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KRISLAI
Tarybiniai žydai
Naikiname Vietnamą
Tragiška sukaktis
Daug beraščiu
Namuose pavojingiau

- J. GASIUNAS -

Tarybų Sąjungoje < šiuo 
metu yra 2,151,000 žydų. 
Fašistiniai Hitlerio garbin
tojai, kurie pagatavi visus 
žydus išnaikinti, dabar gina 
“persekiojamus žydus” Ta
rybų Sąjungoje. Jiems pa
deda įvairūs “vaduotojai”.

Tuo pačiu metu Tarybų 
Sąjungoje “persekiojami” 
žydai turi apie 8,000 depu
tatų Aukščiausioje Tarybo
je, respublikų, rajonų ir 
miestų tarybose. Jie turi 
daug įvairių mokslininkų, 
muzikų ir t. t. Pagal gyven
tojų skaičių jie stovi pirmoje 
vietoje.

Užsieniečiai žydų “globė
jai” šaukia, kad Tarybų Są
junga neišleidžia žydų Izrae
liu, kuomet per pirmuosius 
šių metų šešis mėnesius iš
vyko tarybinių žydų Izraelin 
apie 16,000. Norintieji iš
vykti dabar greitai gauna 
leidimus.

* * *
Senatorius Harold Hud ges, 

kalbėdamas už mažinimą 
karo reikalams fondų, pa
sakė:

“Dabar jau nebėra jokios 
abejonės, kad mes, neva gel
bėdami Vietnamą, ji baigia
me naikinti”.

Kasdienis bombardavimas 
miestų, miestelių, kaimų, 
uostų, užtvankų tikrai sunai
kina Vietnamą. Nixon o ad
ministracija barbarizmu ti
krai pasižymi.

* * *
Si mėnesi sukako 27 me- c <

tai nuo amerikiečių atomi
nių bombų numet im o ant Ja - 

^ponijos miestų Hirošimos ir 
Nagasakio.

Šiuo metu dar yra apie 
300,000 tų miestų žmonių, 
kurie išliko gyvi, bet buvo 
apdeginti ir atominės radia
cijos gavę. Jie kankinasi 
ligoninėse ir namuose.
Daugelis jų kasmet miršta.

Tokių šeimų vaikai taipgi 
turi atominės radiacijos po
žymių ir daugelis jų vaikys
tėje miršta.

Amerika yra vienatinė pa
saulyje šalis, išbandžiusi 
atomines bombas ant kitos 
šalies gyventojų. Tai irgi 
barbariškas pasižymėjimas.

JAV Švietimo raštinės ap
skaičiavimu, daugiau kaip 3 
milijonai suaugusių ameri
kiečių visai negali nei skai
tyti, nei rašyti, o 20 milijo
nų visai prastai tegali skai- 

j tytl.
Tarybų Sąjungoje beliko 

tik 2 procentai beraščių gy
ventojų. -

♦ ’ * ■ ♦ .'Y:
Sveikatos Apdraudos in

stituto apskaičiavimu, 1971 
metais Jungtinėse Valstijose 
darbuose užmušta 14,200 ir 
sužeista 2,000,000 žmonių.

Nixonas beveik vienbalsiai 
laimėjo kandidatūrą; 1,100 

kovotoju areštavo

LDS seimas puikiai pavyko; 
nutarė smarkiai pagyvinti 

organizacinę veiklą
Miami Beach, Fla. - Re- 

publikonų konvencija baigėsi 
Nixono ir Agnew išrinkimu 
prezidento ir vice prezidento 
kandidatais. Tik vienas de
legatas balsavo už kitą kan
didatą.

Konvencijos metu tūkstan
čiai demonstravo prie kon
vencijos salės. Pirmose 
eilėse maršavo Vietnamo 
karo veteranai, daugelis su
žeistų galėjo tik ratukuose 1 galioja 
važinėti. Demonstrantai! 
reikalavo baigti karą, sulai
kyti kalnų kilimą, infliaciją, 
naikinti skurdą. Policija 
areštavo 1,100 antikarinių 
kovotojų.

Dabar Nixonas yra pilnas 
Republikonų partijos bosas. 
Priimta platforma nieko riau 
jo nesiūlo. Karas bus tęsia
mas. Maisto kainos nesvie-

McGoverno taikos 
pasiuntinys

Washingtonas. - McGo
verno patarėjas P. Salinge- 
ris buvo nuvykęs Paryžiun! 
ir trejetą kartų tarėsi su• 
Vietnamo delegacijų vadais. |

Pasitarimuose Salingeris • 
daugiau sužinojo, kad Kis- į 
singerio misija nieko gero! 
taikai nedavė, kadangi Nixo
nas nori tik kalbėti už tai
ką, o karą toliau tęsti.

Boikotas salotų į 
kenkia tarme r i am
Salinas, Calif. Jungti- ■ 

nės Farmų Darbininkų Uni- i 
jos skelbiamas boikotas i 
smarkiai kenkia daržovių 
augintojams.

Salotų boikoto metu gauna
ma Kalifornijoje 100,000 dė
žių į dieną mažiau, kaip pa
prastai. Streikas prieš sa- | 
lotų augintojus tęsiasi ke-; 
lintą mėnesi.

Daktarų streikas
Buenos Aires. - Argenti

nos ligoninėse įvyko 36 va
landų generalinis daktarų, 
dentistų ir biochemikų strei
kas*

Jie protestavo prieš val
džios reformas ligoninėse. 
Reikalavo teisių prie ligoni
nių tvarkymo.

ALCOA, Tennessee - 2,- 
000 Aluminum Co. darbinin
kų sustreikavo. Reikalauja 
pagerinti darbo sąlygas.

Tuo pačiu metu apie 4 mi
lijonus žmonių sužeista na
muose ir 26,500 užsimušė 
ar mirė nuo sužeidimų. 
Gaisrams priklauso vienas 
penktadalis nelaimingų atsi
tikimų.

Pasirodo, kad namuose iš
tinka daugiau nelaimių, negu 
darbavietėse.

tiškai auga, infliacija didėja. 
Neturtingieji lieka dar ne- 
turtingesniais, turčiai - tur
tingesniais. Republikonų 
partija pasilieka konserva
tyvi stambaus kapitalo par
tija.

Savo pelną slepia
Šveicarijos televizijoje 

taisyklė, draudžian
ti reklamą dėti į kitas pro
gramas. Sekmadieniais ir 
šventadieniais jos visai 
nėra. Neleidžiama rekla- 

| muoti spiritinių gėrimų, ta-, 
j bako gaminių ir vaistų, be to, 
i tame pačiame siužete negali 

■Į susitikti dvi konkuruojančios 
;prekės.

Tačiau apribojimai apri-
• bojimais, o pelnas savo 
ruožtu. Praėjusiais metais

• šveicarų televizija iš rekla- 
| mos gavo 40 milijonų frankų.
Apie savo pelnus nutyli re
klamos užsakovai.

Nepatenkinti 
negrai delegatai
Miami Beach, Fla. - Ne

grų republikonų delegatų ko- 
kusas pareiškė nepasitenki
nimą ir nusivylimą, kad re
publikonų konvencija igno
ravo jų reikalavimus, ypač 
del didesnės juodųjų atstovy
bės konvencijoje ir partijos 
vadovybėje.

Konvencijoje tebuvo tik 
138 juodieji delegatai. Jie 
jautė, kad partijos vadovybė 
visai su jų reikalavimais ne
siskaito.

Maisto kainos 
smarkiai pakilo

Washingtonas. - Liepos 
mėnesi maisto ir kitų pro
duktų kainos smarkiai paki
lo, skelbia .Darbo departa
mentas.

Mėsos ir žuvies kainos pa-
; kilo 2.8%. Per pastaruosius 

12 mėnesių maisto kainos 
pakilo 10.1%. Infliacija ge
rokai padidėjo.

Kviečia arabus 
vienybėn

Kairas. - Arabų Sąjun
gos generalinis sejcretorius 
Riad šaukia arabų valstybių 
užsienio ministrus rugsėjo 9 
d. susirinkti ir aptarti, kaip 
“atremti naujas Izraelio 
atakas”.

Riad kviečia visas arabų 
valstybes vieningon kovon 
prieš Izraelio agresiją.

WASHINGTONAS. - Na
cionalinis Vėžio ligų insti
tutas paskyrė arti 15 mili
jonų dolerių 17 institutų vė
žio ligų tyrinėjimui.

Vietnamo karo veteranai demonstruoja prie republikonų 
konvencijos. Jie reikalauja baigti karo skerdynes Indoki
nijoje, smerkia Šiaurės Vietnamo bombardavimą. Tarp 
demonstrantų nemažai kare sužeistų.

NAUJIENOS
j V. ČESIŪNAS - 

NUGALĖTOJAS
ft

Beveik visi geriausieji pa- 
i šaulio baidarių ir kanojų irk- 
i lavimo meistrai buvo susi- 
i rinkę į Kopenhagą. Netoli 
Danijos sostinės plytinčiame 
Bagsverdo ežere jie pasku- 
tiriį kartą Miuncheno olim
pinių žaidynių išvakarėse iš
bandė savo irklų jėgą, pa
tikrino lengvučių baidarių ir 
nepastoviųjų kanojų greiti. 
Kopenhagos regatos nugalė- 

i tojai išsivežė į namus gar- 
| bingus prizus ir viltis jau 
netolimoje ateityje pakeisti 
juos į pačius garbingiau-

• sius - olimpinius.
Dosniai apdovanotas iš 

' Hamleto šalies grižo ir vil- 
j nietis Vladas Česiūnas? 
l Drauge su dušanbiečiu Juri- 
I jum Lobanovu jis laimėjo 
dviviečių kanojų lenktynes 
1,000 m. distancijoje. Vlado 
ir Jurijaus duetui rimtai pa
sipriešinti nesugebėjo nie
kas.

\* * *

KELIONĖ LKOVINIį
PRAEITĮ

UTENA. Ilčiukų kaimo 
aštuonmetėje mokykloje va
saros atostogų metu veikia 
įdomi stovykla. Pioneriai 
ne tik poilsiauja, bet ir ak
tyviai talkininkauja “Perga
lės” kolūkio žemdirbiams, 
mokosi karinės parengties. 
Jų būriai dalyvauja turisti-

Mokytojai reikalauja 
baigti karą

St. Paul, Minn.-Amerikos 
Mokytojų Federacijos 56-oji 
konvencija nutarė kovoti už 
karo baigimą Indokinijoje, 
taipgi už visišką rasinės dis
kriminacijos panaikinimą 
mokyklose.

Dalyvauja daugiau kaip 1,- 
500 delegatų iš 1,000 lokalų 
su 275,000 narių. Didelė 
dauguma delegatų pasilakė 
už demokratų kandidatų rė
mimą rinkimuos^.

IŠ LIETUVOS
niuose žygiuose, keliauja is
torinėmis vietomis.

Moksleiviai aplankė Vy
žuonų miške atstatytą “Aud
ros” būrio partizanų žeminę. 
Buvęs šio būrio vadas Petras 
Kutka jauniesiems iškylau
tojams papasakojo apie 
praeities kovas.

