
kia tvirta tokio daugelio 
narių opozicija”.

Greitoje ateityje bus 
svarstomai Kinijos priėmi
mas į Jungtines Tautas.; 
Mūsų šalies komercinėje 
spaudoje matomas susirū
pinimas, kad Šioje Genera
linės asamblėjos sesijoje 
jau gali susidaryt! daugu
ma už Kinijos’ priėmimą. 
Kaip žinia, Nixono admini
stracija yra nusistačius ir 
šioje sesijoje griežtai prie
šintis Kinijos priėmimui. 
Tuo klausimu balsavimas 
dalinaai parodys, kaip tvir-1 
tas yra tasai John Pittma- 
no minimas bendras fron
tas tuose 127 nariuose.

Jie savo politinius siekius 
galėjo atsiekti taikiu būdu, 
rinkimų keliu.

Ta ir kitos separatistų gru
pės laisvai buvo išstatę savo 
kandidatus laike provincialio 
parlamento rinkimų. Jeigu 
žmonės būtų jiems pritarę, bū
tų už juos ir balsavę.

Tačiau, viso labo jie su
rinko vos apie 25 nuošimčius 
balsų.

Vadinasi, dauguma pasisa
kė prieš juos, juos atmetė

IŠ TIKRŲJŲ, VERTA 
PALYGINTI 
PAMĄSTYTI

“Gimtajame krašte” sky
relyje “Tarybų Lietuva skai
čiais” sakoma:

1939-1940 m. gimnazijose 
mokėsi 1 procentas gyventojų, 
dabar vidurinėse mokyklose— 
10 procentų. 90 procentų res
publikos moksleivių mokosi 
tarybiniais metais pasistaty
tose patalpose. Dabar Lietu
voje yra 32 tūkstančiai mo
kytojų — 4 kartus daugiau, 
negu priekariniais metais.

Pagal pieno gamybą vienam 
gyventojui Tarybų Lietuva už
ima trečią vietą Europoje (po 
Danijos ir Suomijos), žymiai 
aplenkia JAV, Prancūziją, 
Olandiją.

Vien 1969 m. nusausinta 
130 tūkstančių hektarų drėg
nų dirvų—11 kartų daugiau, 
negu per 20 pri e š k a r i n i ų 
metų.

Kasmet Lietuvos aukštosios 
mokyklos išleidžia apie 6,000 
specialistų — daugiau, negu 
iki karo Lietuvoje iš viso bu
vo studentų. Dabar respubli
koje yra, 80,000 specialistų su 
aukštuoju išsilavinimu (1940 
m. buyo 7,00Q).

Nėra abejingu toms dienoms...

Su amerikiečiu vadovybes žinia
Iš Pietų Vietnamo praneša, kad Saigono militarinė 

klika pradėjo naują įsiveržimą į Kambodiją, pasiųsdama 
«dar 6,000 vyrų armiją. Dabar ji Kambodijoje jau turi 
apie 18,000 ginkluotų jėgų, kurios padeda Kambodijos 
generolams pasilaikyti valdžioje.

Mūsų šalies komercinė spauda nuduoda, kad šitas 
naujas žygis į Kambodiją pravestas be Amerikos vy
riausybės užgyrimo. Bet tam tikėti gali tiktai paskutinis 
bukaprotis. Saigono klika negali nė piršto pajudinti 
prieš mūsų vyriausybės norus. Ji tik ir pasilaiko galioje 
amerikiečių ginklais.

Šis Saigono žygis į Kambodiją yra Amerikos militarinių 
jėgų vadovybės sugalvotas ir pravestas. Aišku, kad 
Kambodijoje civilinis karas hesibaigs tol, kol ten da
bartinė generolų grupė, kuri turi užgrobus galią, ne
bus nuversta. Vargiai tie pasiųstieji šeši tūkstančiai 
vietnamiečių beišgelbės jų kailį.

Sumuštiniai ant medžio
Avokado medžio vaisiai pa

našūs į sumuštinius su svies
tu. Šis nuostabus visą laiką 
žaliuojantis medis auga Pie
tų Amerikoje. Jo vaisiai sa
vo kaloringumu prilygsta 
mėsai, juose yra visi žinomi 
vitaminai. Tokie “sumušti
niai” labai naudingi vai
kams, juos rekomenduoja ir 
jėgoms atstatyti. Avokado 
dieta padeda, esant padidin
tam rūgštingumui ir ki
tiems virškinimo sutriki
mams, aterosklerozei, hi
pertonijai, diabetui.

žvėrys krateryje
Netoli Neapolio užgesusio 

ugnikalnio krateryje auga 
330 ha miško, yra 4 ha plikų 
uolų ir telkšo maždaug 2 ha 
ploto ežeriukas. Mokslinin
kai sugalvojo įdomų ekspe
rimentą : jie apgyvendino 
čia įvairius Afrikos žvėris. 
Antilopių, zebrų ir kitų žvė
rių čia niekas neprižiūri ir 
nešeria. Lankytojai, stovė
dami ant kraterio pakraš
čių, gali stebėti visą krate
rio teritoriją. Atrodo, kad 
užkelti į padanges Afrikos 
žvėrys jaučiasi neblogai, nes 
daugelis jau augina pali
kuonis.

KAS PER VIENI TIE 
QUEBECO SEPARA
TISTAI

Tik pastaraisiaias laikais 
pradėjom plačiau girdėti 
apie taip vadinamus “Que- 

(beco separatistus”. Jie yra 
prancūzai. Jie sako norėtų, 
kad Quebecas atsiskirtų iš 
Kanados ir sudarytų savo 
nepriklausomą valstybę. 
Bet kas jie iš tikrųjų per 
vieni ?

Draugų kanadiečių “Liau
dies balse (spalio 23 d.) sa
vo “Pastabose” Z. Janaus- 
kas šitaip juos charakteri
zuoja:

Premjeras Trudeau, Kvebe
ko premjeras Bourassa ir ki
ti teisingai apibūdino Kvebe
ko Išlaisvinimo Fronto teroris
tus, kaip suniekšėjusius, žmo
niškumo netekusius gaivalus.

Jie ne tik per daugelį 
metų užsiiminėjo bombardavi
mais, bet daėjo ligi to, kad 
pradėjo kidnapintį ir žudyti 
savo aukas.

Tų “laisvintojų” veiksmai 
iš tiesų yra biaurūs, netikę.

Ta teroristinė šaika, FLQ, 
yra šaka Kvebeko separatis
tų. Jie skelbiasi, kad jų tiks
lai yra politiniai. Jie norį iš
vaduoti Kvebeką.

Tačiau jų išleisti x pareiški
mai ir veiksmai rodo ką kita. 

■Daugelis jų tikri fanatiški 
nacionalistai ir rasistai. Sie-

IR JIE MOKO 
KAPITALISTUS

Nereikia nė kalbėti, kad 
įvykiais Čilėje yra labai 
nepatenkinti mūsų klerika
lai iš Brooklyno “Darbinin
ko.” (Bet su padėtimi rei
kia skaitytis. Jie pataria 
Amerikos kapitalistams su
sitaikyti su ta padėtimi. 
“Darbininkas” sako:

“Iš raštų Amerikos spau
doje viskas atrodė baisiai, 
bet neabejotina, kad tai 
perdėtas nesusipra t i m a s, 
nes amerikiečiai vis dar ne
gali suprasti, kad jų Pie
tų Amerikoje investuoti ka
pitalai buvo tik tų kapitalų 
savininkų geradariai. Da
bar jau yra atėjęs laikas 
prisiimti tam kapitalui ir 
socialinių pareigų, jeigu jis 
nori ten pasilikti ir būti 
vietos gyventojams naudin
gas.”

Niagaros remontas
Praėjusiai^ metais JAV 

priklausanti 54 m. Niagaros 
krioklio dalis kelis mėnesius 
buvo remoųtuojama. Mat, 
vandens masės (500 tūkst. 
tonų per minutę) nuolat 
ardo uolų slenkstį ir gali jį 
visai suardyti ar išlyginti, 
o tada neliktų ir pasaulinio 
masto atrakciono.

Inžinieriai pastatė 180 m 
ilgio laikiną užtvanką, su
laikė vandenį ir “išjungė” 
krioklį. Per tą laiką geolo
gai ištyrė slenksčio struktū
rą, statybos technikai atli
ko būtinus pataisymus ir 
sutvirtinimus. Po to laikina 
užtvanka buvo išardyta ir 
krio klys vėl “įjungtas”. 
Gamtos stebuklas ve i k i a 
kaip ir daug amžių anks
čiau.

Tarybų Lietuva atšventė 
nepaprastai rei k š m i n g a s 
datas: trisdešimtmetį nuo 
tarybų valdžios atkūrimo, 
trisdešimtmetį nuo tos die
nos, kai Nemuno kraštas 
buvo priimtas į Tarybų Są
jungos sudėtį.

Nėra lietuvių, kurie būtų 
abejingi šioms dviems da
toms.

Tarybų Lietuva jas pažy
mėjo daugiatūkstantine, 
puikiai organizuota Dainų 
švente, kurią stebėjo ir ku
ria grožėjosi daugybė užsie
nio lietuvių. Tai buvo tar
si graži demonstracija to, 
ką sugeba, ką gali dabarti
nė Lietuva. Šventė juk pa
reikalavo ne vien pasišven- 
tusio organizatorių, chorve
džių, meno vadovų darbo, 
ne vien didžiulio jos daly
vių — pradedant jauniau
siu, baigiant seniausiu—ryž
to; šventei reikėjo didžiulių 
lėšų. Ir valstybė jas davė— 
aprengė visus šventės daly
vius puikiais rūbais, parūpi
no juos atvežti į Vilnių ir 
grąžinti namo, pamaitinti 
ir priglausti juos. •

Neveltui dažnas šventės 
svečias iš užjūrio sakė:

— Kas apie tai galėjo pa
galvoti anksčiau..

Ir išties, kas?
Bet šventė jau liko kino 

juostose, nuotraukose, jos 
dalyvių ir žiūrovų atminty
je, gyvenimas Tarybų Lie
tuvoje kasdieniškas. Jis bė
ga gamyklų staklių dūzge
sy, mokslininkų laboratori
jų tylumoj, aukštųjų mo
kyklų auditorijų šurmuly— 
ten juk stojamieji , egzami
nai, traktorių .ir kombainų 
gaudesy laukuose. > žodžiu, ' 
ramus, geras, kasdieniškas 
gyvenimas. Toks jis yra 
šiandien, toks bus ryt, po
ryt. O juk tai labai geras 
jausmas, kai žmogus ramus 
dėl savo rytdienos, dėl savo 
vaikų ateities...

Štai todėl Tarybų Lietu
voje nebuvo abejingų tris
dešimtmečio šventei — tai 
juk buvo visų žmonių šven
tė.

... Nebuvo ir nėra abe
jingų Tarybų Lietuvos tris
dešimtmečiui ir užsienyje. 
Nemuno krašto žmonių 
draugai, bičiuliai džiaugiasi 
mūšų švente, did ž i u o j a s i 
šiandienine Lietuva. Bet 
štai priešais mane ir šūsnis 
“piktųjų” emigracinių laik
raščių. Ne, šį kartą nesi
nori komentuoti eilinių 
šmeižtų apie badaujančius 
lietuvius ir “vargšus” vai
kus, kurie “verčiami” mo
kytis : puslapiai mirga 
keiksmais ne kurioms nors 
mūsų gyvenimo detalėms, o 
pačiam Tarybų Lietuvos eg
zistavimui. Nors žodžių —
jūra, minčių — ir tos pa
čios senos — tik keletas:

Kodėl Lietuva yra Tary
bų Sąjungos sudėtyje?

Kodėl joje gali gyventi ir 
kitų tautybių tarybiniai pi
liečiai?

Kodėl yra lietuvių, gyve
nančių už jos ribų?

Kodėl tarybų valdžia ne 
visus lietuvius traktavo vie
nodai?

Taip, Lietuva yra Tary
bų Sąjungos tautų šeimos 
narys, ir čia jos klestėjimo, 
jos šiandieninio ramaus gy
venimo laidas. Jeigu prisi
minti kad ir netolimą isto
rinę praeitį, nerasime

kianti fašistiniais tikslais už
valdyti Kvebeką.

Griebtis teroristinių veiks
mų ųebuvo jokio reikalo.

------------- skutinieji dešimtmečiai —
Detroitas. — Su spalio 1 todėl, kad mažytė Lie-; 

d. paliko neparduoti dar 1,-tuva už savo pečių jau- 
261,225 nauji automobiliai.! čia visą Tarybų Sąjungą.

Čia ne tik jos išorinio sau
gumo, bet ir ekonominio, 
kultūrinio vystymosi, atei
ties laidas.

Tai nepatinka priešams?
Natūralu. Jiems patiktu, 

jeigu lietuviai taip gyven
tų, kaip, pavyzdžiui, rašo jų 
“Naujienos”...

Taip, Lietuvoje gyveno, 
gyvena ir gyvens kitų tau
tybių žmonės: rusai, ukrai
niečiai, žydai ir t. t.

Ir tai nėra jokia proble
ma — juk kiekvienoje tau
toje yra visokių žmonių — 
gerų, vidutinių, blogų (beje, 
tą šauniausiai įrodo lietu
viai!)—ir tik viduramžiškai 
mąsta^fl*s siaurakaktis čia 
gali įžvel; L problemą. Ka
daise dar Hitleris Tarybų 
Sąjun gos daugiatautišku- 
me įžiūrėjo jos silpnumą, ir, 
kaip žinia, atšipo dantis, 
veltui ir šiandieninių “šal
tojo karo” veteranų pastan
gos...

Taip, kiekvienoje Tarybų 
Sąjungos respublikoje gali 
sutikti ten gyvenančių lie
tuvių. Kodėl? Ogi labai pa
prastai: jiems ten patinka, 
ir jie gyvendami Abchazijo
je ar Sachaline jaučiasi to
kiais pat pilnateisiais pilie
čiais, kaip Kaune ar Plun
gėje^. .

Taip, Tarybų valdžia nuo 
pat pirmųjų savo egzistavi
mo dienų netraktavo visų 
lietuvių vienodai ir negalė
jo taip daryti: juk ji—kla
sės, t. y. darbo žmonių — 
valdžia, gimė kovoje su ki
ta klase. Buržuazija nepa
sakė: imkit valdžią, drau
gai darbininkai ir valstie
čiai, tvarkykitės. O ne! 
Ginklu- krauju buvo mėgi
nama sugriauti tai, ką pa
statė paprasti žmonės. Ne
jaugi tuos, kurie pirmaisiais 
pokario metais ateidavo 
naktimis iš miškų ir taikio
se pirkiose priversdavo la
vonų malkines, reikė j o 
glostyti, prašyti? šiandien 
kai kas užjūryje juos vadi
na herojais, bet Lietuvos 
žmonės, kokių pažiūriu jie 
bebūtų, vadindavo miški
niais. Taip, buvo jų tarpe 
ir žmonių, nuoširdžiai įsiti
kinusių, kad kovoja už idė
ją. Jie greit įsitikino, kad 
yra tiesiog įrankiais žudy
nėse, surengtose iš keršto 
apakusių žmonių, praradu
sių turtus ir valdžią. Nere
tas jų grįžo į normalų gy
venimą.

Taip, vyko kova, ir joje 
buvo nekaltai nukentėjusių
jų. Šiandien niekas neban
do to teisinti ar neigti, tik, 
apie tai kalbant, nereikia 
pamiršti, kad kovą darbo 
klasei primetė buržuazija,

atsakingi už viską. *
... Nėra abejingų Tary

bų Lietuvos trisdešimtme
čiui, ir tai natūralu: juk 
prieš trisdešimt metų atgiję 
mė darbo žmonių Lietuvį, 
ir tai negali nedžiuginti jos 
draugų ir n e py kinti jos 
priešų.

Jonas Lukoševičius

Sanskritas Europoje
Indijos klasikinė literatū

ra, parašyta sanskrito kal
ba, pasidarė žinoma Euro
poje tik XVII a., kai euro
piečiai pirkliai, kolonistai ir 
misionieriai ėmė skverbtis į 
Indiją. Sanskrito ir seno
vės indų literatūros studija
vimas buvo moksliškai pa
grįstas dar vėliau — XVIII 
a., kai Džonsas išvertė į ang
lų kalbą Šakuntalą,” garsio
ji indų poeto Kalidaso (V a. 
pr. m. e.) dramą, taip pat 
Manu įstatymus. Džonso 
darbus tęsė Kolbrukas, kut 
ris moksliškai pagrindė se
novės indų filologiją. F. Bofc 
pas nustatė sanskrito vietą 
kitų indoeuropiečių kaliau 
sistemoje. 

—

Iš laiškų
Kaunas, 1970 X 17 d.

Didžiai gerbiama 
“Laisvės” redakcija,

Aš su didžiausiu susido
mėjimu seku jūsų gyveni
mą, kurį ryškiai atspindi 
“Laisvės” puslapiai.

Puikiai suprantu, kaip 
sunku jums skelbti tiesą 
apie mūsų puikią ir žydin
čią Lietuvą. Kaip nemalonu 
rašyti apie savo antros tė
viškės gyvenimo trūkumus. 
Tai ! darbas reikalaujantis 
daYfg ^lietinės drąsoš ir at
sakomybės jausmo prieš sa
ve’ ir ateitį. Tad tuo 
biau ir didesnio įvertinimo 
susilaukia jūsų taip reika
lingas darbas.

Ištvermės, stiprybės ir il
gų gyvenimo bei kūrybinės 
sėkmės metų visiems “Lais
vės” darbuotojams linkiu aš 
asmeniškai, mano šeima ir 
visi artimi draugai, su ku
riais dalinamės įspūdžiais 
bei mintimis, perskaičius 
jūsų laikraštį.

Nežinau kuo aš galėčiau 
prisidėti prie jūsų kilnaus 
ir lietuvybei palaikyti- už
sienyje taip reikalingo dar
bo, todėl prašau brolio Le
ono Kavaliausko teikti vi
sokeriopą ■ paramą “Lais
vei” pagal savo išgales.

Kas liečia mane, tad aš 
visa širdimi su jumis, bran
gūs laisviečiai!

Su didžia pagarba—
Kazys Kavaliauskas/ 
. v . rir seimą

Klaipėdos pionierių ir moksleivių rūmų dailės studi
ja, ne pirmus metus dalyvauja įvairiausiose piešinių pa
rodose. Gražiai jie pasirodė VDR, Lenkijoje, Jugoslav?-

ramesnių metų, kaip pa- joje ir Maskvoje suruoštose tarptautinėse parodose.
Nuotraukoje — studijos vadovas P. Kozminas (dešį 

nėję) su grupe studijos narių (jų viduryje—A. Išmeraus- 
kas) apžiūri ką tik iš Jugoslavijos gautą aukso medalį.

B. Aleknavičiaus nuotrauka
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Amerikos pieno gamyboje pasiekimai 
f

Kaip lengviau, pigiau ir 
k daugiau pasigaminti pieno

Tarybų Lietuvos žurnalas “žemės Ūkis” (1970 Nr. 6) 
išspausdino straipsnį “Pieno farmų šūkis: lengviau ir pi
giau!” Jis mums labai įdomus tuo, kad jame plačiai iš
dėstomi kaip tik Jungtinių Valstijų žemės ūkio pieninin
kystės vėliausi pasiekimai ir laimėjimai. Tas parodo, kad 
Lietuvos žemės ūkio vadovybė atidžiai seka kapitalisti
nėse šalyse toje dirvoje pasiekimus ir nesibijo kai ką 
iš tų pasiekimų panaudoti pakėlimui Lietuvos pieninin
kystes. čia šis straipsnis ištisai perspausdinamas.

Redakcija
nes darbo sąnaudos karvės 
priežiūrai per minėtą laiko
tarpį buvo atitinkamai 148, 
109 ir 81 žmogaus valandos.

Darbo našumo iškėlimas
Darbo sąnaudų struktūro

je JAV farmose 93-95 proc. 
tenka pagrindiniams gamy
bos procesams: karvių mel
žimui — 60-62 proc., paša
rų dalinimui — 10-20 proc., 
mėšlo šalinimui—7-12 proc. 
ir veršelių priežiūrai —5-13 
proc. Tokių darbų, kaip 
produkcijos apskaita, ap
sauga ir pan., lyginamasis 
svoris neviršija 5-7 proc. 
Ypač daug darbo sutaupo
ma, tenkinantis dukartiniu 
melžimu ir šėrimu, iki mi
nimumo sumažinus apskai
tos—pagalbinius procesus.

Įdomu, kad darbo sąnau
dos pačiam melžimui JAV 
farmose beveik nesiskiria 
nuo sąnaudų TSRS kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se—jos čia net 5-7 proc. ma
žesnės. Tačiau didžiojoje 
daugumoje kolūkių ir tary
biniu ūkiu, melžiant tris 
kartus per dieną ir iškai
čius paruošiamąsias-baigia
mąsias operacijas, prie vie
nos karvės per metus su
gaištama po 68-82 žmogaus 
valandas, o JAV — po 22-29 
valandas. Analogiški rei
kalai ir su karvių šėrimu. 
Štai dėl ko šalyje girdisi vis 
daugiau balsų, raginančių 
didinti darbo našumą mūsų 
pieno farmose ne vien me- 
chanizavimo priemonių to
bulinimu, bet žymia dalimi 
ir darbo organizavimo ge
rinimu.
Karvių veislės gerinimas, 

geras šėrimas
Palyginti aukštus pieno 

ūkio rodiklius JAV nulėmė 
daug faktorių. Pačių ame-

Naujos knygos

Vandenvardžių darybos 
tyrinėjimas

“Vandenų, ypač upių ir 
ežerų, vardai yra pastoviau
sia, lėčiausiai kintanti var
dyno dalis. Jų tyrinėjimas 
gali duoti svarbių duomenų 
apie seniausius tautų gyve
nimo periodus apie jų protė
vynę ir migraciją. Vande
nų vardai dažnai yra išlai
kę tokių leksikos, fonetikos 
ar morfologijos ypatybių, 
kurių jau nebeturi opelia- 
tyvai. Todėl daugelio tautų 
vietovardžiai paprastai pra
dedami nagrinėti nuo van
denvardžių.”

Taip pradeda savo darbą 
žymus lietuvių kalbininkas 
Aleksandras Vanagas “Lie
tuvos TSR hidronimų da
ryba”— knyga, kurioje pir
mą kartą bandoma siste
mingai tyrinėti mūsų van
denvardžius ne tiek etimolo
giniu, kiek darybiniu požiū
riu. Be abejo, šis A. Va
nago darbas — lietuviškų 
hidronimų nagrinėjimo pra
džia, tačiau jis tuo reikš
mingesnis, kad lietuvių hi- 
dronimija užima labai pa
grindinę vietą indoeuropie
čių kalbų vardyne.

Kalbininko darbe nagri
nėjama apjžie 7,700 hidro
nimų daryba. Lietuvių van
denvardžių lyginimas su lat
vių ir prūsų hidronimais 
akivaizdžiai parodo, jog 
priesaginiai hidronimai — 
sudaro didesnę baltų van
denvardžių dalį.

A. Vanagas, labai deta
liai analizuodamas baltų 
genčių (pirmiausia, žinoma, 
lietuvių!) hidronimų dary
bą, gana nesunkiai įrodo, 
kad “hidronimų semantika 
akivaizdžiai priklauso nuo 
darybos tipų” (278 p.). Ir 
tai — didelis mūsų kalbi
ninko nuopel n as. Juoba, 
kad baltų hidronimija pa
staruoju laiku ypač susido
mėta. Tai liudija ir nese
niai pradėtas leisti “Latvi
jos TSR vietovardžių” žody
nas.

Aplamai, Aleksandro Va
nago knyga “Lietuvos TSR 
hidronimų daryba” pratus 
tino tiek lietuvių, tiek ir 
tarp tautinį toponomasti- 
kos mokslą nauja, puikiai 
suklasifikuota toponimine 
medžiaga, atspindinčia ne 
tik lietuvių, bet ir kitų bal
tų genčių, praeityje gyve
nusių Lietuvoje, kalbines 
ypatybes. Gali būti, jog šis 
darbas pažadins kitų kraštų 
kalbininkus, ir jotvingių, sė
lių, kuršių, žiemgalių bei 
prūsų kalbomis bus dar la
biau susidomėta.

Augustas Tamaliūnas 
Kaunas, 1970-X-16

Rytdienos rūbo kūrėjaiir automatizavimas, gyvu
lių laikymo technologijos ir 
jų priežiūros organizavimo 
nuoseklus tobulinimas. Kal
bant apie bandų išlyginimą, 
jų atitikimą mechanizuotam 
melžimui, ypatingai reikia 
išskirti dideles gyvulių bro- 
kavimo normas. Čia neven
giama kasmet išbrokuoti po 
30 proc. ir daugiau karvių 
bei telyčių, jeigu jos pro
duktyvumu atsilieka nuo 
bandos vidurkio ar netinka 
melžti aparatais.

Melžimas ir jo technika
Karvės ten melžiamos be

veik vien dvitakčiais apara
tais. Melžimo įrengimus ga
minančios firmos stengiasi 
patiekti aparatūrą, tinkan
čią melžti tiek i kibirėlius, 
tiek į pieno linijas, o taip 
pat įvairios konstrukcijos 
tvartuose bei melžimo aikš
telėse.

Amerikos ekonomistai tei
gia, kad melžiant karvių 
stovėjimo vietose, pieno li
nijos neturi pranašumo 
prieš melžimą kilnojamais 
aparatais ir pieno rinkimą į 
kibirėlius. Jų skaičiavimais, 
nedidelės darbo s u t a u p o s 
pieno nešiojimui neatstoja 
išlaidų pieno linijoms pirk
ti ir įrengti. Be to, piene 
iš pieno linijų būna daugiau 
rūgimo bakterijų. Supirkė
jai už melžimo aikštelėse 
primelžtą pieną moka iki 40 
proc. brangiau, negu už pie
ną, primelžtą stovėjimo vie
tose į kilnojamus aparatas 
arba į pieno linijas. Nenuo
stabu, kad ir stambios far- 
mos, kur karvės rišamos, 
vis ryžtingiau atsisako mel
žimo stovėjimo vietose.