J. SIRGEDAS

* * *

STOVYKLA - SEMINARAS

KAPSUKAS. Rajono kom
jaunimo pirminės organiza
cijos ir kultūrinių įstaigų 
darbuotojai surengė stovyk- 
lą-seminarą TSRS 50-me- 
čiui paminėti. Stovyklauto
jai klausėsi Didžiojo Tėvy
nės karo veteranų pasakoji
mų, susitiko su žymiais ra
jono žmonėmis.

L. VAINIKONIS

* * *

MAŠINA RENKA
AKMENIS

KAUNAS (ELTA). De
šimčių žmonių darbą pava
duos originali mašina akme
nims iš dirvos rinkti, kurią, 
padedant Leningrado specia
listams, sukūrė Lietuvos 
Žemės ūkio mechanizacijos 
ir elektrifikacijos instituto 
vyresnysis mokslinis ben
dradarbis, technikos mokslų 
kandidatas R. Bareišis ir 
Žemes ūkio ministerijos 
techninio skyriaus viršinin
kas S. Mickus.

Priimta platforma užgiria 
Labor for Peace organiza
ciją ir prisideda prie jos 
veiklos už taiką.

TOKIJAS. - Nagasakio do
kas būsiąs? pasaulyje di
džiausias laivų statybos Jį r 
remonto centras. Nagasakis 
baisiai nukentėjo nuo ameri
kiečių atominės bombos 1945 
m. .

Rugpiūčio 25-26 dienomis 
Chicagoje įvykęs LDS 2~0- 
asis seimas puikiai pavyko. 
Nors delegatais nebuvo 
skaitlingas (dalyvavo apie 50 
delegatų), bet jis buvo koky
biniai brandus, vieningas. 
Jis gražiai buvo pravestas 
lietuvių ir anglų kalbomis, 
nes nemažai delegatų buvo, 
kurie negali kalbėti lietuviš
kai.

Seimui vadovauti išrinktas 
gabus detroitietis Servit Gu
gas, pagelbininku - Julia Ur- 
monienė iš Chicagos. Per 
tris sesijas seimas atliko 
visus darbus ir dar liko šiek 
tiek laisvo poilsiui laiko. 
Visų Centro valdybos narių 
raportai buvo neilgi, bet 
brandžiai sutvarkyti. Dele
gatai vienbalsiai juos už- 
gyrė.

LDS sekretoriaus Siurbos 
raporte b‘uvo atžymėta:

Nuo LDS suorganizavimo 
iki liepos 1 d., 1972 m. na
rių mirę 4,392. Jų pašalp- 
gaviams išmokėta pomirti
nėmis viso $1,757,099.24.

Narių sirgo 18,669 ir 
jiems LDS išmokėjo pašal
pomis $1,083,355.58.

Nuo 1961 metų iki šių metų 
liepos 1 d. LDS išmokėjo 
kuopų finansų sekretoriams 
$22,059.55.

Mirė įžymusis
Lietuvos muzikas

(Telegrama)

Vilnius, rugpiūčio 23 d. - 
Po ilgos ir sunkios ligos 
šiandien mirė Tarybų Sąjun
gos Liaudies artistas, pro
fesorius Balys Dvarionas, 
įžymus lietuvių kompozito
rius, dirigentas, pianistas ir 
pedagogas.

Balys Dvarionas - operos 
“Dalia”, “Baleto”, “Piršly
bos” ir daugelio simfoninių 
kūrinių autorius. Jis išauk
lėjo didelį būrį talentingų 
muzikantų, įkūrė ir ilgus 
metus vadovavo Lietuvos 
simfoniniam orkestrui.

V. PETKEVIČIENĖ

.4
Mažėja farmų 

gyventojai
Washingtonas./ -1916me

tais farmose gyveno daugiau 
kaip 32 milijonai žmonių, o 
1971 metais beliko tik tru
putį daugiau kaip 9 milijonai. 
Tai tik 4.6% visų Jungtinių 
Valstijų gyventojų.

Mažųjų farmerių skaičius 
žymiai sumažėjo. Žemės 
ūkio trustas viską užkariau
ja.

STUTTGART. -1971 me
ta i s > Vakarų Vokietijoje iš
leista daugiau kaip 16 bili
jonų dolerių automobilių su
pirkimui ir išlaikymui.

Nuo to laiko iki šių metų 
liepos 1 d. LDS išmokėjo 
nariams $90,943.82.

LDS sekretoriaus Siurbos 
ir iždininko Weisso raportai 
rodo, kad šiuo metu LDS 
turi $1,474,977.22 turto. 
Iždo globėjų raportas tai pa
tvirtina.

šiuo tarpu LDS turi 102 
kuopas, jų tarpe tris angliš
kai kalbančias.

Su liepos 1 d., 1972 m., 
LDS turi narių suaugusiųjų 
skyriuje 3,096; vaikų skyriu
je 254. Viso 3,350.

Plačiai diskusiuota orga
nizaciniais reikalais. Nusi
tarta visą organizacinę veik
lą pagyvinti, daug daugiau 
naujų narių įrašyti, daugiau 
pasidarbuoti tarp čiagimių, 
bandyti tokių daugiau 
įtraukti į kuopų vadovybę. 
Tuo klausimu priimta re
zoliucija.

Seimas vienbalsiai nutarė 
paraginti prez. Nixoną baigti 
karą Indokinijoje.

Nutarta sekamą seimą tu- ' 
rėti Pittsburghe už poros 
metų.

Paskutinėje sesijoje inau
guruoti (įvesdinti) sekami 
narių balsavimu išrinkti į 
Centro valdybą nariai:

Richard Janulis - prezi
dentas

Elena Jeskevičiutė (Es
ker) - vice prezidentas

Elizabeth Galore - antras 
vice prezidentas

Anne Yakstis - sekretorė
Jonas Gasiūnas - iždinin

kas
Dr. Peter Gustaitis, Jr. - 

daktaras kvotėjas.
Amelia Yuskovic - iždo 

globėja
Jonas Grybas - iždo glo

bėjas
Ruth Bell - iždo globėja
įstatų komisijon išrinti I. 

Mizarienė, H. Feiferienė ir 
A. Gilmanas.

Angliškoji sesija, vado
vaujant gabiam pirmininkui 
Alfons Rye, puikiai praėjo. 
Taipgi puikus buvo LDS 2-os 
apskrities banketas ir šei
minis banketas. Visus šei
minio banketo dalyvius ža
vėjo muzikos ir dainų pro
grama.

Delegatai išvažinėjo namo 
pilnai pasitenkinę, atlikę 
naudingus darbus. Visose 
sueigose dalyvavo garbingas 
svečias iš Lietuvos, “Gim
tojo Krašto” redaktorius 
Reimeris. Jis perdavė iš 
Lietuvos visiems šiltus 
sveikinimus. Dalyvavo taip
gi malonus svečias iš Kana
dos, montrealietis Urbona
vičius. Jis taipgi perdavė 
sveikinimus. .

Rugpiūčio 25 d. vakare 
Mildoje įvyko Lietuvių Li
teratūros Draugijos nacio
nalinė konferencija. Rugpiū
čio 27 d. įvyko dienraščio 
“Vilnies” metinis piknikas, 
kuriame taipgi dalyvavo dau
gelis LDS delegatų ir sve
čiai.

/
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Tie patys vadai, 
tuo pačiu keliu

Niekam nebuvo jokia paslaptis, kad Republikonų partijos 
suvažiavimas nieko nepakeis, nieko naujo Amerikos ir pa
saulio žmonėms nepasakys, nepasiūlys. Niekas suvažia
vimui nė nebandė pasiūlyti naujus žmones i prezidentinius 
kandidatus. Aklamacijos būdu nominuoti abudu tie patys: 
prez. Richard Nixonas į prezidentus ir viceprezidentas 
Spiro Agnew Į viceprezidentus.

Suvažiavimo priimtoji rinkiminė programa susideda iš 
pasigyrimų atliktais darbais ir pasiektais laimėjimais. 
Siūloma ir ateinančiais ketvertais metais eiti tuo pačiu 
keliu ir vadovautis tomis pačiomis gairėmis. Pasmer
kiami tie, kurie drįstų nors pagalvoti apie iš to kelio iš
krypimą nors per vieną pėdą. Piliečiai gąsdinami bai
siomis pasėkomis, jeigu nebus leista Nixonui užbaigti 
“garbingą misiją”, jeigu kiti žmonės atsistos prie šalies 
vairo po lapkričio rinkimų.

Dabar jau visos partijos turi savo kandidatus ir rinki
mines programas. Prasideda energinga, Įtempta agita
cija už savo žmones.

Demokratams ir republikonams su maišais dolerių ribų 
nėra. Štai jau paskelbta, kad republikonai šiai rinkimų 
kampanijai išleis net $37,000,000. Tuo tarpu Komunistų 
partijai ir kitoms mažoms partijoms pasiekti piliečių 
mases gąlirriybės labai ribotos. Reikia milijonų, net de- 
sėtkų milijonų dolerių, o jos negali “sukrapštyti” nė po 
desėtką kitą tūkstančių dolerių.

Nepaisymas liaudies poreikių

g

Penktadienis, Rugsėjo (September) 1, 1972

Kas ką rašo ir sako Mes ne to tikėjomės REZOLIUCIJOS
SIAUBINGAS SUNAIKINIMAS

Amerikos spaudoje dažnai 
kalbama apie Pietų Vietnamo 
vienos provincijos miestą 
Quang Tri, nes ten jau seniai 
verda baisūs karo mūšiai. 
Associated Press korespon
dentas Peter Arnett šiomis 

: dienomis buvo nuvykęs šį 
miestą iš 80,000 gyventojų 
pamatyti. Jis surado siau- 

' bingą vaizdą.

kia Negrų Pažangos Susivie
nijimo pirmininkas ir žymus 
laikraščių kolumnistas Roy 
Wilkins. Rugp. 20 d. savo 
kolumnoje dienraštyje “Long 
Island Press” jis sako, kad 
baltieji rasistai nori, jog 
juodųjų vaikai augtų be
moksliais, nes, mat, vėliau, 
suaugę, jie galės sakyti, kad 
negrai negali užimti svarbių 
vietų, nes yra bemoksliai, 
jie negali gauti geresnių 
darbų, nes neturi išsilavini-

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
VEIKLOS REIKALAIS

Prezidentas Nixonas vetavo (atmetė) Kongreso priimtą 
bilių, kuriame skiriama pusantro bilijono dolerių Sveika
tos, Apšvietoš ir Gerovės Departamentui daugiau, negu 

.prezidentas buvo pasiūlęs. Jis sako, kad tokios sumos 
išleidimas liaudies reikalams padidintų infliaciją ir pa
kenktų šalies ekonomikai.

Ryšium su tuo, Įdomių duomenų suteikia Nacionalinė 
kovai su vežto liga Įstaiga. Ji parodo, kur, kaip ir kam 
mūsų federalinė valdžia išleidžia pinigus, visiškai ne
kreipdama dėmesio i infliacijos plitimą. Ji nurodo, kad 
iš daugiau kaip 200 milijonų gyvenančių amerikiečių 50 
milijonų susirgs vėžiu ir 34 milijonai jų mirs nuo tos 
baisios ligos. Bet, antai, 1969 metais Jungtinėse Valsti
joje ant kiekvieno vyro, moters bei kūdikio buvo valdžios 
išleista: apsigynimui $410, Vietnamo karui $125, erdvės 
tyrinėjimui $19, užsienio pagalbai $19, o kovai su vėžio liga 
viso labo tiktai 89 centai! Ar geriau 1972 metais? Ne!