Iš visų esamų melžimo 
įrengimų JAV pirmenybė 
atiduodama “eglutei.” Lai
koma, kad joje melžėjas per 
valandą gali pamelžti 16-17 
karvių daugiau, negu, pa
vyzdžiui, “tandeme.” Ver
tinant pinigais, karvės mel
žimas “eglutės” įrenginiu 
per metus ten atsieina 77-91 
dolerį, o “tandemu” — 117- 
120 dolerių. “Eglutėje” na
šiausiai dirba melžėjos su 
4-5 aparatais, o “tandeme”- 
su 3-4.

šėrimo mechanizavimas
Efektyviausia šėrimo me- 

chanizavimo priemonė stam
biose (400 ir daugiau kar
vių) farmose laikomas mo- 
___  ________  Dažniau- 

padare šiai — tai traktorius arba 
bandų veislinės sudėties ge- automobilio šasi. Jais sten-

JAV žemės ūkis jau seno
kai garsėja aukštu visų ga
mybos šakų intensyvumu. 
Ten vis kyla darbo našu
mas, didėja mechanizavi
mas ir automatizavimas. 
Tuo pat metu už išorinės 
žemės ūkio vystymo sėkmės 
apstu sudėtingų socialinių 
problemų. Būdingiausia jų 
smulkių farmerių ekonomi
nis nesugebėjimas atsilaiky
ki prieš didėjantį stambiojo 
kapitalo puolimą ir kainų 
tnašinoms, trąšoms bei ki
toms gamybos priemonėms 
dūlėjimą. Dėl to JAV spar
čiai nyksta mažosios far- 
mos, vis daugiau žemės 
pereina stambiųjų ūkių ži
nion. Pagal oficialią tos ša
lies statistiką, kasmet ban
krutuoja 150-200 tūkstančių 
farmerių.
Toli pralenkusios kitas šalis

Grupė tarybinių ekono
mistų beveik metus nagri
nėjusių tenykščių farmerių 
padėtį ir žemės ūkio per
spektyvas, mano, kad mums 
aktualiausias yra JAV pa
tyrimas, vystant pieninę 
galvijininkystę. Iš tikrųjų, 
lyginant su visu kapitalisti
niu pasauliu. JAV nužen
gė daug toliau, koncent- 
niodamos ir specializuoda- 
mos pieno ūkį, didinda
mas gyvulių produktyvumą, 
ėdamos darbo našumą ir 
gerindamos kitus šios šakos 
rodiklius.

Būdinga pastarųjų metų 
tos šalies gyvulininkystės 
ypatybė — specializavima- 
sis vieno (rečiau dviejų) 
produktų gamyboje. Pasku
tiniaisiais duomenimis, far- 
meriai laiko apie 110 mili
jonų galvijų, kurių skai
čiuje pieno krypties galvijų- 
beveik 20 milijonų. Vien' 
per 1960-1967 m. melžiamu 
karvių sumažėjo beveik ket- „kiečių tvirtinimu, dau- MuV dalintu va"

motų pašarų vaidmuo kar
vių racionuose.

Savo laiku JAV labai ža
vėtasi “Harvester” firmos 
bokštais silosui ir šienainiui 
laikyti. Dabar jų populia
rumas mažėja dėl didelio 
brangumo. Earmeriai no
riai statosi cementinius (her
metiškus ir nehermetiš
kus) bokštus šienainiui arba 
jį ruošia paprastose tranšė
jose. Už tai pasisako ir eko
nomistai, įrodę, kad cemen
tiniuose bokštuose ir be her
metizavimo bei tranšėjose 
gerai išsilaiko silosas, šie
nainis, drėgni kukurūzų 
grūdai ir pan. pašarai ir 
kad šis pašarų laikymo bū
das yra ekonomiškiausias.

Karvidžių valymo 
pagerinimhs

Kad sumažintų darbo są
naudas karvidžių valymui, 

j amerikiečiai įreng i a vis 
daugiau groteliniu, grindų, 
kartu sutrumpindami kar
vės stovėjimo vietą iki 1.5- 
1.6 metro. Tuo atveju patal
pos visai nekreikiamos. Lai
kant palaidas boksuose (bū
das, kuris kaskart plačiau 
taikomas), skystas mėšlas 
kasdien surenkamas į mėš
lidę. Ta proga nurodysime, 
kad mėšlo vertė JAV nema
žėja, nors ten gana daug 
mineralinių trąšų. Dargi 
įvertinant įvairias patalpų 
valymo .schemas, atsižvel
giama, ko bus vertas tų pa
talpų mėšlas.

Ko reikia mokytis
Kelti darbo našumą ir 

taikyti mechanizaciją JAV 
farmeriams yra daug kliū
čių, sunkumų: ūkiai nedide
li, mašinos, kurios labai 
brangios, išnaudojamos ne
produktyviai. Tačiau šian
dieniniam Amerikos farme- 
riui kitos išeities nėra. Be 
naujų mechanizmų, be sta
tybų jis nė dienos negali 
konkuruoti su stambesniuo
ju, su farmomi.s-gigantais. Į

Mes, turėdami stambius 
ūkius, socialistinio ūkinin
kavimo sąlygas, turime ob
jektyvias galimybes dirbti 
žymiai našiau, negu JAV 
farmose. Tam, kaip matė
me, reikia tobuliau organi
zuoti darbus, sudaryti ma
šinų kompleksus ir našiau 
juos naudoti, žymiai suma
žinti negamybines išlaidas.

Paruošė Povilas Budraitis

Lietuvos mokslininkų 
laboratorijose

virtadaliu. Tuo pat laiku,. 
padidins vidutiniškus meti-|gldLS‘a ’takos 
nius išmilžius nuo 3,200 iki 
3,880 kg, bendroji pieno ga
myba beveik nepasikeitė.

Farmų stambėjimas
Pieno gamyba dabar už

siima vos kas ketvirtas far- 
niąris. Palyginimui primin
sime. kad 1939 m. karves 
laike 76 nroc. JAV farme- 
rin. Jei on tada minėtoje 
farmoie buvo vidutiniškai 
no 5 karves, tai šiuo metu 
pieną gaminančiame ūkyje 
yra no 20 karvių. Dėl be
siplečiančios koncentracijos 
ir specializacijos, sparčiai 
gausėja farmų su 100 ir dar 
daugiau karvių. Jau ne re
tenybė farmos-gigantai.

Bene pagrindinis pieno 
gamintojų šūkis — be per
stojo piginti produkciją, 
lengvinti darbą, mažinti jo 
sąnaudas. Prieš trejetą de
šimčių metų centneriui pie
no pagaminti vidutiniškai 
šalyje buvo sunaudojama 
7:5 žmogaus valandos. Prieš 
dešimtmetį tos sąnaudos jau 
buvo sumažėjusios iki 3.7 
žmogaus valandos. O per
nai? Pernai centneriui pie
no gauti JAV pakako tik 
2 žmogaus valandų. Meti-

Bėga, vingiuoja šilko juos
tos. Jeigu ištiestume visas 
jas, per metus pagamintas 
P. Ziberto šilko kombinate, 
šilko kilimu galėtume du 
kartus nužingsniuoti nuo 
Baltijos jūros iki Didžiojo 
vandenyno.

Gaudžia, dūzgia didžiojo 
“šilko audėjo” cechai. O 
greta, už plačių langų, ra
muma alsuojantys kabinetai 
ir laboratorijos. Čia įsikū
ręs Tekstilės pramonės 
mokslinio tyrimo institutas.

Lietus ir polimerai
Nepastovi mūsų vasara. 

Rytą danguje nė debesėlio, 
o po pietų, žiūrėk, lietus 
kaip iš kibiro pila. Nepa
siėmei į kelionę lietpalčio — 
grįši šlapias kaip kačiukas.

— Nebūtinai, — pastebi 
Tekstilės pramonės moksli-1 
nio tyrimo instituto vyriau
siasis inžinierius V. Bra
zauskas ir praveria duris į 
vieną iš daugelio laborato
rijų. O čia, specialiame 
stende, ant sukabintų kos
tiumų iš dušų pliaupia van
duo.

Inžinierius nukabina kos
tiumą, gerai ji nupurto. 
Ant grindų lieka balutėj 
drabužis sausutėlis. Van
duo nuo jo nusirito kaip 
nuo žąsies...

Šią savybę audiniams su
teikė polimerai. Kiekviena 
cheminio junginio dalelytė, 
“įausta” į rietimus, saugo 
“savo” zoną. Ir ne tik nuo 
vandens. Ne bėda, jeigu 
apsilaistėte rašalu, kitu 
skysčiu — jie, it gyvsida
brio karoliukai, nuriedės že
mėn, nepalikdami ant audi
nio pėdsakų...

Skaitytojui, tikria u s i a i, 
idomu sužinoti, kada van
dens nebijantys audiniai pa
sirodys prekyboje? Institu
to specialistams padedant, 
Kauno “Drobės” vilnonių 
audinių fabrike jau paga
mintos pirmosios tokių me
džiagų siuntos. O už metų 
kitu beveik visi lietuviški 
audiniai, kurie pasirodys 
parduotuvėse, turės etiketę 
su užrašu “Nebijo van
dens.”

šukuosena ... kailiui
Vargu, ar garsiausi mūsų 

kirpėjai, išmoningai kurian
tys moterų šukuosenas, su
gaišta tiek laiko, kiek jopa-

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos teismas nubaudė de

rinimas, pilnavertis ir gau- giamasi nevažiuoti į karvi- troitietį studentą King ir jo 
sus šėrimas, platus kombi- dės, o tik atvežti pašarus ir giminaitį anglą po 15 mė- aukojo instituto speciaiis- 
nuotųjų pašarų asortimen- išversti šėrimo aikštelėse, nėšių kalėjimo už platinimą fai, darydami permanentą... 

t tas, gamybinių procesų kom- Pažymėtina, kad vis mažė-fašistinės propagandos la- dirbtiniam karakuliui.
Man parodė keletą tokio 

karakulio atraižų. Savo 
įmantriu, gūbriuotu šiauš- 
tumu, savitomis spalvomis 
jis pralenkė visų lūkesčius. 
O toks kailis už natūralųjį 
kelioliką kartų pigesnis.

Institute sukurta origina
li dirbtinio karakulio gamy
bos technologija. Audinio 
juosta padengiama klijais, 
no to ant jos statmenai de
dami milijonai trumpų tria- 
cetato gijų. Pradžia nesu
dėtinga, bet kaip gauti tą 
nepa kartojamą gyvosios 
gamtos sukurtą faktūra, 
kuri taip gražiai atsispindi 
kiekvieno ėriuko “šukuose
noje”?.

Eksperimentai atėmė dve
jus metus. Dabar P. Zi
berto kombinate jau veikia 
pirmosios “permanentinės” 
apdailos linijos, kurias pa
siūlė instituto bendradar
biai. Jos tarsi kvalifikuoti 
šukuosenų meistrai išsaugo 
fantastiškiausius piešinius 
dirbtinio kailio paviršiuje, lerių.

pleksiškas mechanizavimas ja šieno, o didėja koncent- pelių.

Vilniaus centre, pagal architektų Algimanto ir Vytauto 
Nasvyčių gražiai pertvarkytame skvere, atidengtas pamink
las žemaitei. Paminklo autorius — skulptorius profesorius 
Petras Aleksandravičius.

Prie žemaites paminklo jos giminaičiai.
A. Brazaičio nuotrauka.

pagamina karakulį, vos ne 
gražesnį už gyvosios gam
tos sukurtą.
Tyrinėjimo objektas—siūlas

Atrodo, kas čia sudėtingo: 
siūlas kaip siūlas, dėk j 
stakles ir auksi sau sveikas.

Bet neskubėkime su išva
domis. Geriau prisėskime 
prie inžinieriaus G. Zarec- 
ko ir žvilgterėkime pro mi
kroskopą. Pamatysime dau
gybę plaukelių, iš kurių ir 
susideda siūlas.

— Mūsų bobutės dėl jų ne
sukdavo sau galvos, — sako 
inžinierius, — bet mums jie 
labai svarbūs. Kiekvienas 
jų turi savo “polin k i u s, ” 
“charakterius,” ir jei neži
nosi, nemokėsi jų “tramdy
ti,” sukurti audinį su tokio
mis savybėmis, kokiomis no
ri, nepavyks...

G. Zareckas parodė siūlą, 
dėl kurio mokslininkai tu
rėjo daug rūpesčių. Kad au
diniai būtų stiprūs (grynas 
triacetatas greitai dėvisi), 
triacetatinį siūlą specialūs 
įrengimai apjuosdavo plony
tėmis kaprono gijomis. Ta
čiau kaprono gijos — 

| trios, ir iš tokių siūlų 
austas audinys būdavo 
malonu nešioti.

Žymiam tekstilės specia
listui L. Mackevičiui pavyko 
sukurti tobulesnį siūlą. Da
bar kaproninė šerdis “įmon
tuojama” į siūlo vidurį. Vie
nu šūviu du zuikiai — audi- 
dniai iš tokių siūlų ir sti
prūs, ir švelnūs.

Mūšis su elektra
Prieš porą metų dviems 

instituto moterims eksperi
mento dėlei buvo pasiūti 
kailiniai iš dirbtinio kailio. 
Abi buvo patenkintos, 
džiaugėsi patogiu ir šiltu 
rūbu, kol vieną dieną griež
tai atsisakė tęsti eksperi
mentą. Rytą, susidūrus 
tarpduryje, jas gerokai iš
gąsdino iš paltų pasipylę... 
žaibai.

— Tai elektro statiniai 
krūviai, atsirandantys audi
niuose iš dirbtinių pluoštų,-- 
pasakoja specialios apdailos 
laboratorijos vedėja V. Ma
linauskienė. — Drabužiai iš 
sintetinių pluoštų ne tik 
“žaibuoja,” bet ir įsielektri- 
nę tampa šiurkštūs, limpa 
prie kūno, negražiai atrodo.

Prieš kurį laiką moksli
ninkai sėkmingai “paguldė 
ant menčių” triacetatą. O 
neseniai baigtas “tramdyti” 
ir diacetatas.

—Mūšis su elektra buvo ne
lengvas, — sako V. Mali
nauskienė. — Bet receptas, 
kaip su ja kovoti, rastas. 
Paruošta technologija su
mažina elektrostatinius 
krūvius dešimteriopai. Pa
sitelkę į pagalbą chemiją, 
apdoroję diacetatą šarmais, 
sukūrėme celiuliozės plėvel- 
lę, kuri ir apsaugo nuo ne
maloniu netikėtumų.

... Koks bus ry t d i e n o s 
rūbas? Mokslininkai sako, 
kad jis bus lengvas, gražus, 
pigus ir, žinoma, patogus. 
Ir dar vienas ateities audi
nių privalumas: jiems bus 
nebaisūs nei saulė, nei van
duo, nei dulkės.

R. česna

as-

ne-

Ar gali kenkti pienas?
Australijos mokslininkai 

padarė išvadą, kad dauge
liui juodosios rasės žmonių 
nerekomenduojama valgyti 
pieną. Pasak mokslininkų, 
dėl laktazės fermento Sto
kos suaugę afrikiečiai ir 
Azijos gyventojai negali 
pieno suvirškinti. Suvalgius 
daugiau stiklinės pieno, su
erzinamas skrandis ir pasi
reiškia mėšlungio priepuo
liai.

Ottawa. — Kanados val
džia praneša, kad ji sutiko 
šiais metais parduoti Kini
jos Liaudies Respublikai 
kviečių už 160 milijonų do-

• ♦. ■

P’almera, Sicilija. — Ke
turi žudikai, apsirėdę kaip 
daktarai, ligoninėje nušovė 
sergantį C an did o Ciunj, 
viešbučio prižiūrėtoją.

Mougins, Prancūz i j a. — 
Garsusis piešėjas Pablo Pic- 
caso minėjo savo 89 metų 
gimtadienį.
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Sukilėlių vado likimas
or

Saulėta 1863 m. kovo mė
nesio dieną Plateliuose, 
skambant varpams ir gau
džiant trimitui, po pirkias 
vaikštinėjo dalgiais, šakė
mis ir berdanėmis ginkluo
ti sukilėliai, kviesdami į 
bažnyčią žmones. Klebonui 
Stanislovui Gruzdžiui atsi
sakius skaityti sukilėlių ma
nifestą, į sakyklą pakilo 
juodais kailiniais, blizgan
čiu kardu rankoje vyras. 
Apžvelgęs susirink u s i u s, 
skardžiu balsu perskaitė su
kilėlių manifestą ir pakvie
tė Platelių parapijos gyven
tojus kovoti prieš caro val
džią.

Paslėpęs kišenėje mani
festą, kardu mostelėjo link 
didžiojo altoriaus, kur ketu
ri barzdoti vyrai, įrėmę 
durtuvus, laikė surištomis 
rankomis pirklį Šulmą. Už 
tai, kad sukilėliams buvo 
pristatytas parakas, sumai
šytas su aguonomis, pirkliui 
buvo paskelbta mirties 
bausmė. Ant šimtamečio 
ąžuolo šakų pakorę Šulmą, 
trankiai dainuodami žemai
tiškas dainas, sukilėliai eže
ro pakrante žygiavo į Alsė
džius.

Platelių apylinkės kaimuo
se plačiai pasklido kalbos 
apie sukilėlių vado Artūro 
Groso-Aleksandraičio iš sa
kyklos perskaitytą manifes
tą ir pirklio Šulmos pako
rimą.

Buvęs Žemalės dvarinin
kas Artūras Grosas, gimęs 
1821 m., prasidėjus 1863 me
tų sukilimui, suorganizavo 
dvaro darbininkų būrį ir 
stojo į kovą prieš caro pat
valdystę. Būdamas dideliu 
organizacinių gabumų, grei
tai tapo Telšių apskrities 
sukilėlių vadu.

A. Grosas X1X amžiaus 
viduryje Telšių apskrityje 
buvo vienas iš labiausiai iš
silavinusių žmonių. Petrapi
lyje buvo baigęs aukštąjį 
mokslą. Studentavimo me
tais priklausė Lietuvos ir 
Lenkijos bajorų pažangių 
studentų kuopelei. Caro ka
riuomenėje tarnavo rotmis
tru. Už gerą tarnybą buvo 
apdovanotas Stanislovo or
dinu. 1861 m. reformos vyk
dymo metu buvo taikos tar
pininkas Žemalės, Tirkšlių 
ir kitose Žemaitijos apylin
kėse. Tapęs sukilėlių vadu, 
pasivadino ' Aleksandraičiu. 
Sedoje A. Groso vadovauja
mas būrys užpuolė vals
čiaus valdybą, policijos būs
tinę ir paštą. Turgavietėje 
prie Sapiegos krautuvės iš
kėlė Žečpospolitos vėliavą.

Kiti jo vadovaujami su-
kilėlių būriai aktyviai veikė
Plungės, Tvėrių, Platelių, 
Leckavos, Sedos, Ruzgų, Pi
kelių, Dautarų ir kitose 
apylinkėse. Ritinės dvare 
buvo įrengta ginklų dirbtu
vė. Iš dalgių buvo kalami 
kardai, iš šakių — durtuvai. 
Be šių ginklų, buvo gamina
mos titnagu uždegamos ber- 
danės. Ginklakaliai nespėjo 
nukalti tiek ginklų, kiek jų 
reikėjo. Todėl dalis sukilė
lių buvo apginkluoti dąl- 
giais, šakėmis ir kirviais.

Žemaitijos sukilėliai griež
tai elgėsi su caro valdžios 
pareigūnais ir nepaklus
niais gyventojais. Židikuose 
pakorė valsčiaus viršaitį ir 
seniūnus. Plačiųjų miške 
nužudė Tirkšlių valsčiaus 
carinį pareigūną M. Žukaus
ką. Netoli Leckavos sudegi
no keletą nepalankių suki
lėliams valstiečių sodybų. 
Mažeikių kaimo gyventojus, 
nepristnČiusius maisto, nu

baudė pinigine baūda.

žiu o j ant sukilėlių vado. 
Karste nuvežti ginklai lai-

1863 m. birželio pradžio
je sukilėliai Dautarų pelkė
se kovėsi su caro kariuome
ne ir pralaimėjo. Dalis pa
teko į nelaisvę, o kiti su va
du pabėgo.

Šiltą birželio pavakarę be
laisviai, sumušti ir kruvini, 
buvo atvaryti netoli Lecka
vos ant kalniuko. Caro, ar
mijos karininkas įsakė be
laisvius pakarti.

Ir prie kartuvių sukilėlių 
būrio vadas S. Pasenka bu
vo drąsus, kietu kumš
čiu paguldė keletą bu
delių. Tik būrys karei
vių, užlaužę rankas, už
movė kilpą ant kaklo. Įsiu
tę kareiviai ilgai kardais ka
pojo negyvo sukilėlio lavo
ną.

Caro kazokai ir žanda
rai stengėsi A. Grosą-Alek- 
sandraitį sugauti gyvą. Už 
jo išdavimą buvo pažadėta 
stambi pinigų suma. Iš pro
vokatoriaus sužinoję, kad 
sukilėlių vadas yra Tirkš
liuose, apsupo miestelį. Tuo 
metu A. Grosas su vietos 
klebonu P. Lukausku za
kristijoje aptarė sukilėliams 
rūpimus klausimus. Pavo
jaus metu P. Bukauskas su
kilėlių vadą aprengė kunigo 
rūbais ir pasodino į klau
syklą išpažinčių klausyti. 
Juodai^-akiniais, stula užsi
dengęs veidą, nepažįstama
sis kunigas “atteidinėjo” 
nuodėmes. Po pamaldų 
šventoriuje žmonės tyliai 
kalbėjo, kad akiniuotasis 
kunigėlis už nuodėmes sky
ręs nedideles atgailas ir ra
ginęs prisidėti prie sukilėlių. 
Ieškodami Aleksandr a i č i o 
kazokai ir žandarai su pro
vokatoriumi nusivarė nuo 
kojų. Neradę sukilėlių va
do, gerai įkrėtė melagiui 
parsidavėliui ir suėjo kar- 
čiamon. Besilinksmind a m i 
išgėrė porą kibirų degtinės. 
Tuo metu sukilėlių vadas 
laimingai išvyko iš Tirkšlių.

O štai dar pora epizodų 
iš sukilėlių vado A. Groso 
“išdaigų.” Vieną pavakarę 
žandarai nugirdo, kad A. 
Grosas su V. Šukevičium į 
Alsėdžius sukilėliams ga
bens ginklus. Pastatė sar
gybą visuose keliuose. Krė
tė visus pravažiuojančius. 
Prie karsto parimę du vy
rai ir moteris juoda skare
le tyliai meldėsi. A. Gro
sas buvo persirengęs mote
rimi. Kitame vežime giedo- 
riai traukė šventą giesmę. 
Žandarai ir kazokai nusiė
mė kepures. Iki gilaus vi
durnakčio caro tarnai bas
tėsi, keliuose laukė prava-

kinai buvo pas 1 ė p t i ka
pinių rūsyje, o naktį 
nugabenti į mišką sukilė
liams. Tuščias karstas 
buvo užkastas Alsėdžių ka
pinėse. Puikiai tąsyk suki
lėlių vadas A. Grosas apga
vo caro tarnus.

Plungėje — turgaus die
na. Pilna smuklė prisirin
ko pilkasermėgių žemaičių. 
Svečių kambaryje du žanda
rų šefai gurkšnojo alų, deg
tinę. Žemai nusilenkęs, šei
mininkas žandarams prista
tė Kauno gubernatoriaus 
raštininką. Pareigūnai ma
loniai sutiko garbingą sve
čią. Jie pakėlė taureles į 
raštininko sveikatą. A. Gro
sas iš lagaminėlio ištraukė 
į auksinį popierių suvyniotą 
butelį. Žandarams paaiški
no, kad tai “imperatoriška
sis” vynas, kurį caras geriąs 
švenčių metu. Sukilėlių va
das pareigūnų taureles pri
pylė vyno su migdomaisiais 
vaistais, o pats savo taure
lę prisipylė alaus. Po iš
lenktos taurelės žandarų še
fai užmigo. A. Grosas, pa
siėmęs žandarų ginklus ir 
dokumentus, išvyko. Pabu
dę žandarai suprato apga
vystę ir pradėjo šokdinti 
šeimininką. Nepigiai smuk
lės" savininkui atsiėjo “gu
bernatoriaus rašt i n i n k o ” 
apsilankymas.

A. Grosas palaikė ryšius 
su kitų apskričių sukilėlių 
vadais. Prie Papilės A. 
Groso būriai kovėsi su caro 
kariuomene, vadova ujami 
Dluskio-J ablonausko; •' ■ ■ -t •

1863 m. vasarą Žemalėje 
A. Groso būrių štabą apsu
po caro kariuomenė. Dalį 
svarbių sukilėlių štabo do
kumentų Žemalės bažnyt
kaimio senelis, pasivertęs el
geta, nunešė ir paslėpė spe
cialiai įruoštame rūsyje ne
toli Pašerkšnės dvaro. Kiti 
dokumentai buvo paslėpti 
vietoje.

Kai kariuomenė užėmė 
Žemalę, A. Grosas užsimas
kavo po upelio tiltu ir išbu
vo iki vėlyvo vakaro. Ka
zokai upelyje girdė arklius 
ir prausėsi, bet sukilėlių 
vado nepastebėjo.

Švaistydamiesi kardais ir 
nagaikomis, kazokai bastėsi 
po miestelio ir dvaro pir
kias, gąsdino gyventojus, 
ieškojo sukilėlių vado. O 
vadas iš po tilto paskutinį 
kartą žiūrėjo į žaliuojan
čius gimtinės laukus. Sute
mus prie tiltelio atvažiavo 
skudurų pirklys A. Bencis. 
Apkrovęs A. Grosą skudu
rais, išvežė į Balėnų Me
daus girią. .

Krūmais ir balomis lai
mingai pabėgęs, prisijungė 
prie sukilėlių, besitraukian
čių į Prūsiją. Sukilimą nu
slopinus, A. Grosas emigra
vo į Angliją, o vėliau į 
Prancūziją. Gy v en d a m a s 
Prancūzijoje, stojo į zoolo
gijos draugiją, kur dirbo 
mokslinį darbą. 1870 m. 
mokslinės ekspedicijos su
dėtyje buvo komandiruotas 
į Afriką tirti žvėrių. Prie 
Gerosios Vilties iškyšulio, 
sudužus laivui, nuskendo su 
kitais kelionės draugais. 
Toks buvo Žemaitijos suki
lėlių vado Artūro Groso li
kimas. Jo vardas ilgai išliko 
senelių atsiminimuose.