Ar galima Įsivaizduoti didesnę beprotybę, didesni val
džios nesiskaitymą su liaudies poreikiais?

Irta pati valdžia, to paties prezidento Nixono vadovauja
ma, siekia, kad lapkričio rinkimuose piliečiai ją paliktų 
dar ketveriems metams vesti šalį tuo pačiu klaidingu 
keliu! /

Ir mūsų studentijos balsas
Washingtone Katalikų universitete Įvyko Nacionalinio 

Studentų Susivienijimo 25-tas kongresas. Jame dalyvavo 
480 atstovų iš 394 kolegijų ir universitetų. Susivieniji
mas yra labai didelė organizacija. Šiame kongrese 
priimta eilė rimtų rezoliucijų.^ Vienoje pasmerkiamas 
rasizmas, kitoje Amerikos imperializmas ir, specifiškai, 
Vietnamo karas.

šiame kongrese drąsiausia ir kovingiausia grupe pasiro
dė juodieji studentai.

Įdomu ir tas, kad kongreso sesijose dešinysis elemen
tas sunkiai prakaitavo jaunus žmones išgąsdinti komuniz
mo baubu, bet visos pastangos buvo veltui. Milžiniška 
delegatų dauguma nesvyruojančiai ėjo pasibrėžtu keliu.

Kongrese kalbėjo kongresmanas Ronald Delums iš Ca- 
lifornijos. Jie labai aštriai pasmerkė Washington© vy
riausybės politiką. Jis sakė, kad prezidento Nixono va
dovaujama administracija ir Pentagonas panaudoja rasiz
mą žmonių padalijimui, kad jie vieni-prieš kitus kovotų. 
“Mes turime išbudinti tylinčiąją daugumą suprasti tą 
faktą”, jis sakė, “jog mes visi kovojame už tą patį reikalą”.

miesto nebėra. Jis suly
gintas su žeme. “Bet”, 
liūdnu balsu sako Mr. Arnett, 
“jeigu Quang Tri yra pir
mutinis miestas taip sunai
kintas, tai jis nebus pasku- 
tinis, jeigu karas dar toliau i kad moįyk'las palaikytų se- j veikėjus 
tęsis”. i ' ‘

Na, o apie karo tęsimąsi ; kai neSimaišytų su juodai-1 dintojus ir patį Myrtos Choro 
nėra jokios abejonės. Dar i - - -
ne vienas miestas ne tik Pie
tiniame, bet ir Šiauriniame 
Vietname bus sulygintas su 
žeme, bus paverstas į griu
vėsius. Amerikos žmonės 
turi priversti prezidentą Ni- 
xoną nutraukti šią barbariš
ką agresiją prieš vietna
miečių tautą. 

* * *
AŠTRIAUSIAS PASMERKIMAS

A
Y. Times” ko

lumnistas Anthony Lewis: 
savo kolumnoje rugpiūčio 19 
d. kuo aštriausiai pasmerkė 
mūsų vyriausybės bombar- j 
davimą Vietnamo. Konkre- ! 
čiai jis kalba apie bombar
davimą užtvankų. Kaip ži- ! 
nia, pats prezidentas Nixo
nas ir visi valdžios žmonės 
priesaikauja, kad Amerikos ; 
lakūnams nėra Įsakyta i už-! 
tvankas taikyti ir upes pa- ; 
tvindyti. Tiesa, pasitaiko,; 
kad7 kur nors bomba ant už- ; 
tvankos nukrenta, bet ji ne
būna tyčia taikoma ten.

Kolumnistas Lewis atme
ta šį pasiteisinimą. Viena, 
girdi, didelio skirtumo ne
daro, ar bomba buvo tyčia 
taikoma i užtvanką, ar per 
klaidą ar neapsižiūrėjimą 
ten nukrito. Rezultatai tie 
patys: upė patvino ir van- i 
duo nušlavė viską savo ke- : 
lyje.

Antra, Mr. Lewis prime
na, kad prezidento yra Įsa
kyta lakūnams ypatingą dė
mesį kreipti Į sunaikinimą 
tokių “militariniiJt” punktų, ; 
“kaip keliai ir šiaip trans- j 
porto linijos”. Na, o daugu
ma tų kelių eina paupiais .
(kartais abiejuose upes so-; 
nuošė), 
šimtus bombų mūsų lakūnai Į vaikučių grupelę Lietuvon į 
numeta ant kelių, neišven
giamai jie pataiko i užtvan
kas. Taigi, veidmainingas 
yra teisinimasis, kad i už- 
tvakas nėra tyčia taikoma, 
į jas pataikymas neišven
giamas.

Su mirtimi niekas neturi 
sutarčių, ji žiauri. Tačiau 
ji turi tiesą, kurią jai skyrė 
gamta.

Šiomis dienomis skaitau 
žinią iš Cleveland, O., kad 
ten LLD 55 kp. nuo 61 m. iki 
72 m. nebeteko 66 narių, o 
dar metai toli nesibaigė.

Kaip dapildyti mirusių na
rių vietas ir išlaikyti veiklą 
normalioje eigoje,?

Interesuojuosi Glevelandu
mo. į todėl, kad aš ten praeityje

Kaip žinia, pietinėse vai- I esu trumpai pagyvenęs, tu- 
stijose vaikai yra vežiojami į rėjęs pažinčių su veikėjais 
į mokyklas per mylių my- į ir veikla. Pažinau LSS 3 kp., 

' lias už jų gyvenamų vietovių, ' LLD 55 kp. ir Myrtos Choro 
dainininkus, akti- 

I greguotas, kad baltieji' vai- I vistus, solistus, veikalų vai-

cc

, Mr. Wilkins j mokytoją Juozą Butėną. 
Kame dalykas, kas ' Dramaturga T. Žilinską, A.

, Telksnį, B. Baltrušaitį ir 
; kitus.

Myrtos Choras, J. Butėno 
į vadovybėje, turėjo visą eilę 
j solistų ir solisčių - Baukiu- 
I tę, dvi sesutes Rugienytes, 
! J. Krasnicką, K. Kiaučiūną, 
s S. Gailiūną ir patį J. Butėną.

Reikia priminti ir visą eilę
■ politikoje išprususių draugų, 
| kaip J. Daubaras, A. Daraš- 
ka, J. Katkus, D. Petrauskas,

, J. Mažeika, J. Simanauskas, 
Argentinos lietuvių laik- i J. Žebrauskas, B. Baltru- 

raštis “Vaga” (rugp. 17 d.)'šaltis, T. Kauneckas, S. Ma- 
paduoda dvi žinutes, kurios žeikienė ir daug kitų/ ku-

; parodo, kad ir Argentinos riuos jau ir sunku prisiminti, 
darbo liaudį smaugia hesvie-; Iš jų visų gyvas tik J. Ma- 

į tiškas kainų kilimas. Antai,i žeika.
žinutėje “ Įspūdingas mėsos i LSS 3 kp. buvo pati di-

' siais vaikais.I
■ klausia: 1
i pasidarė, kad šitie baltieji 
rasistai tyli, nesisieloja, kad

i vaikai yra vežiojami busais
! palaikymui segregacijos, o
: siunta prieš jų vežiojimą 
pasiekimui integracijos?

Atsakymo nėra. Rasistai 
nesiskaito su jokia logika.

* * *
TOS PAČIOS BĖDOS SMAUGIA 
ARGENTINOS LIAUDĮ

LSS 3 kp. buvo pati di- 
brangimas” sakoma: džiausią ir veikliausia kuopa

“įvedus jautienos mėsos!visoje Sąjungoje. Rengtos 
! pardavimo apribojimą pašė- prakalbos, paskaitos, deba- 
į lusiu ritmu šio tradicinio I tai ir Įvairios politinės pa- 
liaudies vartojamo produkto ! mokos, visada buvo skait- 
kainos neperstojamai, dide- į lingai lankomos. Operetės, 
liais šuoliais kilo taip, kad Į vaidinimai, sekesi, turėjo 
pralenkė dolerio kurso kili- ■ šimtus lankytojų ir pritarė- 

į. mą. Nuo 1968 metų doleris ją.
pakilo. 300 procentų, o mėsa 

i500 proc.”
O žinioje “Bulvė - praban- Į 

gos produktas” skaitome:
“Prieš keletą mėnesių, tįes 

bulvės buvo palyginti pigus i 
j maisto produktas ant argen- Į 
i tiniečių varguomenės stalo. ■ 
Į Buvo parduodamos po 40 Į 
pezų už kilogramą. Bet 
staiga jų kaina pradėjo kilti 

! kaip ant mielių, šiuo metu 
jos pardavinėjamos 
pezų. ”

Žodžiu, prisiminus tokią 
į veiklą, kokia buvo Clevelan- 
i de tais laikais, susimąstai 
ir pradedi ilgėtis tos praei- 

Statai sau klausi- 
dar ten trūko? Ko 

Gauni atsakymą:

po 250

mą: Ko 
stokavo? 
NIEKO.

Jauni mūsų tautos sūnus 
ir dukros 
šiandiena 
mai. . □

išeivijoje. Jau
tik prisimini-

DZŪKELIS

* * *
JAUCl LENKTYNĖS

Ir kai - šimtus ir j Cicero lietuviai pasiuntė

* * *
TEISINGAS PASIPIKTINIMAS

Atrodo, kad unijos 
nesilenks prieš vadus

Amerikos Darbo Federacijos vadų Įsakymui unijoms 
šiais prezidentiniais rinkimais oficialiai neremti nė vieno 
kandidato nekaip sekasi. Pirmutinio nepaklusnumo susi
laukė iš Colorado valstijos, kurios unijos, kaip žinia, nu
tarė remti McGoverno kandidatūrą. Valstijos unijų tary
ba nutarė sušaukti unijų suvažiavimą, kuriame bus George 
Meany Įsakymas atšaukti nutarimą atmestas.

pionierių stovyklą. Jų 
poelgis labai protingas ir 
gražus. Bet vaikųtėvus jau 
prakeikė Chicagos menše
vikų laikraštis. Girdi, jie 
nepaklausė nė Amerikos 
Lietuvių Tarybos rimto 
įspėjimo.

Kongrese yra pasiūlymai, 
kuriuos remia prezidentas 
Nixonas, kurie, jeigu būtų 
priimti, uždraustų teismams i 
įsakyti panaudoti 'busus iš- 
vežiojimui vaikų' į mokyklas 
dėl pasiekimo jose pilnos 
rasinės integracijos. Visas 
reakcinis elementas 
šj,uos sumanymus, 
žinoma, priešinasi 
gesni amerikiečiai.

Tuos sumanymus labai 
piktai, bet teisingai pasmer-

AFRIKOS ŽEMYNAS 
SKYLA

Viena populiariausių Indijos 
kaime sporto šakų yra jaučių 
lenktynės. Raguotieji. ristūnai 
kinkomi į dviračius vežimėlius; 
lenktyniaujama tiesiog lauke. Ke
turi ar penki tokie vežimai (juose 
būna po du varžybų dalyvius) iš
sirikiuoja, ir, pliaukštelėjus del
nais, prasideda lenktynės. Nors 
jautis paprastai laikomas lėtu ir 
nerangiu, lenktynėse jis bėga net 
50 km/val greičiu.

Tokiose lenktynėse retai išven
giama nelaimių — vežimai šoki
nėja ežiomis ir duobėmis, apsi
verčia, o žmonės krinta ant že
mės. Būna atvejų, kad jaučiai ne
paklūsta, staiga apsisuka ir pasi
leidžia į žiūrovus.

Lenktynininkai negauna jokio 
atlyginimo. Jie rizikuoja savo gy
vybe tik dėl sportinio azarto.

remia 
Jiems, 
pažan-

Kai kurie specialistai įsitikinę, 
kad Afrikos žemynas skyla išilgai 
grabenų-riftų sistemos. 1969 m. 
Smitso.no astrofizikos observato
rijos (Vašingtonas) ir Graikijos 
nacionalinio technikos universiteto 
ekspedicija Etiopijoje esančioje 
rifto dalyje sudarė matavimų 
tinklu tarp fiksuotų abiejų rifto 
pusių taškų. Pakartotiniai matavi
mai buvo atliekami 1970 m. Pra
ėjusiais metais tyrinėtojai Ameri
kos geofizikos sąjungos konferen
cijoje pranešė, kad rifto plotis per 
metus padidėjo keliais centimet
rais.

NEROKANTIEMS — 
PRIEMOKA

Viena japonų firma kiekvie
nam nerūkančiam savo tarnauto
jui kas mėnesj primoka 10 dole
rių. Žinoma, ne vien tarnautojų 
sveikata rūpinasi firmos savinin
kas. Apskaičiuota, kad kas mėne
sj, susumavus rūkymo pertraukė
les, firma netenka 1000 darbo 
minučių. Nuspręsta, kad bus pi
giau mokėti premijas už nerūky- 
mq.

Atsisako su Meany Įsakymu skaitytis ir tos unijos, ku
rios neseniai sudarė komitetą demokratų kandidatui remti.

Ką dabar darys Federacijos prezidentas Meany ir Vyk
domoji taryba? Manoma, kad neišdrįs tas. unijas mesti 
laukant iš Federacijos už “nepaklusnumą”. Bet jeigu jo
kių priemonių nesigriebs sudrausti unijas, tai Federacijos 
vadovybės autoritetas/unijų nariuose labai nukentės. Ir 
šiaip blogai, ir taip negerai!

BANGŲ VARIKLIS

Bulgarijos mokslininkai sukon
stravo variklį, kuris jūros bangų 
energiją paverčia elektros ener
gija. ,,Uraganu" pavadinto varik
lio galingumas — 1000 AJ. Panau
dojant tokio tipo variklius, gali
ma statyti elektrines, kurias varys 
ir 50 cm aukščio bangos.

Mes, Lietuvių Literatūros Draugijos nariai, susirinkę i 
konferenciją-pasitarimą rugpiūčio 25 d. Mildos salėje, 
Chicago, Ill., išklausę Centro Komiteto pranešimą, darome 
tokius tarimus:

1. Mes sveikiname mūsų Centro Komitetą už rūpestingai 
atliekamą darbą. Džiugu, kad,nepaisant visų sunkumų 
(senosios kartos gretų retėjimas, mirtys, senatvė, ligos), 
mes pajėgiame Draugiją išlaikyti ir jos garbingą veiklą 
tęsti.

2. Mes džiaugiamės, kad mūsų žurnalas “šviesa” išeina 
reguliariškai. Mes esame' patenkinti žurnalo politine 
kryptimi ir raštų Įvairumu.

3. Mes raginame narius laikyti kuopų susirinkimus re
guliariškai ir verbuoti naujus narius. Mūsų narinės 
duoklės tebėra tokios pat, kokios buvo prieš daugiau kaip 
porą desėtkų metų, o tuo tarpu viskas nesvietiškai pabran
go. Todėl narių ir kuopų pareiga Draugijos reikalus pa
remti šiaip finansiškai, rengiant jos naudai parengimus, 
laikas nuo laiko paaukojant iš kuopų iždo i spaudos fondą 
ir t. t.

4. Mums atrodo, kad, bendrai paėmus, Centro Komitetas 
parenka ir duoda nariams tinkamas knygas.

5. -Kaip žinia, 1975-metais mūsų Draugijai sukaks šešias
dešimt metų. Mes turime dėti visas pastangas, kad ši is
torinė sukaktis būtų kuo plačiausiai ir vaisingiausiai at
žymėta. O tam jau dabar visoje organizacijoje reikia 
pradėti ruoštis. Mes užgiriame Komiteto sumanymą šios 
sukakties prasmingesniam atžymėjimui išleist Almanachą 
ar kaip kitaip pavadintą leidinį, kuriame atspindėtų mūsų 
Draugijos ilgametė veikla.

6. Mes raginame visus narius piliečius dalyvauti šios 
šalies busimuosiuose prezidentiniuose rinkimuose. Dė
kime pastangas, kad būtų išrinkti tokie viršininkai, kurie 
supranta darbo liaudies reikalus ir ves šalį taip, jog ne
būtų karų, jog šis beprasmiškas, barbariškas Vietnamo 
karas būtų tuojau nutrauktas, jog daugiau dėmesio būtų 
kreipiama i liaudies poreikius.

Mes, šios konferencijos dalyviai, pasižadame, grįžę i 
kuopas, Įvykdyti šiuos nutarimus.

REZOLIUCIJŲ KOMISIJA:
JULIA MARAZIENĖ

S. J. JOKUBKA
A. BIMBA

PASIŪLYMAI

1. Rezoliucija komisija siūlo, kad Centro Komitetas šio 
pasitarimo ir visos organizacijos vardu pasveikintų Tarybų 
Lietuvos liaudį ir jos vadus bei veikėjus su Tarybų Sąjun
gos Įsikūrimo 50-mečiu.

2. Komisija siūlo, kad šio pasitarimo vardu būtų pa
siųstas mūsų šalies valdžiai raginimas kuo skubiausiai 
nutraukti Vietnamo karą ir visas Amerikos ir jos talkininkų 
militarines jėgas iškraustyti iš Indokinijos.

Nauja didelė gamykla

TSKP XXIV suvažiavimo 
Direktyvose. dėl 1971-1975 
metų TSRS liaudies ūkio vys
tymo penkmečio plano Įra
šyta: “Pastatyti drenažo
vamzdžių gamyklą Ignalino
je. . . ”

Naujos Įmonės statyba 
pradėta Ignalinos rajono Di
džiasalio kaime. Jos pro
jektinis pajėgumas - 135 mi
lijonai sąlyginių drenažo 
vamzdžių per metus.

Pirmoji ganyklos eilė 
pradės dirbti 1974 metais. 
Čia numatyta gaminti 65 mi
lijonus sąlyginių drenažo 
vamzdžių per metus. Visos 
įmonės statyba bus baigta 
paskutiniaisiais šio penkme
čio metais.

Kartu su gamykla statoma 
ir darbininkų gyvenvietė. 
Joje gyvens apie pustrečio 
tūkstančio žmonių.

Smitso.no
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The Country of My Parents
BY ARTHUR R. PETRICK

(continued from previous issue)

amber, cut glass, drinks, ci
garettes, clothing, fur coats, 
rugs, etc. but. only with fo
reign currency and the 
prices are very cheap. The 
reason they don’t permit the 
citizens to buy in here is to 
eliminate the money specu
lation that used to exist.

Liaudies meno salonuose

I found Moscow a city of 
contrasts, just as any other 
ancient city. The visitor 
can see very old, pre-war 
wooden houses with delicate 
wooden carvings around the 
windows and roof edges, wa
ter hydrants in the street, 
flowers growing, and right 
across the street is a mo
dern, tall apartment building 
made of cold concrete, no 
scrollwork around the win
dows, everything new. In

naries were over here came 
an old friend f£om many 
years ago, Professor Jurgi
nis, who took me under his 
wing and we saw Vilnius as 
nobody 
fore, 
corner 
toured 
seums,
rounding 
many other places that es
cape my memory right now. 
If anyone would know the

had ever seen it be- 
We went into every 
of the “old city”, 

the new section, mu- 
churches, the sur- 

countryside and Canada and South Ame-

spite of all the old wooden I citY °f Vilnius and its history
houses there are surprisin
gly few fires. No matter 
how old or run down the 
wooden houses are, every 
window has clean lace cur
tains, the windows are spot
less, no rubbish piling up in 
the backyards. That was a 
novel thing to see, here in 
Russia and also in Lithuania. 
There are no junked cars left 
on the streets, no beer bot
tles alongside the roads, no 
papers flying around in the 
wind, no dust on the window 
sills in the morning and no 
cars or buses^belching 
clouds of smoke. The peo
ple here are very clean con
scious and it is reflected in 
their everyday life by not 
littering their cities.

After 4 days my time had 
finally come for me to begin 
that part of my trip for which 
I had planned all these past 
years. My flight from Mos
cow to Vilnius was short and 
uneventful, apparently there 
was nobody else on the plane 
who could speak English, so 
there I sat all wrapped up in 
my thoughts, wondering what 
it will all be like. Just how 
good will my Lithuanian be, 
will I be able to speak Lith
uanian well enough not to be 
laughed at? What will my 
aunts, uncle and cousins look 
like, most of whom I would 
be seeing for the very first 
time. I had visited Lithuania 
with my mother some 38 
years ago when I was just a 
youngster and I still retained 
a few memories of those 
days.

When the plane landed and I 
read “Vilnius” across the top 
of the rhain building I felt 
tears starting to swell up. 
I really felt as if this was my 
birthplace and I was coming 
home. Needless to say, 
this was not where I was born 
but I did feel a strong bond 
for the land of my parents. 
Here there were no customs 
to pass through and so in just 
a few minutes I was met by 
one of my aunts and a cousin, 
along with their husbands. 
They had come in their own 
car to meet me and take me 
to my hotel.

At last, here I was in that 
ancient capital of Lithuania 
and surrounded with only 
Lithuanian speaking people. 
My first day here was in
significant since I had not 
met with the Committee to 
draw up my plans on what to 
see and do during my stay. 
The next day is when I really 
started on my whirlwind tour 
of the country. At the Com
mittee's office we discussed 
the places I wanted to visit 
and they drew up an itinerary 
that eventually took me from 
one end of the country to the 
other. Naturally it was im
possible for me to visit every 
place I wished to as I only had 
3 weeks. After the prelimi-

this man is the master.

old sections of the 
that have historical

The 
city, 
value, are being restored to 
their original condition and 
are converted to some sort 
of practical use such as sou
venir shops, restaurantsand 
museums. It would be a

It seems that Lithuania is 
a very desirable place for 
retired people on pension to 
settle down. Each month the 
government receives over 
300 requests from persons 
wishing to move to Lithuania 
to reside there permanently. 
Most of these requests come 
from
rica, a few even from the 
U. S. A. They have to main
tain a strict quota system as 
there are not enough apart
ments for everyone. They 
have plenty of materials, 
money, plans, but not enough 
workers to build all the de
partment houses they need 
for their own citizens, much 
less for persons who wish 
to move to Lithuania. This 
labor shortage seems to 
exist throughout the country.