Caro pareigūnai, sužinoję, 
kad A., Bencis išvežė su
kilėlių vadą, žiauriai jį kan
kino. Kruviną, be sąmonės 
buvo nugabenę į Žemalės 
kapines nužudyti. Kai A. 
Bencis atsipeikėjo, jį priri
šo prie medžio ir aplink su
krovė laužą, žandarai gąs
dino sudeginsią gyvą, jeigu 
neprisip akinsiąs išvežęs 
Aleksandraitį (caro žanda
rai A. Grosą žinojo tik 
Aleksan d r a i č i o slapyvar
džiu). Pirklys neprisipaži
no. žandarai jį paleido. Už 
sūnaus išgelbėjimą sukilė
lių vado motina A. Benciui 
padovanojo 15 ha žemės ir 
Žemalės karčiamą.

Vincas Lauraitis 
Vilniaus V. Kapsuko universiteto 

aspirantas

įvairumai
V and uo apsaugo 

regėjimą
Vienoje Lenkijos plieno 

lydymo gamykloje buvo iš
bandyta vandens uždanga, 
kuri turi' apsaugoti akis 
nuo didelio karščio. Pasi
rodė, kad žalsvai nudažytas 
vanduo netrukdo regėjimui 
ir 7.5% sumažina pirmykštį 
spindulių intensyvumą.

Lietuvos kino studijoje baigiamas statyti filmas “Vy
rų vasara,” kuriame bus pasakojama apie sunkius po
kario metus, klasių kovą. Filmą stato režisierius' Mari
jonas Giedrys ir operatorius Algimantas Mockus. Vai
dina žinomi aktoriai Regimantas Adomaitis, Bronius 
Babkauskas, Juozas Budraitis ir kiti. Panevėžio dra
mos teatro aktorius Bronius Babkauskas (nuotraukoje) 
naujajame filme vaidina gydytoją.

A1.-Brazaičio’Mbtraūka

Kristalai lyg iš pasakos
Net brilijantai žėri, tik ats- 

pindėdami šviesą. Šie puikie
ji akmenys nesugeba pasiųsti 
nė vieno savo spindulio. Kiti 
kristalai juo labiau. Ir vis 
dėlto...

Štai 2 kuklūs šešiabriau- 
niai — kadmio sulfidas ir 
cinko oksidas su natrio prie
maišomis. Sudavus per juos 
kad ir arbatiniu šaukšteliu, 
vienas įsižiebia žalia, o ant
ras — melsvai žalsva šviesa.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos mokslininkams 
pavyko išaiškinti, kad kai ku
rių elementų kristalai, ku
riuose yra ličio arba natrib 
priemaišų, gali skleisti spin
dulius. Jie, šildomi arba ap
šviečiami, sukaupia energi
ją, o vėliau, veikiant smū
giui arba i nf ra raudonie
siems spinduliams, ją ati
duoda šviesos fontanais. 
Smūgis būtinai turi sutapti 
su šešiabriaunio simetrijos 
ašimi.

Jau artimiausioje ateityje 
tokius kristalus bus galima 
pritaikyti lazeriuose, opti
nių elektroninių skaičiavi
mo mašinų atminties blo
kuose, fotoeksponometruose.

Kam tenka turėti reikalų 
su brėžiniais, patartina pa
sidaryti štai tokią jų saugyk
lą. Prikalus prie medinių 
juostelių lygiais! tarpais vi
nių ir pritvirtinus juosteles 
prie sienos, patogu laikyti į 
rulonus suvyniotus brėži
nius. Kad vinys nedraskytų 
popieriaus, jų galvutes rei
škia kelis kartus panardinti 
į skystą stiklą0

Kuo įdomios griežionėlės?

Iš Anykščių į Viešintas
Važiuojant iš Anykščių įitimumas. Laiške Lenino šei- 

Viešintas, kiekvieno akį 
traukia Kalnapilio kolūkyje 
šalia kelio stūkstanti kalve
lė, ant jos aukštai iškilęs 
paminklas. Tai vienos pir
mųjų Lietuvoje laisvamanių 
kapinės.

Šią smėlio kalvelę pasi
rinko amžinam poilsiui pir
moji lietuvių rašytoja mo
teris, sunkiais spaudos 
draudimo metais platinusi 
lietuvišką knygą, pažangią 
mintį — Liudvika Didžiulie- Krokuvoje, kur Didžiuliai 
nė-Žmona. Čia ilsisi ir jos apsigyveno, pasisekus pa
vyrąs — įžymus knygnešys, bėgti iš Sibiro, 1913 metais, 
lituanistinių knygų kolek- Didžiulio žmonos Serafimos 
cionierius, 1905-1907 metų __ buvusios RSDDP narės 
revoliucijos dalyvis Stanis
lovas Didžiulis. Juos, kaip 
aušros nešėjus, žino kiek
vienas literatūros mylėto
jas. Įdomūs skulptorių B. 
Bučio ir J. Vasilevičiaus 
sukurti simboliški pamink
lai Didžiuliams ir jų vai
kams. Kalvelė saugo ir jų 
dukters Vandos Didžiulytės 
— publicistės, revoliucinės 
poezijos ir prozos kūrinėlių 
autorės — atminimą. Ji 19- 
05-1907 metų revoliucijos 
dalyvė, buvusi Vinco Micke
vičiaus - Kapsuko žmona, 
bendražygė. Vandą 1941-ai- 
siais sušaudė fašistai. Ant 
to paties paminklo iškaltas 
bareljefas ir Antano Di
džiulio sūnui, senosios rašy
tojos L. DidžiulienėsŽmo- 
nos, a,pūkai komjaunuo
liui Liudui. 1941 metais hit
lerininkai, norėdami palauž
ti jo valią, tyčiojosi, kanki
no jaunuolį. Priešai pasiū
lė arba išsižadėti komjauni
mo, arba mirti. Šis išdidus 
penkiolikmetis komj aunuo- 
lis pasirinko mirtį.

Aplankę šią kapinių kal
velę, parymoję, pasiklausę, 
kaip rašytojos paminklo pa
pėdėje ošia- pušelės, šlama 
alyvų krūmai, turistai pa
suka į netoliese tebestovin
čių Didžiulių sodybą. Dabar 
čia įkurtas muziejus. Šioje 
sodyboje kryžiavosi Lietu
vos knygnešių keliai. Iš čia 
spaudos draudimo metais 
sklido lietuviškos knygos po 
aplinkinius kaimus, mieste
lius, gyvenvietes. Jas plati
no patys Didžiuliai, jų svai
nis Jonas Šaučiūnas, Juozas 
Mickūnaitis ir kiti knygne
šiai. O 1905-1907 metų revo
liucijos dienomis ši sodyba 
Griežionėlėse buvo virtusi 
tarsi revoliucijos štabu. Čia 
dažnai lankėsi V. Mickevi
čius - Kapsukas, Justinas 
Baltuška ir kiti Lietuvos so
cialdemokratų partijos na
riai.

jis atrodė 1905 - 1907 metų 
revoliucijos dienomis, kai 
čia lankėsi ir šiame kamba
ryje gyveno V. Mickevičius- 
Kapsukas.

Didžiulių name tebesai^ 
goma senoji spinta, nu6 
žandarų akių slėpusi įėjimą 
į kambarį, kur buvo laiko
mos lietuviškos knygos, 
“Aušros”, “Varpo” leidi
niai, ir, kaip pasakoja pri
siminimuose artimieji, leni
ninė “Iskra”, ginklų siuntos.

Griežionėlės įdomios ne

mai kalbama ne tik apie rei
kalus, bet ir apie laisvalai
kį, apie susitikimą, perduo
dami sveikinimai ir linkėji
mai kaip labai geriems pa
žįstamiems. Beskaitant šį 
laišką, lankytojui, tikriau
sia, kyla klausimas: kaip gi 
suartėjo šis anykštėnas, iš
augęs nuošaliniame Lietu
vos kaime, su proletariato įįję kaip pirmosios lietuvių
vadu?

Tai buvo emigracijoje

Permėje — draugai supa
žindino Didžiulius su V. Le
ninu ir N. Krupskaja, tuo 
metu gyvenusiais Krokuvo
je. Nuo to laiko prasidėjo 
abiejų šeimų draugystė. Di
džiuliai dažnai lankydavosi 
Lenino bute, kartu praleis
davo laisvalaikį, važiuoda
vo pailsėti į gražias Kroku
vos apylinkes, dainuodavo 
Lenino mėgiamas dainas.

Konspiracijos tikslais Se- 
rafimos ir Antano vardu į 
Krokuvą iš Rusijos ateida
vo Leninui adresuoti laiš
kai. Neretai Didžiuliai per
rašinėdavo Lenino draugų 
laiškus. Jiems teko klausy
tis Lenino - kalbų studentų 
susirinkimuose.

1914 metų pavasarį į Krp* 
kuvą atvyko iš. Sibiro liabė- 
gęs V i n c a š : Mickevičius- 
Kapsukas. Didžiulių bute, 
kaip teigia S. Didžiulienė, 
įvykęs Lietuvos socialdemo
kratų partijos narių pasita
rimas.

Gretimas kambarys aps
tatytas senais Didžiulių šei
mos baldais. Jį buvo sten
giamasi atkurti tokį, kaip auga.

prozininkės Liudvikos D’i- 
džiulienės - Žmonos atmini
mas, bet ir kaip žymus ku>l- 
tūros židinys Lietuvos pra
eityje.

Milda Telksnyte
Anykščių rajonas

Didysis mūšis už naftą
Alaskoje sniegas krinta 

ir vidurvasarį, o žiemą oro 
temperatūra siekia žemiau 
—70 laipsnių. Kartais pra* 
byla Ledjūrio vėjas. Tada 
čiabuviams dar sunkiau gy-1 
venti.

Dabar Amerika varžosi 
dėl šiaurės rytų Alaskoje 
esančio dviejų šimtų kilo
metrų ploto žemės rėžio, ku
riame manoma esant tur
tingą naftos telkinį. Į 179 
kąsnelius padalytas plotas 
išvaržytas už milijonus do
lerių.

Beraščių šalis
Brazilija yra viena tų pa

saulio šalių, kur daugiausia 
beraščių. Iš 93 mln. Bra
zilijos gyventojų 40 mln. ne
moka nei skaityti, nei ra
šyti.

Delaware, Ohio. — Astro
nautas Wm. Anders pareiš
kė, kad čia atveštose Mėnu
lio dulkėse augalai gražiai

LAUKIANČIOS MOTINOS

Po pergalės daug kas namo nesugrįžo, 
Neapglėbė motinų savo senų:
Saliutai, sušvitę Maskvoj ir Paryžiuj, 
Džiaugsmu nenutvilkė širdžių pakirstų, 

Ir, laukę be skaičiaus dienų, 
Toliau jos vis laukia..sūnų.:.

Gal būt, iš vienos kur nelaisvės į kitą 
Pateko iš naujo tarp mūrų aukštų? 
Gal grįžt į tėvynę, ugnies sudarkytą, 
Neleidžia jiems rūsčiosios akys sargų,

Bet jie žino—vieniši be namų— 
Jų motinos laukia sūnų.

Kontūzyti gal kur ant samanų miega 
Ir nubus su laukų nuostabiu dvelkimu, 
Prišalusį šerkšną nupurtę ir sniegą, 
Pasuks jie per stepę akies tiesumu:

Jie jaučia slaptingu skausmu — 
Jų motinos laukia sūnų...

Muziejuje — Didžiulių šei
mos ir jų draugų nuotrau
kos. Su Didžiuliais artimai 
bendravo J. Tumas - Vaiž
gantas, čia lankėsi A. Vie
nuolis, su Didžiulių vaikais 
bendravo J. Biliūnas. • Mu
ziejaus stenduose yra že
maitės laiško Didžiulienei 
fotokopija, pastarosios ran
kraščiai, knygos, priklau
siusios Didžiulių bibliotekai. 
Stenduose — ir Antano Di
džiulio laiškai iš ištremties. 
Už revoliucinę veiklą Di
džiulių sūnus Antanas, LSD 
partijos narys, kartu su tė
vu buvo kalinamas, vėliau 
ištremtas Į Sibirą.

Bene įdomiausias ekspo
natas kaimo muziejuje — 
laiškas Leninui (Antano Di
džiulio ranka rašyto laiško 
pažymėto 1914 metų data, 
fotokopija). Muziejaus lan
kytoją, mažiau susipažinusį 
su Antano Didžiulio biogra
fija/tikriausiai stebina iš 
Taiškb'jaūčiamas šeimų ar-

Be kojų, suluošinti gal, atsimainę, — f
Staiga pasirodys ties gryčios slenksčiu? f
Ramentais baksnoja, iš lėto vos eina?
Ir jau netoli nuo gimtinių laukų? 

Dar keletas metų kantrių,
• Sulauks vargšės savo sūnų...