Vilniaus Parodų rūmuose atidaryta respublikinė liaudies 
dailės meistrų medžio drožinių ir lovatiesių paroda.

Nuotraukoje: parodos ekspozicijos dalis.
x A. BRAZAIČIO nuotrauka

pity to let them remain idle, : Jokingly they told me they 
would like to have all of. 
our unemployed sent there | 
to help out.

this way they come an at
traction for the tourist as 
well as the local population. 
In one tin/ restaurant we 
visited I found it is the ol
dest saloon in Vilnius, dating 
back to the 1600’s and now a 
most charming spot to spend 
an hour or two. The old 
University is still here and 
in use but eventually it will 
all be moved out to the new 
section of the city where 
there is much more room. 
The University section of the 
city has very narrow streets, 
many of them barely wide 
enough for one car to pass 
through;

Beveik šimtą parodų kas
met surengia Lietuvos TSR 
liaudies meno draugija. 
Liaudies dailininkų darbai 
eksponuojami ne tik Lietu
voje, bet ir kitose broliškose 
respublikose, užsienyje. <

Vilniuje dabar veikia net 
dvi liaudies meno darbų pa
rodos: Dailės parodų rū
muose eksponuojami medžio 
drožiniai ir lovatiesės, o 
dailės salone - naujausi 
Emilijos Paulikienės ir V. 
Butvilo liaudies meno kūri
niai. Kretingoje gyvenanti 
E. Paulikienė atvežė į sosti
nę daug reto grožio mezgi
nių. Darbšti liaudies meni
ninkė jau septintus metus da
lyvauja parodose ir kiekvie
ną kartą pradžiugina lanky
tojus vis naujais originajiais 
savo rankų darbais.

Liaudies meno salonuose

Daug lankytojų visada su
traukia mokytojos, liaudie^ 
menininkės Juzefos Valužy- 
tės kūrybos parodos. ' Jos 
neprofesionalia ranka atlik
tos akvarelės, piešiniai pa
sižymi švelnumu, gyvumu, 
liaudišku paprastumu. Šiuo 
metu ^Klaipėdos liaudies 
meno salone veikia trečioji 
šios savitos liaudies meni
ninkės personalinė darbų pa
roda.

Šauniajam chorui “Daina”
50 metų

šių metų balandžio 16 d. 
įvyko iškilmingas Tarybų 
Lietuvos pavyzdinio kolek
tyvo Lietuvos žemės ūkio 
Akademijos akademinio 
choro “Daina” 50-čio minė
jimas.

Apie “Dainos” choro isto
riją, reikšmę ir atsiekimus 
papasakojo akademijos pro
rektorius docentas St. Sima- 
tonis, kaip agronomas-mo- 
kytojas V. Ruokis 1922 m. 
suorganizavo Dotnuvos Že
mės ūkio technikumo chorą, 
kuris nuo 1925 m. tapo aka
demijos choru.

Pirmu choro vadovu-diri- 
gentu dirbo didelis dainos 
meno mylėtojas agronomas- 

”mokytojas V. Ruokis, tai 
buvo aukštos kultūros ir pla
čios erudicijos žmogus, la
bai malonus, švelnaus būdo. 
Jis sugebėjo suburti dotnu- 
viečius dainos mėgėjus.

- Per visą savo gyvenimą 
pagrindinį dėmesį jis skyrė 
darbininkų 
švietimui.

Po V. Ruokio, nuo 1925 m. 
rudens, dirigentu dirbo tik ką 
grįžęs iš Tarybų Sąjungos, 
neseniai baigęs Maskvos 
konservatoriją ir turįs dide
lę chorinio dainavimo prak
tiką Nikodemas Ma^tinonis. 
Jis savo taktika, energija, 
iki tol nematytais dirigavimo 
mostais įnešė daug naujo gy
vumo ira tobulumo.

.Nuo 1926 m. dirigentu 20 
metų dirbo aukštos kultūros 
muzikas, profesorius Anta
nas Budriūnas. ' Jis chorą 
žymiai ištobulino meniniu 
atžvilgiu, išugdė solistus iš

ir valstiečių

After several days in Vil
nius we left for Palanga by 
car. The highways are very 
good, straight, being widened 
to double their width and the 
most amazing thing to see, or 
rather, not to see, was no 
rubbish alongside the road 
and no advertising. As you 
drive along you can see the
full beauty of the country :V. Butvilo gintaro darbai pa- 
without peeking between bill- sirodė prieš dešimt metų, 
boards to see what is in the i Daugelis jų buvo eksponuo- 
background. Along the vast i jami beveik visose Tarybų 
spaces I aw the huge collec- ■ Sąjungos respublikose, už- 

į tive farms where in the old j Sienyje.

Universalus menininkas 
A. Martynaitis mėgsta Įvai
rias medžiagas, tačiau la
biausiai jį traukia medis, iš 
kurio moka padaryti tikrų 
stebuklų. Štai ir dabar Tau
ragėje atidarytoje jo kūrybos 

! parodoje - apie 70 darbų, 
daugiausia medžio drožinių, 
lietuviškų karnavalinių kau
kių, statulėlių, portretų.

i Ypač pavyko liaudies meis- 
I trui A. Martynaičiui Įam- 
i žinti medyje rašytojos I. Si
monaitytės atvaizdą.

Artimiausiu metu didelės I stu<^entV tarpo: Z. Kaziliū- 
; naitę-Varanavičiene, Mate- 1 < *: konytę, Striogaitę, J. Macį 
ir kitus.

Po karo, choras žymiai 
i keliaus i Rygą. Čia jie bus išaugo, jo repertuaras pato-

choro repertuaro išplėtimą 
ir meninį patobulinimą. 
Nuo 1962 m. choro dirigentu 
dirba ir jam vadovauja ener
gingas muzikas Vytautas Pu
činskas, chormeisteriu dir
ba nusipelnęs mokytojas Vy
tautas Blušius, koncert
meisteriu dirba E. Liutkevi- 
čiūtė. Jie nuoširdžiai dirb
dami, nuolat papildo reper
tuarą, kelia choro mėninį 
lygį, ugdo dainos meno pa
mėgimą.

Dabar “Dainos” choras 
vienas pajėgiausių akademi
jos meno saviveiklos kolek
tyvų.

“Daina” skambėjo dauge
lyje broliški^ re^ublikų Le
ningrade, Kijeve, Tartu, 
Maskvoje, Rygoje, Minske, 
Lenkijos liaudies ir Vokie
tijos demokratinėje respub
likose ir kitur.

Akademijos choras “Dai
na” tapo lyg internacionaline 
auklėjimo mokykla, nes nie
kas taip gerai nepadeda 
suartėti ir susikalbėti su kitų 
tautybių žmonėmis, kaip'dai- 
na.

Apie choro sukūrimą V. 
Ruokis savo dienoraščio pri
siminimuose sako: “Maty
damas, kad jaunimas girtau
ja ir kortuoja, pasiryžau jį 
ištraukti iš tos balos, 1922 
m. vasarą ėmiau kalbinti 
dotnuviečius, kad jie leistų 
savo dukteris ir sūnus vaka
rais mokytis "dainuoti.

Iš pradžių i repeticijas 
rinkosi ne tik jaunuoliai, bet 
ir jų tėvai, nes kitokių pra
mogų tada nebuvo.

Repeticijas atlikdavome 
mano bute, nes niekas neno
rėjo duoti patalpų.

Pianino ’ neturėjome, tai 
toną paduodavau smuiku”.

Tačiau šie metai liaudies meistrų darbų pa.ro-1 
there was nothing. ■ liaudies menininkui reikš- dos bus surengtos Kretingo- į 

. je, Kelmėje, o. rugsėjo mė- 
in Lithuania, you drive as į rodą, kurią gausiai lanko i nesi geriausieji kūriniai iš- 
fast as the local conditions Į Lietuvos sostinės gyvento- į 
will permit.

A visit to St. Peter and Į days t____ __ _____o. ,_____  _______ _ ____
1 Paul Church, along with Ge- į There are no speed limits ' mingi ne tik apžvalgine pa-
■__ * . . « 1 .diminas’ tower is bn the I 
“must” list, along with many 
other places that we saw. 
Without a guide, such as 
Prof. Jurginis, the invisible 
.details would never be dis
covered by the. casual visi
tor.

A very practical thing in 
Vilnius is that every street 
sign, notices announcing the 
working hours of a store, 
bus schedules, etc., are all 
written both in Lithuanian 
and in Russian. Sinėę Rus
sian is the official language 
for all of the Soviet repub
lics this is a very good idea 
since a Soviet citizėn from 
any other republic can easily 
find his way around Vilnius 
without knowing the Lithua
nian language. • I assume 
this holds true in all the 
other republics.

glass everyone else 
it is rinsed out in be- 
custorhers, but I fi- 

relented and did just

Vending machines abound 
on the streets, selling main
ly a delicious sort of ginger 
ale drink. At first I was 
skeptical about using the 
same 
uses, 
tween 
nally
as everyone did and I did 
not suffer any ill effects at 
all. Matter of fact, I was very 
lucky in being able to very 
quickly adapt myself to the 
time zone change along with 
the different eating habits 
of the people here. I avoi
ded eating a log at pne time, 
preferring to try everything 
but in small amounts. To 
try to keep up with the local 
people in eating and drinking 
would only invite disaster.

In Vilnius there is a “dol
lar store” where only fo
reigners, like myself, can 
buy all sorts of watches,

Along the way we drove 
through the “Electric City”, I 
not far from Kaunas, where į 
the oldest residents 
abouj/35 years old. 
br 
Kaunas Sea and everything is : 
powered by electricity. This : 
Kaunas Sea is a 
made reservoir 
ces enormous 
electricity at 
electric dam. . 
the dam that for 
the “DP’s 
propaganda and really does ' 
not exist. I can honestly: 
say it does exist as I actual-1 
ly was on this dam and even! 
took pictures of it.

' jai, svečiai. Šiemet V. But- 
! vilui už aktyvų ir kūrybingą 
j darbą suteiktas liaudies 
I meno žymūno vardas.

I eksponuojami greta estų ir 
■ latvių gintaro, metalo, kera- 
i mikos darbų.

J. PAPLAUSKAITE

are ■ 
It is a 

d new city, built near the j

huge man- I 
that produ- i 
amounts of!I 
the hydro-: 
. This is ’
many years 

said was only

Palanga is a small sum
mer resort type town, every
thing is focused on its rela
tion to the Baltic Sea and the 
sandy beach used by batherfe. 
Every evening just befor^' 
sundown there is a mas$ 
migration of the entire town 
to i the beach to see their 
famous sunset. Most of the 
building's in town are strict
ly for summer residents, 
such as hotels and company 
or union vacation homes. 
These homes belong to va
rious organizations and their 
employees can come here to 
spend several weeks at no 
charge at all. Since the 
homes are not large enough 
to accommodate everyone at 
once there is a sort of ro
tation system, besides eve
ryone does not want to go 
there every year. Some 
persons wish to wish to spend 
their vacation visiting other 
Soviet countries.