Gal saugo globoja juos mylinčios rankos? — 
Juk žemėj yra geraširdžių žmonių!
Jų jėgos stiprėja išsekusios, menkos...
Nors siųst jie negali saviesiems žinių, 

Gyvi jie širdžių laukimu, 
Jų motinos ilgis sūnų...

Išvykstant tas jų bučinys paskutinis,
Tas prisitlietimas jų lūpų karštų
Jas degina nuolat lyg ženklas ugninis, 
Vaidenas joms daugel bemiegių naktų.

Jos' lauke tiek metų ilgų, 
Jos turi sulaukti sūnų!

Ir nors jų ahūkai užaugę vadinsis
Vardais nesugrįžusių savo sūnų A
Ir miestai nauji gatves tundroje skinsis,
Ir žengti naujosioms kartoms bus žavu, >

Bet motinų daugel senų 
Vis lauks namo grįžtant sūnų.

J. Vagietrs
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Rugsėjis Kapsuko mieste
Rugsėjis — įtempto dar

bo pradžia, daugumai peda
gogams rugsėjis yra savo
tiška šienapiūtė, susipažini
mas su vaikais, mokiniais, 
darbo planavimas.

Rugpiūčio pabaigoje, lyg 
ir švenčiant vasaros malo
numų pabaigą, Igliaukoje 
įvyko didelis Kauno Poli
technikos instituto studen
tų sąskrydis. Mat, buvo 
švenčiamas 25 metų nuo 
studentiškų talkų kaimuose 
pradžios jubiliejus. Pirma 
tokia darbo ir poilsio sto
vykla buvo suorganizuota 
kaip tik mūsų rajone. Gra
žiai praėjo iškilmingoji da
lis, išradingi stud e n t i š k i 
pokštai, meninė dalis, spor
tiški žaidimai, ypač mote
rų futbolas, daug prisidėjo 
prie geros nuotaikos. Ilgai 

. dar vakare skambėjo dai
nos, degė laužai, skriejo ra
ketų saliutai.

♦ __ .___

* Gražiai praėjo rugsėjo 1 
diena Kapsuke. Mokiniu- 
kgii, apsirengę švariom 
tvarkingom uniformom, gė
lėmis nešini skubėjo į savo 
mokyklas pasveikinti mo
kytojų ir vėl pradėti savo 
“vargus.”

Tarsi simbolizuojant ta
rybinės valdžios rūpinimą
si švietimu, Kapsuko mi
krorajone buvo padėti pa
matai naujai vidurinei mo
kyklai, kurios kapsukiečiai 
nekantriai laukė.

J. Jablonskio vidurinė 
mokykla šiuos mokslo me
tus pradėjo su rekordiniu 
mokinių skaičiumi — 2,164. 
Pastačius šią mokyklą su
mažės didžiulis krūvis ki
toms mokykloms, dalis 
problemų, bet dar ne visos, 
išsispręs.

•

Rugsėjo mėnesį Kapsuko 
vaikų muzikos mokyklai su
kako 15 metų. Tai pačios 
jaunystės, žydėjimo metai. 
Gerai prisimenu šią moky
klą, nes kaip tik čia pradė
jau savo pirmuosius peda
goginio darbo žingsnius. 
Sunki buvo pradžia 1955 
metais, daug ko trūko, bet 
nenusiminėm, dirbom, žino
dami, kad valdžia bėdoje 
nepaliks.

Pradžioje buvome keturi 
dėstytojai: aš, E. Staliorai- 
tienė, V. Burinskas, J. Vir
bickas ir direktorė R. Šta- 
raitė-Stankevičienė. Moki
nių — 60. Skyriai — smui
ko, fortepijono ir akordeo
no.

Dabar, direktoriaujant V. 
Burinskui, mokykloje mo
kosi 230 mokinių. Dirba 21 

^dėstytojas, visi su spec, mu- 
^zvkiniu išsilavinimu.

Mokykla dabar turi sty
ginių pučiamųjų, fortepijo
no ir akordeono skyrius, 
priklauso prie geriausių 
rajoninių muzikos mokyklų.

Daug buvusių mokyklos 
auklėtinių, baigusių aukš
tesnes ir aukštąsias muzi
kos mokyklas, grįžo atgal į 
gimtąjį lizdą skiepyti meilę 
muzikai jaunąjai kartai. Gi 
mokyklos absolventas G. 
Želvys, baigęs Leningrado 
konservatoriją, gavo pasky
rimą dirbti dėstytoju Vil
niaus konservatorijoje. Mo
kykla tuo labai didžiuojasi.

Kaip buvo rašyta spaudo
je, Suomių Kokolos miestas, 
įįu kuriuo Kapsukas gimi- 
niuojasi, šventė savo 350 

* metų jubiliejų. Delegatais 
nuo Šešupės krantų tolimo
je suomių žemėje buvo ra
jono vykdomojo komiteto

So. Boston, Mass.
Ir vėl vienos * “Laisvės” 

skaitytojos netekom. Spa
lio 21 dieną mirė Domicė
lė Grize, sulaukus 84 me
tus. Gyveno 317 W. 3rd St. 
Buvo pašarvota Joseph Liu- 
bino koplyčioje, palaidota 
spalio 23 dieną Forest Hill 
krematorijoje, kur jos kū
nas buvo sudegintas.

Velionė buvo gimusi Lie
tuvoje (kurioje vietoje, ne
sužinojau). 1906 metais, tik 
20 metų amžiaus, atvyko į 
šią šalį. Pagyvenusi sukū
rė šeimynišką gyvenimą. 
Turėjo vieną sūnų, kurį 
mirtis atėmė nuo tėvų dar 
visai jauną, vos 13 metų. 
Savo gyvenimo draugą pa
laidojo prieš 6 metus.

Draugė Grize paskutiniu 
laiku nedalyvavo susirinki
muose, bet skaitė “Laisvę,” 
buvo apsišvietusi moteris. 

Jinai gerai sutvarkė savo 
reikalus, nenorėjo, kad bū
tų nuvežta į bažnyčią ir pa
laidota su bažnytinėmis ap- 
tigomis. Todėl padarė su
tartį su laidojimo direkto
riumi, kad ją palaidotų lais
vai, ką jis ir išpildė—pa
laidojo laisvai. Atsisveiki
nimo kalbą pasakė S. Rai- 
nard.

Liūdesyje liko jos sesers 
vaikai Julius ir Peter Mar- 
tinkus, Mrs. McGrole, Mrs. 
Mary Bailus, Frederick Bai
lus, Mrs, Katherine Mas- 
selle ir Josephine Barry.

Laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į Lietuvių Pilie
čių klubą ir tinkamai pavai
šinti.

Giliausia užuojauta jos 
giminėms ir draugams.

S. R.

Rochester, N. Y.
Lapkričio 8 d. vyrų ir mo

terų LLD kuopos rengia pa- 
žmonį laikraščiams sukelti 
pagalbos. Kadangi dabar 
eina vajus, tai visus “Lais
vės” skaitytojus maloniai 
kviečiame dalyvauti paren
gime lapkričio 8 d., sekma
dienį, Gedimino .salėje, 575 
Joseph Ave.. Pradžia 1 vai. 
Bus visokių skanėsių.

Nuoširdžiai visus skaity- 
■ tojus ir visus liettuvius pra
šome dalyvauti. Visų malo
niai lauksime.

Parodykim, kad mes dar 
krutam po biskį.

Rengėjai. (83-84)

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respubli k o s 
prekyba su Indija šiuo me
tu pakilo nuo 64 milijonų 
dolerių iki 76 milijonų. Už 
penketo metų prekyba sieks 
133 milijonus dolerių.

pirmininko pavad u o t o j a s 
A. Markevičius ir rajoninės 
ligoninės vyr. gydytojas T. 
Girai tis.

Kokoliečiai Kapsuką ap
dovanojo jubiliejiniu meda
liu.

•

Įtemptai dirba Kapsuko 
foto klubas “Sūduva” ruoš
damasis V rajoninei paro
dai, kuri įvyks lapkričio 
mėnesį. Provizoriškai per
žiūrėjus darbus, numatytus 
parodai, matyt, kad sūdu- 
viečiai labai pasitempė vi
sais atžvilgiais. Foto klu
bo nariai nesitenkina vien 
rajoninėm parodom, bet 
siunčia savo darbus ir ki
tur, į Maskvą, Leningradą, 
Lenkiją, Suomiją.

V. Gulmanas

MANO ĮDOMUS POKALBIS

Poilsis jaukioje sanatorijoje 
Druskininkuose

Jaudinantis ir kiek smal- juk važiuoja į kurortą, tu
sus esti momentas, kai sa- rėdami tikslą viską užmirš- 
natorijos valgyklos salėje ti, apie nieką negalvoti,
pirmą kartą sėdi prie stalo, leisti ilsėtis nervų ląste-
Kokie pasitaikys stalo ben
drai, su kuriais pusryčiau- 
si, pietausi ir vakarieniau
si ištisą mėnesį? Ar išsilavi
nę žmonės, su kuriais bus 
miela dalintis mintimis? Ar 
jauni, ar pagyvenę?

Pats pirmasis toks pašne
kesys šią vasarą vienoje 
Druskininkų sanatorijoje 
man buvo savotiškai įdo
mus, ir aš nutariau apie jį 
papasakoti ir laikraščio 
skaitytojams.

— Gyvenimas sanatorijoje 
juk panašus į tikrą žemiš
ką rojų, — pradėjo pokal
bį prie stalo maloni, apva
laino veido, pusamžė mote
ris, kurią vėliau vadinome 
Nastute. — Poilsiautoją ap
tarnauja kaip kunigaikš
tienę vikrios uniformuotos
padavėjos. Valgis paga
mintas pagal gydytojų su
statytus kulinarinius recep
tus. Groja maloniai skam
banti, it dangiška muzika. 
Atrodo, klausaisi dausose 
angelų choro. Nuo sienų į-- O-- c --------------- _ ~ -C i, J----------  — 7---  
tave žvelgia puikus tapybos vo tariami taip paprastai, 

Vestibiuly j e kad mes visi mielai jos 
11 1-----------. Ji tęsė toliau:

—’Stengimasis nieko ne
galvoti poilsio metu pri
lygsta norui būti nieku 
daugiau, tik darbiniu gvu- 
liu. Bet žmogus vis vien 
galvoja. Jis. galvoja ir' loš-

1 paveikslai.
trykšta fontanas aplink pui-1 klausėmės, 
kią įdomią skulptūrą. Juk, 
rodos, panašiai šventraštyje 
pavaizduotas rojus, kuria
me gyvenę pirmieji mūsų 
tėvai — Ieva ir Adomas.

—Jūs klystate,—pataisė ją 
jos kaimynas, vardu Felik
sas.., — Pirmas Adomas, o 
paskui Ieva. — Be to, Pir
mieji tėvai vaikščiojo nuo
gi, o čia visi — su drabu
žiais. '

— Pliaže juk beveik nuo
gi .ir čia. Vietoj figos la- 

!pų —■ tik siauri trikam
piai, — įsiterpiau aš.

—- Biblijos rojus — tai 
turtuolių svajonė gyventi, 
nieko neveikiant, gyventi 
parazitiškai, — rimtai tarė 
apyžilė moteris, kuri, pasi
rodo, buvo gydytoja. — Tai 
savotiška nirvana. — Jo
kios veiklos. Tereikia tik 
ranką ištiesti, kad nusiskin- 
tum suiltingą vaisių. O nuo
gumas 1 suponuoja besaikį 
mėgavimąsi meile.

—• Toks rojus iš ti
krųjų egzistuoja kapitalis
tinių kraštų kurortuose, — 
įsiterpė Feliksas, — kurie 
prieinami beveik išimtinai 
tik turtuoliams. Tereikia 
tingiai paimti monetą, ir vi
sos žemiškos gėrybės kloja
si jiems po kojų. Jiems pa
siekiami visi pasaulio sma
gumai.

Mums padavė pirmą pa
tiekalą. Kurį laiką truko 
tyla. Paskui ta pačia tema 
toliau kalbėjo gydytoja.

— Tikras, poilsis — tai ne 
vien atvangos suteikimas 
raumenims ir nervinėms 
ląstelėms,., Darbinio gyvulio 
poilsiui užtenka raumenų 
atvangos ir gero pašaro. 
Žmogus yra sudėtingesnė 
būtybė. Jo poilsiui reikia 
dar ko kito. Įtemptas dar
bas ir to darbo aplinka daž
nai nesudaro pakankamų 
sąlygų atitrūkti nuo ka
muojančios atmosferos, kad 
jo asmenybė galėtų visapu
siškai vystytis. Tik kuror
te žmogus gali pajusti šven
tinę nuotaiką, atitrūkti nuo 
kasdienybės ir tarsi iš aukš
čiau pažvelgti į save, daug 
dalykų iš naujo paanali
zuoti, permąštyti.

— Bet daugelis žmonių 

lems, —• nesutiko Nastute.
— Nervų ląstelės niekad 

nesiilsi, — ėmė aiškinti jai 
gydytoja. — Jos dirba ir 
žmogui miegant. Tik poilsio 
metu nervų sistemos veikla 
yra skirtinga.. Kurorte 
dingsta psichinė įtampa. 
Atsidūrus šventiškoje po
ilsio atmosferoje, nebeten
ka krimstis, nervintis, blaš
kytis, žmogus pergyvena 
pakilią nuotaikią, jis lyg 
tampa kitokia būtybe. Su
sidaro sąlygos intensyviai 
pasireikšti kilniesiems pri
gimties troškimams. Jį ap
ima kur kas intensyvesnis 
džiaugsmas, kad jis yra 
naudingas savo šeimai, vi
suomenei, tautai, kad jis 
yra reikalingas ratukas di
dingame istorijos mechaniz
me, kad savo triūsu jis liks 
nemirtingas ainiuose, kad 
taps smiltelė didi n g u o s e 
žmonijos rūmuose.

Nors gydytojos žodžiai 
skambėjo lyg kokios rimtos 
paskaitos tezės, bet jie bu- 

damas biliardą, ir sportuo
damas, jis galvoja, žiūrėda
mas televizijos ekrane ro
domus teatro spektaklius, 
klausydamasis, muzikos sa
natorijos koncertų salėje. 
Jis galvoja ir šokdamas 
valsą sanatorijos šokių sa
lėje.

— Be to, žmogus “pail
si” nuo blogų įpročių, — ta
rė Feliksas.

— Taip, jeigu jis jų turė
jo. Čia galima visiškai at
sisakyti nuo stikliuko, jeigu 
kas buvo įpratęs, nuo per
nelyg intensyvaus rūkymo, 
įpratimo bartis, sukčiauti, 
meluoti. Poilsio atmosfera 
anuliuoja tuos įpročius, žino
ma, žmogui grįžus po atosto
gų į ankstesnę aplinką, vėl bus 
žadinamas noras grįžti prie 
tų įpročių, bet, patyręs ato
stogų palaimą, jis gali ne
benorėti iš naujo nugrimz
ti į ankstesnį ydų liūną. 
Natūralu, kad jam kyla 
psichologinis atsparumas, lei
džiąs gyventi kitaip, aukš
tesnėje žmoniškumo pako
poje. Ir todėl atostogos, 
praleistos su intensyviu 
kultūriniu poilsiu — žiūrint 
spektaklius, klausant muzi
kos, skaitant, žaidžiant ir 
daug mąstant tyloje — turi 
neįkainuojamą reikšmę ne 
tik fizinei žmogaus sveika
tai, bet ir jo psichikai, nuo 
kurios ir priklauso žymia 
dalimi visas žmogaus gve- 
nimas.

Valgant desertui pateik
tus aplsinus, kalba nukrypo 
apie tai, kokios čia bus or
ganizuojamos ekskursijos, 
kas yra žymesnio kurorto 
apylinkėse.

— Man patiko viename 
šalies kurorte Pietuose sa
natorijos parko alėjose len
telės, kuriose gražiai atski
romis tezėmis išrašytas mo
ralinis komunizmo statyto
jo kodeksas. Gili tų tezių 
prasmė savaime smigo į 
poilsiautojų sąmonę, ji lyg 
savaime siurbėsi į visą mąs
tančią žmogaus būtybę. .

— Be to, sanatorijoje su
darytos sąlygos, kad žmo
gaus psichiką veiktų visos 
meno rūšys, — prieš paky
lant nuo stalo, kalbėjo Fe
liksas. —• Beveik visos sa
natorijos yra įdomūs archi
tektūriniai pastatai — su 
kolonomis ir meniniais in
terjerais, su vitražais. Sa
lės, vestibiuliai ir korido
riai nukabinėti geriausių 
dailininkų paveikslais. Li
teratūra ir drama prieina
mos iš atvažiuojančių gast
roliuoti teatrų ir iš televi
zijos ekranų. Kurorto par
kuose stiebiasi įvairiausios 
žymių meistrų skulptūros.

— Man į atmintį įstrigo 
viena ekskursija garlaiviu, 
kai vykome aplankyti seno 
architektūrinio paminklo,— 
tarė gydytoja. — Tai buvo 
senoviška cerkvė, paversta 
muziejumi. Iš tolimos pie
tų šalies atkviesti meistrai 
tame pastate įkūnijo ne aske
tinę pasninkišką krikščionybės 
dvasią, kurią skelbė šven
tikai, o džiugią, prakilnią 
būties svaigulio kupiną hu
manizmo veržlumą. Aukš
tai iškilęs baltas baltutėlis 
kupolas . lyg žadino ryžtą 
siekti vis aukštesnių gyve
nimo pakopų. Ir, tur būt, 
kaip tik atostogų nuotaika 
leido man pirmą kartą taip 
intensyviai pajusti to se
noviško architektūros pa
minklo grožį.

— Man rodos, kiekvie
nam jaunuoliui vieną kartą 
reikėtų praleisti atostogas 
sanatorijoje ar poilsio na
muose,— kąlbėjo toliau gy
dytoja. — Tai reikalinga 
tam, kad žmogus išmoktų 
organizuoti sau tokį dvasi
nį poilsį, koks yra reikalin
gas jo psichikai, kad jis 
įstengtų susikurti šventi
nę atostogų atmosferą ir 
šiaip kur išvykęs, ne sana
torijoje ar poilsio namuo
se. Be to, ir trumpesniam, 
negu vieno mėnesio laikui. 
Svarbu šventinę poilsio at
mosferą susidaryti net sa
vaitgaliui, ir net trumpam 
momentui po darbo, jei tam 
yra sąlygos.

Po pietų visi keturiese 
pasukome per parką smėliu 
barstyta alėja.

Klausantis šio pašneke
sio, itin absurdiška atro
dė tas žmogaus palaimos 
idealas, taip neseniai pirš
tas visiems per katekizmo 
pasakas,

— -Vadinasi, kūrybinės 
žmogaus pastangos siekti 
pažangos, šventraštyje lai
komos bausme už nusikal
timą, — grįžau aš vėl prie 
pradėto pokalbio.

— Juk taip ir k an tie
kos giesmėje, berods, 
sakoma: “Eik, Adomai iš 
rojaus, pažink procę arto- 
jaus!” — atsiliepė Felik
sas. — Ir dangaus palai
ma vaizduojama kaip nie
ko neveikimas, vien amžinas 
mėgavimasis. Koks juokin
gas šiandien šis buržua
zijos idealas! Parazitinio 
mėg a v i m o s i idealas! Ir 
kaip tikrai absurdiška šian
dien atrodo, kad išnaudoto
jų klasė ilgus amžius pri- 
metinėjo, savąjį parazitinį 
žmogaus palaimos idealą 
išnaudojamiesiems!

— Taip, — tarė gydyto
ja. — Bet istorijos pradžio
je kitaip ir negalėjo būti. 
Privačioji nuosavybė sąly- 
gavo tokį idealą. Tik 
marksizmui atskleidus, kad 
mūsų prigimties esmė yral 
tarnauti žmonijos pažan
gai galėjo atsirasti kitoks 
žmogaus palaimos suprati
mas. Į aukštesnę' žmoniš
kumo pakopą žengimo idea

las! Nuolatinio tobulėjimo, 
kūrybos, augimo ir kilimo 
idealas!

Tai visos maždaug min
tys, kurios buvo paliestos 
šia tema ir kurias apytik
riai perpasakojau.

Daug kitokių pašneksiu 
teko prisiklausyti per tą 
mėnesį sanatorijoje. Ne tik 
su stalo bendrais, bet ir su 
daugybe kitų žmonių, su 
kuriais teko susipažinti. 
Aplamai tas atostogų mė- 
nesis man buvo lyg savo
tiška minčių puota.

Juozas Povilis
1970.VIII.25

Norwood, Mass.
Spalio 18 d. LLD 9 kuo

pos pietūs spaudos naudai
M. Uždavinio rezidencijoje 
pavyko labai gerai. Apart 
vietinės publikos, buvo at
važiavę mūsų mieli drau
gai iš Bostono, Brocktono 
ir net Worcesterio draugai 
Trakimavičiai ir Demikiai-

Mūsų mielos draugės M. 
Trakimavičienė, S. Raku- 
tienė, N. Grybienė, O. Za- 

j rubienė pagamino skanius 
pietus. Atrodė, kad visi 
'svečiai pietumis , ir visa 
banketo nuotaika buvo pil
nai patenkinti.

Laike pietų prie stalų 
gaspadinėms gražiai patar
navo visokiais būdais P. 
Žukauskienė, A. Rakutis, 
A. Zaruba ir M. Uždavinis.

Gaspadinėms ir pagalbi
ninkams didelis ačiū už at
liktą gražų darbą.

Šiam parengimui buvo 
gauta gerų maisto dovanų. 
Aukojo: M. Sadauskienė, 
Agn£ Jekštienė, M. Traki- 
mavičiėnė, A. Vaitkevičius,
N. Grybienė, V. Žilaitiis ir 
M. Uždavinis. Už dovanas 
visiems varde LLD 9 kuo
pos tariu širdingai ačiū.

Baigus pietus valgyti, M. 
Uždavinis paaiškino, ko
kiam tikslui buvo rengtas 
šis parengimas. Vėliau pri
statė S. Rainardą, G. Šimai
tį, E. Repšienę tarti žodį. 
Jie savo kalbomis ragi
no visus laiku atsinaujinti 
“Laisvę” ir stengtis gauti 
naujų skaitytojų ir sulyg 
išgalės paaukoti į “Laisvės” 
$15,000 fondą, kad “Lais
vė” gyvuotų.

M. Uždavinis

Washingtonas. — Federa
linio Iždo departamentas 
skelbia, kad per pirmuosius 
šių metų tris mėnesius fe
deralinė valdžia turėjo $7,- 
700,000,000 deficito.

San Diego, Calif. — Majo
ras Curran ir kiti 8 miesto 
vajininkai apkaltinti kyšių 
ėmimu.

Havana. — Paragvajaus 
politiniai kaliniai paskelbė 
bado streiką, protestuodami 
prieš siaubingas sąlygas ir 
nežmoniškus kankinimus. I

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leonas Jonikas
Mirė lapkričio 3 d.; 1969 m..

Jau vieneri metai kai mirė visų mūsų mylimas 
draugas Leonas Jonikas, buvęs laikraščio “Vilnies” 
redaktorius. Liūdi jo pažangioji lietuvių visuo" 
menė, ir liūdi jo šeima.

Alisė, žmona
Leonas, sūnus.
Joscelyne, marti

Chicago, I1Į, Shawn ir Nadja, anūkai

HELP WANTED-MALE-FEMALE

MECHANIC

Must be familiar with pipe fitting, 
welding and general maintenance 
work. Shift work. Good starting 
salary plus all benefits. Apply:

BIRD AND SON, INC.
Amboy Ave., Perth Amboy, N. J. 

An Equal Opportunity Employer.
(76-85)

WANTED AT ONCE.
SHIP FITTERS.

Marino experience only. Apply: 
TUG & BARGE DRY DOCK, INC.

Pier 19, Jersey City.
201-333-1433.

(77-83)

MOLDER. Must be experienced 
with loose pattern for bronze and 
aluminum. Steady work, top wages. 
All benefits. FEDERAL BRONZE 
PRODUCTS, INC. 9 Backus Street, 
Newark, N. J. (foot of Chestnut 
Street). 201-622-4930. (79-85)

TYPIST. Immediate opening for 
experienced mag-cord operator; 
pleasant working conditions, good 
company benefits. Contact Mr. W. 
A. Hansen, Sargent-Welch Scientific 
Co., 35 Stern Ave., Springfield.

376-7050. An Equal Opportunity 
Employer. (82-84)

Bridgeport, Conn.
Iš Lietuvių Balsuotojų 

klubo susirinkimo
Iš senų laikų čia lietuvių 

tarpe yra užsilikęs Lietuvių 
Balsuotojų Klubas. Šis klu
bas buvo gana skaitlingas 
nariais seniau, o dabar jau 
nėra nei pilno šimto narių, 
bet ižde pinigų dar vis ran
dasi.
? Veikimo dabartiniu laiku 

kaip ir nėra, vieni išmirė, 
kiti nuseno, o jaunesnių ne
siranda.

Spalio 25 d. įvyko klubo 
susirinkimas, kad pakalbė
jus apie rinkimus, kurie 
įvyks lapkričio 3 d. Kalbėta 
plačiai ir beveik visų nuo
monės buvo vienodos, kad 
skirtumų tarpe partijų be
veik nėra. Vistiek naudinga 
sueiti pasikalbėti, daugiau 
išgirsti nuomonių.

Po susirinkimo turėjome 
užkandžių ir kavutės, ir dar 
kai ko atsirado gardesnio 
už kavutę.

J. Strižauskas

Pranešimas
Hartford, Conn.

Laisvės Choras važiuos į 
New Yorką lapkričio 8 d. į 
“Laisvės” koncertą. Kvie
čiame visus vykti su mumis, 
kas tik myli išgirsti gražų 
muzikalinį programą, susi
tikti su pažįstamais ir drau
gais. Prašome užsiregist
ruoti greit. V. K.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas turėjo pasitarimą 
su Rumunijos prezidentu 
Ceausescu. Abu pasižadėjo 
kooperuoti dėl “pasaulinės 
taikos.”
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LietuviŲ Literatūros Draugijos Mieste pasidairius
55 mėty jubiliejus

LLD Antroji apskritis 
bus pirmoji, kuri ryžtasi 
eiti tuo keliu, kurį nutiesė 
LLD suvažiavimas Detroit, 
Mich., siu metu rugpjūčio 
20 d.
Filmai, koncertas banketas

LLD Antroji apskritis 
nusitarė eiti į lietuviškas 
mases. Nusamdė gražią sa
lę, talpinančią 400 publikos, 
tai yra Lietuvių piliečių 
klubo salę, 6961 Grand Avė., 
Maspeth, N... Y.