(to be continued)

J. Kasperavičiaus medžio skulptūra “Mergina su jurgi
nais”. A. BRAZAIČIO nuotrauka

bulėjo meniniu atžvilgiu, pa
sipildė naujomis liaudies ir 

| klasikine muzika, pagyvėjo 
koncertinė veikla Kaune ir 
išvykose.

Dirigęnto A. Čeičioirviso 
i kolektyvo nuoširdus bei atsi
davęs dvylikos metų darbas, 
davė gražių rezultatų, Tary
bų Lietuvos dešimtmečio 
Dainų šventės apžiūroje, 
choras laimėjo pirmą vietą.

Buvę dirigentai V. Budre- 
vičius, R. Geniušas ir P. 
Tamuliūnas Įdėjo daug nuo
širdaus darbo ir xjėgų, i

IW
MOKSLININKAI IR 
VEDYBOS

Statistikai, pasinaudodami Ang
lijos leidiniu ,,Kas yra kas?" apie 
įžymius žmones, padarė įdomių 
apskaičiavimų. Paaiškėjo, kad 
mokslininkams yra penkis kartus 
didesnė tikimybė sukurti šeimą, 
negu menininkams. Statistika tei
gia, kad mokslininkai sukuria šei
mas anksčiau, turi daugiau vaikų 
ir mažiau skiriasi.

Tyrimai rodo, kad vedyboms 
daugiau linkę fiziologai, tačiau 
biologai anksti nesituokia. Medi
kai skiriasi šešis kartus dažniau 
už chemikus.

Net skrupulingiausiais tyrimais 
nepasisekė įrodyti kokios nors 
priklausomybės tarp laimingo šei
myninio gyvenimo ir sėkmės ve
dusiųjų profesijoje...

Tėviškės laukuose
Kada sužaliuoja Nemuno krantai, 
Tuoj visus vilioja tėviškės laukai.

Kyla į padangę maž i vytur i ai, $
Ju skambi dainelė liejasi plačiai.

Čia dangaus mėlynėj nardo si gandrai,
Ten - pievose skleidžias purienų žiedai.

Švelnus pietų vėjas dvelkia pamažu;
Tėviškės laukuose miela ir ramu.

. ’ • K. ŽAKAVIČIENĖ

EKSPERIMENTINIS 
PRIEŠVĖŽINIS 
PREPARATAS

Prahos universitete sukurtas 
platinos preparatas, kuris išgydo 
pelių veij. Dviems pelių grupėms 
persodino piktybinius auglius ir 
po 8 dienų vienai grupei įšvirkš
davo naują preparatą. Beveik 
netrukus po to vėžio auglys pra
dėdavęs nykti ir visiškai išnykda
vo po dviejų savaičių. Pelės pa
sveikdavo po mėnesio.

Kontrolinės grupės pelės žūda
vo nuo vėžio po 20 dienų.

Nors ir sunkiose sąlygose 
dirbdamas, V. Ruokio vado
vaujamas Dotnuvos žemės 
ūkio technikumo 77 daininin
kų choras 1924 m. dalyvavo 
pirmoje dainų šventėje. V. 
Ruokis dainą, kaip moks1© 
šviesą, laikė geriausiu švie
tėju ir auklėtoju.

Prieš dešimti metų, kai 
šiam chorui buvo suteiktas 
respublikos pavyzdinio ko
lektyvo vardas, V. Ruokis, 
su dideliu malonumu, dar 
dirigavo ' Miko Petrausko 
harmonizuotą lietuvių liau
dies dainą “Motus, motuše”.

B

KNYGOS IR KOROZIJA
Senieji rankraščiai ir knygos 

genda, veikiamos ore esančių 
rūgščių. Ypač blogai popieriaus 
tinklainę veikia sieros ir azoto 
dioksidai. Kaip praneša žurnalas 
„Sajens daidžest", dokumentus, 
knygas ir meno kūrinius galima 
išgelbėti organiniu tirpalu, kuria
me yra šarminių^chemikalų. Popie
rius juo apipurškiamas, valomas 
teptuku ar tiesiog panardinamas 
tirpale, kurio šarmas neutralizuo
ja ir apsaugo nuo tolesnio rūgš
čių poveikio.

METEOROLOGIJA
IR TIKROVĖ

Frankfurto prie Maino (VFR) 
meteorologai užsibrėžė patikrinti 
visus liaudyje, žinomus oro spėji
mo būdus. Po dešimties metų ste
bėjimų buvo padaryta išvada, kad 
dagai įvairiausius požymius oras 
teisingai atspėjamas maždaug 
53% atvejų. Naudojantis baro
metru, termometru ir hidrometru 
(lyginamąją oro drėgmę rodančiu 
prietaisu), galima sudaryti tiks
lesnes prognozes.

Visa tai susiję su Oro spėjimu 
artimiausiai parai. Tačiau liaudyje 
populiarios ir tokios ilgalaikės 
prognozės: jei žiemos pradžia la
bai šalta, vėliau žiema nebus la
bai šalta, ir atvirkščiai, po gilios 
žiemos bus karšta vasara ir t. t. 
Patikrinus pasirodė, jog šie spė
jimai su tikrove neturi nieko 
bendra.
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PRISIMINIMU ŽIUPSNELIS

Dėdės Ambrozo agronomimai 
bandymai

Kur gydosi ir ilsiai 
Lietuvos žemdirbiai

salietra sklypeliuose avižos 
buvo tamsesnės. Šventin
tuose ir nešventintuose skly
peliuose avižos visai nesi
skyrė. Kuo toliau, tuo labiau 
išsiskyrė sklypeliai, patręš
ti salietra, - juose avižos 
buvo melsvos, daug tankes
nės ir didesnės, o kada iš 
plaukė, jos buvo beveik dvi 
gubai aukštesnės už netręš' 
tas salietra avižas. G 
šventintos avižos nieko ne. 
siskyrė nuo nešventintų ne^ 
tręštų”. . .

LABAI PASIŽYMĖJĘS LIETUVOS AKTORIUS

DVIEJŲ MŪZŲ TARNAS

Nuo labai senų laikų Dva- į avižos gražiai sudygo, 
rininkų kaime (Šiaulėnų I Parvežiau kleboną Čepą 
valsčiaus Šiaulių apsk.) už- tiesiai prie savo vidurinio 
siliko paprotys: šeštadienio lauko, parodžiau tą pusę ba- 
vakare susirenka vyrai pa- jorkelio, kurioje nebuvo trę- 
sitarti kaimo reikalais ir Šimo bandymų. Klebonas su 
išgirsti naujienų.

Taip buvo ir 1914 metų 
gruodžio mėn. vieną vakarą. 
Susirinkę vyrai aptarė ben
drus1 kaimo reikalus, Morkū
nų kriaučiukas perskaitė 
laikraštį, kuriame buvo pa
rašyta: “Mes taip sumušė- 
me vokiečius, kad jie nesu- , , , _
skubo mūsų vytis”. Po to Į tuką ir du mažus - penketu- ! nulipo nuo licipedo, nufoto-
susirinkę vyraK paprašė ! kus, ir klebonas namo išva- ; grafavo avižas ir fotografiją
žymų kaimo pasakorių Dėdę Į žiavo. . . i nusiuntė Į “Žemę”. ,
Ambrozą ką nors papasakoti, ! “Na, - manau, - jeigu tik Kunigai tik mums draudžia 
ir jis papasakojo: ' dešimteriopai atnagradys skaityti “Lietuvos ūkininką

man ponas dievas, tai aš jau ir 
i ponu būsiu, 
riopai?

iš Šiaulių agronomas Kaži- didelių 
liūnas Čiutelių liaudies mo- • 
kykloje papasakojo apie nau
jus ūkininkavimo būdus. Ag-

TRĄŠOS IR DERLIUS
Pernai žiemą atvažiavęs

Parvežiau kleboną Čepą

vargonininku pagiedojo loty- 
į niškai, pašventino švęstu 
j vandeniu su krapyla, vėl pa- 
! giedojo. Paskui nusivilko 
1 kamžą, ir visi nuvažiavome 
, pietauti.

Papietavome, aš daviau 
klebonui 3 raudonus pinigė- 

, liūs: vieną didelį - dešim-

MANO
BANDYMAS SPAUDOJE

Tuo laiku bajorkeliu nela
basis nešė Buračiuką kudlių; 
pamatęs avižose lenteles, jis

99

“Žemę”, o patys skaito, 
O jeigu šimte- į kada niekas nemato. Pama- 

2,500 rublių - 250 į tęs “Žemėje” mano avižų fo- 
auksinių pinige- i tografiją kad supyko klebo- 

Koks aš buvau • nas, tuojau pasiuntė zakris- 
kad iki šiol nešven- ! tijoną Petrą sudaužyti mano- - - - - - mulkis,

jus ūkininkavimo būdus. Ag- tinau lauk9> kitais metais lenteles, o sekmadienį kle- 
r on omą s sakė, kad trešiant šventinsiu, visus laukus ir bonas iškeikė mane per pa - 
dirvą zuperiu, vienas pūdas gyvulius.
zuperio padidina rugių grūdų . ’"7
derlių 5 pūdais, avižų - 
pūdais, bulvių - 30 pūdų 
Salietra dar daugiau didinan
ti derlių.

Susirinkę vyrai pareiškę Kryžanauskių 
abejonę dėl tokio didelio trą- gražiai, užrašyti ant paga- link), 
šų veikimo, ir agronomas 
pasiūlė atlikti bandymus, pa
žadėjęs veltui duoti trąšas, 
jeigu bandymai bus vykdomi, 
prisilaikant bandymams 
vykdyti taisyklių, kurių turi
nį nupasakojo.

Toliau agronomas papasa
kojo, kokias naujoves galėtų 
taikyti ūkyje. Vienok, agro
nomas Kaziliūnas patarė 
ūkininkams: ką tik naują 
darai ūkyje, pradžioje tą rei- : patenkinti ir agronomas Ka- santro karto, didenis 
kia išbandyti nedieliu mastu, Žilionis, ir ypač klebonas netręšto sklypelio. Sventin 
paskaičiuoti apsimokėjimą Čepas”, 
ir tik tada taikyti viso ūkio 
mastu. '

Kadras iš kino filmo “Jausmai”. Kasparas-R. Adomaitis., ' mokslą taip lyg aš būčiau
Rytą atsikėliau anksti ir ■ pats liuciferis”. . . (Čia 

4 bandymus apiforminau pagal, Gailiušis, Grigaliūnas ir Jo- 
visas taisykles: padirbau nas Kryžanauskis persižeg- 
dvi dideles lenteles ir 5 ma- ; nojo po 3 kartus ir atsigrįžę 

; žas lenteles. Paprašiau ■ per kairįjį petį atsisukę nu- 
Antaniuką sispiovė Dėdės Ambrozo

mantų, tapau konservatori
jos aktorinio fakulteto “fuk- 
su”.

1962 metais diplomuotas 
fizikas jau tapo diplomuotu 
aktoriumi ir visai nesigaili 
*'jaunystės paklydimų”, nes 
yra giliai Įsitikinęs, jog 
“šiuolaikinis aktorius turį 
daug žinoti, pažinti visą gy
venimo sudėtingumą, žinoti 
šiuolaikinės minties raidą. 
Be viso to sunku suvokti nū
dienos žmogaus dvasinį pa
saulį. Be žinojimo neįma
noma suformuoti savo idėji- 

. i nio ir kūrybos kredo”.
- “dabar bus ' derlius buvo maždaug pu-į sakingą uždavinį - suorgani-!

mintų lentelių. Ant vienos - “Kada rudenį nuplovęs 
didelės lentelės užrašė: i avižas iškūliau, iš patręštų 
Laukas pašventintas, ant ki- j salietra sklypelių avižinių 
tos - Laukas nešventintas, j šiaudų gavau dvigubai dau- 
Ant 2 mažų lentelių užrašė: igiau, negu iš netręštų. Grū- 
Netręšta, ant vienos - Pa- ■ dų iš patręšto salietra ir 
tręša zuperiu, ant vienos - zuperiu sklypelio buvo be- 
Patręšta salietra, ant vie- veik dvigubai daugiau, negu 
nos - Patręšta salietra ir netręšto 
zuperiu. Visas lenteles pa- į ta zuperiu arba 
stačiau Į savo vietas. i kiekvienu atskirai,

"Na, - manau, -

fOuu. Gi kur buvo tręš- 
i salietra 

grūdų

'"Režisierius > Vytautas 
Žalakevičius stato Lietuvos 
ir “Mosfilmo” kino studijų 
bendros gamybos filmą “Tas 
saldus žodis - laisvė”. Pa
grindinį Francisko vaidmenį 
atlieka Regimantas Adomai
tis”.,

Tokia žinutė, pasirodžiusi 
prieš kurį laiką spaudoje, 
pradžiugino populiaraus 
teatro ir kino aktoriaus ger
bėjus. R. Adomaitis šioje 
juostoje sukurs paveikslą 
vienos Lotynų Amerikos ša
lies komunisto, kuriam par
tija patikėjo sudėtingą ir at-

, negu DIDELI PASIEKIMAI

reikia pašventinti
Gal ir rei-

vaizdingose Lietuvos vie
tose. Artimiausiais metais 
kaimo žmonėms atvers du
ris dar kelios naujos sana
torijos Druskininkuose, iš
tisas gydomasis miestelis 
Birštone, didelis pensiona
tas su uždaru jūros vandens 
baseinu Palangoje ir nema
ža kitų sveikatingumo bei 
poilsio namų.

Gal kai kam Įdomu būtų 
sužinoti, kiek gi toks gydy
masis ar poilsis kainuoja.

Mūsų žemdirbiams dėl to 
daug sukti galvos netenka. 
70 procentų gydomojo kelia
lapio kainos apmoka žemės 
ūkio darbuotojų profsąjunga. 
Likusią dalį padengia ūkis. 
Suprantama, jei jau nori pa
sidairyti užsienyje, tada 
prašom už savo santaupas.

Susivienijimo sanatorijo
se dabar gydosi arti 5 tūks- 
čių kaimo žmonių, apie 6 
tūkstančius išvykę poilsiau
ti į kurortus, c

Daugiau kaip 10 tūkstančių 
Lietuvos žemdirbių šiemet 
keliavo ar dar keliaus turis
tiniais traukiniais po Kau
kazą, Vidurinę Aziją, įdo
mesnėmis Rusijos Federa
cijos vietomis. Šiemet taip 
pat žymiai daugiau, negu 
ankstesniais metais, organi
zuoto kaimo žmonių turisti
nių kelionių į užsienį. Že
mėtvarkos specialistai, pa
vyzdžiui, neseniai lankėsi 
Bulgarijoje ir Rumunijoje. 
Grupė žuvininkystės darbuo
tojų pabuvojo Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje, 
gėlių augintojai buvo išvy
kę Į Čekoslovakiją. Didelė 
grupė turistų iš Mažeikių 
rajono svečiavosi Lenkijoje, 
joniškiečiai - važinėjo po 
Lenkiją ir Čekoslovakiją.

Lietuvos žemdirbių gru
pės taip pat ruošiasi vykti į 
Švediją, Daniją, Prancūziją 
ir kitas užsienio šalis.

I šias keliones kolūkiai ir c
valstybiniai ūkiai rekomen
duoja darbščiausius žmones, 
gerus specialistus, kad pa
buvoję svetur, be patirtų ke
lionės malonumų, jie ką gero 
matę galėtų papasakoti ir 
savo artimiesiems.

J. BAGDANSKIS

Vasaros metas, kai kaimo 
žmones griūte užgriūva 
aibės darbų, ką ir besakyti, - 
sunkiausias. Nors ir kom
bainai kerta javus bei rauna 
linus, drėkinimo mašinos 
laisto laukus, o traktoriai 
juos vagoja, bet pabandyk iš
siversti be žmogaus rankų. 
Tačiau, nepaisant to, kolū
kieti iš Lietuvos* neretai su- c
tikisi poilsiaujantį saulėta
me Kryme ar Kaukaze, ap
žiūrinė jant senovinio Sa- 
markando Įžymybes Viduri
nėje Azijoje, architektūros 
paminklus Maskvoje ar Le
ningrade.

Ne vieną mūsų žemdirbį 
pamatysi ir prie Balatono 
ežero Vengrijoje, Čekoslo
vakijos sostinėje Prahoje. 
O, sugrįžęs iš svetur, ne
retas pasakys, kad Palan
goje maudytis maloniau, o 
gydytis ne blogiau Druski
ninkuose ) kaip ten čekų 
Karlovy Varuose.

Lietuvos kaimo žmonės, 
kadaise^ tepasiekdavę arti
miausią bažnytkaimį ar val
sčių, kitu atveju gal ir ap
skrities centrą (aišku, ne 
turizmo reikalais), dabar 
gydosi sanatorijose, poil
siauja respublikos ir šalies 
kurortuose, keliauja svetur 
pasidairyti.

Žemdirbių poilsiu, jo or
ganizavimu daug rūpinasi 
prieš keletą metų Įsikūręs 
Respublikinis žemės ūkio 
darbuotojų poilsio Įstaigų 
susivienijimas, kurio dali
ninkais yra Lietuvos žemės 
ūkio darbuotojų profesinė 
sąjunga, taip pat atskiri 
ūkiai.

Susivienijimas centrali
zuotu būdu stato modernias 
sanatorijas, gerai Įrengtus 
poilsio namus ir skirsto i 
juos kelialapius organizaci- 
joms-dalininkėms, priklau
somai nuo investuotos pini
ginės sumos dydžio. Susi
vienijimui dabar priklauso 
gydomasis pensionatas 
“Versmė” Birštone, pirma
klasė “Eglės” sanatorija 
Druskininkuose, du poilsio 
namų kompleksai Palangoje.

Susivienijimas statosi 
poilsines Neringoje ir kitose

zuoti senatorių komunistų 
pabėgimą iš tvirtovės, kur 
juos Įkalino diktatorius.

O dar taip neseniai - 1966 Adomaičio kūrybinis baga- 
metais, kai į ekranus išėjo žas nuolat pildėsi Įdomiais 
plačiai šiandien žinomas V. ■ darbais, sudėtingais charak- 
Žalakevičiaus filmas “Nie- teriais. Tarp Donato ir 

Francisko, Lotynų Amerikos 
komunisto, glaudžioje kai
mynystėje gyvena Fransas 
(“Altonos atsiskyrėliai’) ir 
Mindaugas (Just. Marcinke
vičiaus drama “Mindaugas”, 
pastatyta Vilniaus akademi
niame dramos teatre), Kas
paras (filmas “Jausmai”) ir 
Alioša Karamazovas (Kauno 
dramos teatro spektaklis). 
Čia sutiksi ir bebaimį Ser
gejų Lažo iš to paties pava
dinimo filmo ir nesiskaitantį 
su priemonėmis, kai siekia
ma valdžios, Edmondą (fil
mas “Karalius Lyras”), vė
javaikį širdžių ėdiką Bronių 
(juosta “Suaugusių žmonių 
žaidimai”) ir Ivaną filme 
"Rytų koridorius”, mokytoj^ 
iš "Vyrų vasaros”, ir Žygų 
,iš Kauno dramos teatro 
spektaklio “Saules stulpas”.

Per tuos dešimt metųto sklypelio derlius nieko 
nesiskyrė nuo nešventinto

Taigi, tręšimas
sekmadienį su visa
ėjau žiūrėti bandy- ■ netręšto.

Jau po dviejų sa- davė pelną, o šventinimas -
pamačiau skirtumą nuostolį.

tręštuose Visos pavardės tikros.
m T  —...................————~—r-—— i i ' — ■< r ~ j;, k,'J***-

IŠPAŽINTIS PRIE MOTINOS KAPO

šeima
mų. .
vaičių
tarp sklypelių:

IŠBANDYSI U
Ilgai nelaikęs, parsivežiau 

trąšas. Duodamas trąšas, 
agronomas dar kartą primi
nė bandymų tvarką ir sąly
gas. . :

Už savaitės Kolėdoje Pole
kėlės klebonas ir pasakė,kad Į 
būtinai
mano laukus 
kia išbandyti”, - lėtai išta
riau aš, prisiminęs agrono- ’ 
mo Kaziliūno nurodymą, kad 
kiekvieną naujovę pirmiau ’ 
reikia išbandyti mažu mastu, 
paskaičiuoti jos pelningumą i 
ir tik tada daryti didesniu 
mastu.

“Žinoma,kad reikia paban
dyti”, - atsakė klebonas, - i 
tu - toks pažangus ūkininkas, į 
girdėjau šįmet darysi tręši
mo bandymus”. j

“Trąšas gavau veltui, ir i 
bandymai nieko nekainuoja, į 
o čia paklok 10 rublių, kurių ; 
dabar taip trūksta”. . .

“Ne 10, bet 15 rublių”, 
pataisė klebonas, - “be to, 
penkrublinę vargonininkui su 
zakristijonu, be to, pietūs, - 
tai viso 25 rubliai. . . Bet 
nesigailėk: kad Dievas duos, 
šimteriopai apsimokės”. . .

“Šimteriopai”, aš net pa
šokau: agronomo naujovėse 
vienas rublis duoda tris, o 
klebono - šimtą. . .

Užsukai aplankyti motinos kapo 
Žydi begonijos, rūtos žaliuoja. 
Tujos paunksnėj antkapį slepia. 
Pušys ir eglė suošia, ^siūbuoja. 
Kapinėse anei gyvos dvasios!
Prieš akis tau iškyla jos stotas mielasis; 
Regi ją palinkusią - seną ir gerą... . 
Matai jos akis - rūpestingas, žydrąsias. . 
Ji šaliką šiltą kelionei tau neria, 
Tave būti dorą moko, įkalbinėja.
O galvoj tau švilpavo, ūžavo vėjai, 
Ne ji tau rūpėjo - kas kita! • 
Kai ji dėl tavęs raudojo, kentėjo, 
Tu bevelijai ašarų jos nematyti 
Ir iš namų lyg iš priespaudos bėgai.
Iš kilniaširdės globos ištrūkai per jėgą, 
Marios ir upės tau buvo lig kelių!
Teisingo ir šilto jos žvilgsnio nemėgai, 
Tave erzino žodis Švelnus jos: ’’Vaikeli!” 
Dvelkiąs palaiminimą - romų ir tyrą.