Dainos ir šokių festivalis
Pirmas programos nume

ris — advokatės Stefanijos 
susuktas filmas. Antras1—

Aido choras su savo solis
tais N. Ventiene ir V. Becke- 
riu; ir trumpa kalba apie 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos gyvavimo 55 metų lai
kotarpį.

Po to valgis, vaišės ir 
draugiški pokalbiai. Taipgi 
ir šokiai prie rekorduotos 
muzikos, kurią pateiks Vik
toras BeckerU.

Jauunimui graži proga
LLD nariai motinos ir 

tėvai turėtumėt visi savo 
dukteris, sūnus ir anūkus 
pasikviesti į šį istorinį pa
rengimą.

Kviečia—
LLD Antroji apskritis

VELIONIUI ROJUI MIZARAI
(1970 m. spalio 25 d.)

O Rojau, Tu Rojau,
Mūs Mizara brangus,
Tu liaudies vadove,
Rašytojau kilnus!

Septyniasdešimt du metu 
Pasauly gyvenai,
Prieš tris metus gi — ne laiku 
Mirei ir palikai.

Tad šiemet gi Tavo
Tokia sukaktis,
Kurią prisiminus
Alsuoja širdis

Mat, gyvendams tu vis mokei, 
Kad tik tie geri keliai, 
Ant kurių kasdieną šviečia 
Rytų saulės spinduliai.

Tad šiandie mintimis nulėkę
Mes žiūrim į Tavo kapą.
Mums ašaros veržias, ritas iš akių.
Bet dedam gražiausį vainiką
Ant Tavo garbingo kapo,

Neturtingieji naud o j a s i 
Medicaid apdrauda visai ne
mokamai. Bet nuo gruo
džio 1 d. visi tie, kurie ne
bus ant miesto šalpos (re
lief), nebūdami ligoninėje 
turės patys sumokėti pir
mus 20 procentų visų me
dicininių bilų, panašiai tu
rės mokėti ir būdami prie
glaudos (nursing) namuo
se.

Komisionierius Goldberg 
aiškina, kad tai bus apsun
kinimas neturtingųjų ir pa
didinimas šalpos išlaidų, 
nes daugiau žmonių prisi
dės prie šalpos. Taksų mo
kėtojai nukentės.

Sekmadienį ir pirmadienį 
buvo metinės Juodųjų Soli
darumo dienos. Juodųjų 
Solidarumo Dienos Komite
tas kvietė darbininkus pir
madienį, lapkričio 2, strei
kuoti, neiti darban, bet pri
sidėti prie solidarumo die
nos minėjimo.

Nacionalinis Juodųjų Baž
nyčių Komitetas pas k e 1 b ė 
“Ju o d ų j ų Nepriklausomy
bės Deklaraciją.”

•

Jaunieji Lordai, puertori- 
kiečių militantinė organiza
cija, tebelaiko užėmę ispa
nišką metodistų bažnyčią 
rytiniame Harleme nuo 
spalio 18 d.

Dabar jie turėjo pasita
rimą su bažnyčios adminis
tracija ir pasiūlė ją numirk
ti, bet administracija atsa
kė, kad bažnyčios nepar
duos.

Ji tęsia bado streiką, jokio 
maisto nepriima, tik nuge
ria kiek skysčių.

Prof. Davis protestuoja 
prieš Rockefellerio - Reaga- 
no suokalbį ją išvešti į Ka
liforniją ir teisti kaip kri- 
minalistę. Ji reikalauja pa
leisti iš kalėjimo.

•

Mirė Abrahomo Linkolno 
Brigados veteranas Harold 
Smith, Ispanijos civilinio 
karo dalyvis, kovojęs 1938 
metais Ispanijoje su falan- 
gistais, Italijos fašistais ir 
Vokietijos hitlerininkais.'

Rinkimų kampanija bai
gėsi. Šiandien (lapkričio 
3) piliečiai pasirinks, kurie 
kandidatai jiems geriausia 
patinka. Svarbu visiems pi
liečiams dalyvauti rinki
muose.

Komunistų Partija kvie
čia balsuoti už komunistų 
kandidatus ir kitus kandi
datus, kurie yra karo prie
šai. Svarbiausia sumušti 
konservatyvių ka n d i d a t ą 
Buckley, kuris didžiuojasi, 
kad jis yra Nixono karinės 
programos geriausias rėmė
jas. Rep.

“Laisves” koncerte 
turėsime malonų 
svečią iš Lietuvos

Sekmadienį anksti rytą 
didžiuliu Pan-American lėk
tuvu atskrido iš Lietuvos 
du žymūs svečiai — Vil
niaus universiteto vyresny
sis dėstytojas istorikas ir 
rašytojas Bronius Raguotis 
ir docentas Šidlauskas. Pa
starasis tuoj išskrido į San 
Francisco pas giminaitį sve
čiuotis, o Br. Raguotis apsi
stojo New Yorke. Jis sve
čiuosis pas Ilzę ir Antaną 
Bimbus.

Džiugu, kad svečias daly
vaus metiniame koncerte at
einantį sekmadienį. Pas
kui, aišku, apsilankys kituo
se mūsų šalies miestuose. 
Žada pasiekti Chicagą ir 
net Californiją — Los An
geles ir San Francisco. Ži
noma, jeigu sąlygos susida
rytų palankios, jis norėtų 
pamatyti ir saulėtą Floridą 
su jos didžiosiomis lietuvių 
kolonijomis — Miami ir St. 
Petersburg. Taipgi, aišku, 
norės pamatyti mūsų sosti
nę Washingtona.

Visokios Žinios
Sofija. — Bulgarija minė

jo 26 metų sukaktį nuo so
cialistinės santvarkos įsikū
rimo.

Saigon'as. — JAV koman
da prisipažįsta, kad ameri
kiečiai naudojo 5,500 nuo
dingų chemikalų tonų po to, 
kai buvo užginti chemi ka
liniai ginklai naudoti.

Mania. — Filipinų policija 
apšaudė studentų demons
traciją, vieną studentą nu
šovė, keletą sužeidė. Stu
dentai reikalauja mokyklo
se reformų.

Washingtonas. — Nacio
nalinis Vieškelių Saugumo 
Biuras persergėjo publiką, 
kad daugiau kaip 4 milijo
nai Fordo gamintų automo
bilių nėra saugūs važinėti.

Parengimą Kalendorius*
Lapkričio-Nov. 8 d.

Laikraščio “Laisvės” kon
certas. Lenkų salėje, 261j 
Driggs Avenue, Brooklyn* 
N. Y.

Lapkričio 15
Advokatės Stefanijos Mu

sytės Dainų ir šokių 1965 m. 
festivalio Tarybų Lietuvo
je filmas, Aido choro ir jo 
solistų koncertas, pietūs ir 
šokiai prie rekorduotos mu
zikos L. C. C., 69-61 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Moterų 

klubo parengimas Laisvės 
salėje.

Supintą iš Tavo laisvųjų minčių.
’ < Jonas Juška

Los Angeles, Calif. — Šia
me mieste susidarė aktyvis
tų grupės organizavimui 
masinio judėjimo už išlais
vinimą Angela Davis. Ko
legijų studentai prisideda 
prie šios veiklos.

LDS 1 KUOPOJ 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 3-čią d., 2 valandą 
po pietų. :Laisvės” name, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

Kaip ilgai čia draugas Ra
guotis svečiuosis? Sunku 
pasakyti. Priklausys nuo 
to, kaip čia jam pas mus 
viešnagė patiks ir kaip grei
tai pasiilgs Vilniaus ir savo 
mylimosios šeimos.

Apie docento Šidlausko 
viešnagę smulkmenų nespė
jau pasiteirauti.

Rep..

United Nations —
Angela Davis. tebėra 

daryta kalėjimo1 vienutėjp;
’ • 4 1U-* H

•Y- ^7 f

Sekr. A. Gilman
Lil'l--------- U-u-----a

LAISVES KONCERTAS
Sekmadienį 8 <1. Lapkričio (November), 2 valandą

Laisves Choras vadovybėje Wilma Hollis

NEW NATIONAL HALL 261B“S?NA'NE?UE
Programoje dalyvauja: AIDO CHORAS, iš Ozone Park, vadovybėje MILDRED STENSLER, LAISVĖS 
CHORAS iš Hartfordo, vadovybėje WILMA HOLLIS; AIDO CHORAS iš Worcester, vad. AL DUPSHA; 
solistė AMELIA YIOUNG, vietinė. Iš suminėtų chorų išstos ir jų solistai.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
ĮĖJIMAS $1.50 (auka) Kviečia Rengėjai (LKS ®-v6s Direk- Taryba)

Maskva. — Tarybų val
džia pranešė, kad ji turės 
raketų išbandymus Pacifiko 
vandenyne už 500 mylių nuo 
Hawaii salų. c

Force for Peace
j z ’ ; ? 1 <
We just celebrated Unit

ed Nations 25th birthday. 
United Nations has (grown 
up. Has it grown to a 
healthy, strong * organiza
tion, on which peace loving 
people all over the world 
had their hopes? Its short
comings have been pointed 
out but it is still a peace
maker in the world.

The chief frustration of 
the UN is that wars, con
flicts and tensions continue 
to plague the earth, but 
people have a strong con
viction that “talking is bet
ter than fighting” and will 

'not give up the hope for 
peace.

What future has the UN? 
Building the U N’s effec
tiveness lies in changing 
the foreign policies of those 
states which have affixed 
their signatures to the ob
ligations they assumed un
der the Charter, but depart 
from them.

The United Nations has 
done, and is doing, pioneer
ing work on a whole new 
body of international law 
that will bring a greater 
measure of order into 
man’s activities.

There is a strong feeling 
here that the United Na
tions must turn much of 
its attention to nonpolitical 
tasks such as a global at
tack on the problems of the 
environment, the popula
tion explosion, hunger, 
poverty, space and exploita
tion of the riches of the 
seabed.

In my opinion the organ
ization must never cease to 
concentrate on the central 
issues of war and peace. 
Only in peace can mankind: 
build and enjoy a better 
life.

, Use

Brockton, Mass.
Laikraščio “Brockton Eve

ning Enterprise” darbinin
kai laimėjo streiką, kuriam 
vadovavo Newspaper Guild 
unija. Streikas prasidėjo 
rugsėjo 18 d. ir baigėsi spa
lio 24 d. Darbininkai laimė
jo algų pakėlimą, o laikraš
čio skaitytojai gavo kainos 
pakėlimą nuo 10 centų iki 
15 centų. Pirmiau savaitinė 
mokestis už laikraštį, kai 
pristatydavo į namus, buvo 
60 centų, o dabar bus 90 
centų. Pirmąjį po streiko 
pasirodžiusį numerį skaity
tojai tuoj išpirko, nes buvo 
žinių išsiilgę, nepaisė, kad 
laikraštis pabrangęs...

Spalio 24 dieną buvo pa
pildyta žmo g ž u d y s t ė po 
num. 265 Richmond St. Po
licija suareštavo McCut
cheon, 22 metų amžiaus vy
ruką. Kaltina, kad jis nu
šovė Walter Gallishaw, 21 
metu.

Spalio 11 d. “Laisvėje” bu
vo parašyta apie Frank 
Kaulakio mirtį. Ten pasa
kyta, kad jis mirė spalio 18 
.dieną, o turėjo būti spalio 
10 d. Šiaip viskas gerai...

George Shimaitis

Pranešimas
Ozone Park, N. .

LDS 13 kuopos susirinkit 
mas įvyks trečiadienį, lap
kričio 4, Laisvės salėje. 
Pradžia 6:30 vai. vak. Visi 
kuopos nariai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

LLD pirmosios kuopos 
susirinkimas

Lapkričio penktąją dieną, 
ketvirta dieni, įvyks LLD 
pirmosios kuopos susirinki
mas Laisvės svetainėje. 
Pradžia antrą vai. po pietų.

Prašome visus narius atsi
lankyti, ypatingai tuos, ku
rie dar nepa s i m o k ė j ę 
už šiuos metus, prašome at
eiti ir pasimokėti.

Kuopos komitetas
(82-837?

PRAŠOME ATSIŠAUKTI
Prašome Kazio Ražaičio 

(Charles Rice) tuoj kreip
tis į “Laisvės” raštinę. Jam 
yra svarbus laiškas. Jis gy
vena kur nors New Jersey 
valstijoj. (82-83)

Paryžius. — Socialistų In
ternacionalo biuras užgyrė 
šaukimą Europos saugumo 
konferencijos.

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the 
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
which can be redeemed for
first - quality merchandise
in the special Vneshposyltorg m
foreign currency stores

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.
For the new catalogue
explaining the certificates

apply to any of our affiliated firms *
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel. 212-581-7729
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455

or their branches, or directly to:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. (212) 228-9547
Warning: For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or 
their branches, which are official representatives of Podaroglfts, 
Inc.