Žalakevičiaus filmas “Nie
kas nenorėjo mirti”, dažnas 
klausinėjo: kas gi tas vaiki
nas, suvaidinęs tempera
mentingą, nepajėgusi suval
dyti savo jausmų ir dėl to 
žuvusi, vieną iš keturių bro
lių Lokių Donatą?

Tai buvo antras vaidmuo 
kine jauno aktoriaus, vos 
prieš keletą metų baigusio 
Vilniaus konservatoriją. 
Pirmą kartą jis pasirodė 
ękrane irgi režisieriaus V. 
Žalakevičiaus filme “Vienos 
dienos kronika”, Ir jei kas 
jį ir pamena, tai gal tik dėl jo 
šypsenos, skvarbaus žvilgs
nio ir. . . uniformos žvil
gesio. O štai Donatas jau 
pavergė žiūrovų širdis ir, 
sutapatintas su aktoriumi 
Adomaičiu, užėmė ten pasto
vią vietą.

APIE ADOMAITį

PAGAL
AGRONOMO PATARIMUS

Pavasari, tęsė Dėdė Am- 
brozas, - avižas pasėjau vi
duriniame lauke pirmame 
rėžyje 
pusėse;
pasėjau 
pusėje.

abejose bajorkelio 
bandymams trąšas 
bajorkelio antroje
Pasėjus palijo, ir

Ir štai ji amžinai nuo tavęs atsiskyrė! 
Išpažintis ši - tuščia ir bevaisė! 
Jai padaryta skriauda tavy tvyro, 
Čia stingdo į ledą, čia degina baisiai, 
Tau nakčia jos priekaišto akys sapnuojas.
Ir tu negali būti piktas, abuojas, - 
Tu skriaudą išteisti stengies senutėm, 
Kuriose tu motiną savo vaizduojies, 
Mėgini - tarsi jai - sūnus doras būti, 
O jos džiaugias, stebis, tarpusavy tarias:

n’’Matyt, motinai savo be galo jis geras?!
O tu sau liūdnas šypsaisi graudžiai:
Ąk, kodėl dažnas apdujęs jaunystėje daros? 
Košmarais likimas vėliau jį nubaudžia. . . 
Motinos vardą ištarti draudžia. / .

j. Šimonis

Prieš porą dešimčių metų 
Regis (taip jį vadina draugai 
ir pažįstami), kai dar gyveno 
savo tėvo inžinieriaus Ado
maičio namuose, tyliame 
Pasvalio miestelyje, net ne
galvojo apie sceną. Žavėjo
si tiksliaisiais mokslais, 
ypač fizika, bet kartu mėgo 
pasižiūrėti ir Pasvalyje gas
troliuojančių teatrų spektak
lių, pasiklausyti koncertų.i

Baigęs vidurinę mokyklą, 
Regimantas pradėjo studi
juoti fiziką Vilniaus univer
sitete. “Tačiau, kaip daž
nai prisimena aktorius, - 
greit supratau, kad sėdžiu 
ne savo rogėse. Fizika 
vaizduotės nežadino. Todėl, 
būdamas universiteto diplo-

bagažas, turtėja gyve- 
patirtimi ir pats akto- 

Jo nauji darbai pasi- 
vis didesniu meistriš-

Metai eina. Gausėja kūry
binis 
nimo 
rius. 
žymi
kurnu, vis gilesne kuriamų 
herojų charakterių analize/ 
Kaip vadinsis jo nauji hero
jai? Gal tai bus kunigaikš
tis Myškinas, gal Ričardas 
III, o gal nūdienos žmogus - 
mokslininkas ar paprastas 
darbininkas? Kas jie bebū
tų, mes žinome, jog mūsų 
laukia Įdomios pažintys. 
Adomaitis priklauso tai ak
torių grupei, kuri nesiilsi ant 
pirmųjų laurų vainikų, o nuo
lat ieško, nerimsta ir neša 
savo geriems draugams - 
žiūrovams , džiaugsmą ir 
gražius atradimus. 1

R.GLIBAUSKAITE
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AKTORĖ JANE FONDĄ
, įžymi kovotoja prieš Vietnamo karą.
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SENELIAI LAIMI KOVĄ

Jau prieš kelis metus se
natvės pensininkai buvo pra
dėję kovą prieš transporta- 
cijos kompaniją “Septa” už 
nužeminimą. važiuotės kainų 
busuose ir požeminiuose 
traukiniuose. Ir nors dalinai 
kovą laimėjo 10 centų pigiau 
negu dirbantiems jauniems 
žmonėms. Šiems fėras 35 
centų ir persėdimas 5 c.

Tai geriau kaip nieko.- 
Tik blogumas tame, kad pen
sininkams laikas labai ribo
tas - nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vak. po pietų. Tik šešta
dieniais, sekmadieniais ir 
per šventes nupiginta kaina 
visą dieną, ir tik tiems, ku
rie lipdami į busa parodo 
socialės medicininės ap- 
draudos kartą. Be kartos, i 
tu būk ir šimto metų am- !

pigiau važiuoti ne-

Miami, Fla S.Petersburg,Fla Worcester, Mass

Kauno Politechnikos institutas ruošia 43 profiliu inži
nierius. Šiemet diplominį projektą apgynė 20-tukstantasis 
šios aukštosios mokyklos absolventas. Jubiliejinis diplo
mas įteiktas Automatikos fakulteto studentei, panevėžiečių 
gydytojų dukrai Zitai-Nijolei Žemaitytei. Ją nuoširdžiai 
pasveikino instituto rektorius profesorius M. Martinaitis, 
dėstytojai, mokslo draugai. M.. OGAJAUS nuotrauka

kurie busu šioferiai 
ištikimi kompanijai, 
rytą aš įžengiau į 
šoferis, pažvelgęs į 

“Pap! 
•4 mi- 

Ir liepė

žiaus, 
gausi.

Kai 
labai

I Vieną
!busą,
laikrodėlį, sako:

I Dar per anksti. T 
inutės iki devynių”, 
išlipti.

STATJSTIKA
1971 m. pirmąją vielą plieno 

gamybos srityje užėmė TSRS — 
120 mln. tonų, antrąją —-JAV — 
112 mln. (1970 m. — 122 mln.), 
trečiąją — Japonija — 88 mln., 
toliau seka VFR — 40 mln. Kinija 
pagamino 21 mln. t plieno. Pra
ėjusiais metais plieno gamyba so
cialistinėse šalyse padidėjo dau
giau kaip 5%, o kapitalistinėse 
šalyse — sumažėjo daugiau kaip 
5%.

ATSTATYS
BABELIO BOKŠTĄ

Irako vyriausybė nusprendė 
restauruoti Mesopotamijos seno
sios sostinės Babilono griuvėsius. 
Toje vietoje, kur kadaise stovėjęs 
Babelio bokštas, dabar žemės 
įduba, o bokšto mūro likučius jau 
seniąj savo reikalams išsinešiojo 
vietiniai gyventojai.

įpiečiau Bagdado numatyta at
statyti garsiuosius „kabančius Se
miramidės sodus".

Rugpiūėio 23 dieną Socia- 
lio Klubo patalpose įvyko 
L. L. D. 75 kp. susirinki
mas, Petfū Gudelio gimta
dienio puota ir tuo pačiu lai
ku Juozo Šukio 100-metinio 
gimimo paminėjimas. Kaip 
matote, dėl vienos sueigos, 
tai jau buvo platus užsibrė-1 
žimas.

Parengimas prasidėjo su 
pietumis, kuriuos finansavo 
celebrantas Petras Gudelis. 

Mis kaip tik ir buvo sambū
rio centre.

Prieš pradedant pietauti, 
V. Boviiias apibudino P. Gu
delio vaidmenį Literatūros 
draugijoje ir pažangiajame 
judėjime, ir pažymėjo, kad 
mūsų jau švenčia savo 83- 
čiąjį gimtameni. Tąja pro
ga jis aukoja $100 “Laisvei”, 
$100 “Vilniai”, $50 “Liau
dies Balsui”, $200 “Daily 
World” ir $50 šioparengimo 
vaišėms.

Chicagos “Vilnyje” per 
kelius numerius buvo ra
šoma, kad tena i vieši plačiai 
žinomi Lietuvoje ir užsie
nyje pramoginių šokių šokė
jai Dalia ir Vidas Kamaičiai 
iš Tarybų Lietuvos. . Mes 
pasiska.it ome laikraščiuose 
ir galvojame: Mūsų kam
pelis tos laimes neturi!

Bet štai, penktadienį, rug- 
piūčio 18 d. gauname prane
šimą, kad mieli svečiai at
vyko į St. Petersburgą pas 
savo dėde J. Kamaiti, ir ta 
proga sutiko duoti šokių pro- 

vakarą, kiek 
ukviesti telė-

i Lietuvių Klubą su- 
nemažai vietos lie- 
Publika susidėjo iš

KAI KAS IŠ ATSIBUVUSIO 
“LAISVĖS” PIKNIKO

gramą. I 
buvo galima 
fonais, 
sirinko 
tuviu.. (
iv a i r i i į p a ž i ū r ų ž m o n i ų.

Vadovaujant Helen Hin
man, visi svečiai skambiai dų visą 
sudainavo celebrantui “Hap
py Birthday” ir 
Metų
navo linksma dainele. 4

Klubo pirmininkas Jurgė- 
la perstatė svečius. Prieš 
p ra d e d a n t š o k į , Vidas Ka - 
maltis plačiai paaiškino šo
kių sudėtį, taipgi pasakė, 
kad jiedu su žmona yra in
žinieriai ir po darbo valan- 

savo Iiuoslaiki ski- t 
ria šokiams.

Jie pašoko 10 skirtingų šo-

Kaip žinia, piknikas įvyko 
rugpiūėio 13 dieną Olympijos 
parke. Bendrai paėmus, 
buvo sėkmingas piknikas. 
Dalyvavo gražiai nusiteikusi 
skaitlinga publika. Joje 
džiugu buvo matyti ir svečių 
iš toliau, būtent: “Laisvės” 
redaktorių A. Bimbą, dainos 
meistrus Mildred Stensler ir 
Viktorą Bekęrį, Povilą ir 
solistę Nelę Ventus, Heleną 
ir Ameliją Jeskevičiutes, 
Mass., valstijos auklėtinį 
Joną Grybą, mielus draugiš
kus A. ir W. Juškevičius, 
ilgus metus veikusi mene 
Albertą Potsų, montellietį, 
su žmona, dainininką Albiną 
Dupšą, Lt)S veilcėją Ann 
Yakštis. Nuoširdžiai, 
skaitlingai buvo atstovautos 
Bostono, Montello,
rence, Haverhill, Nashua ko
lonijos. * \

Law-

buvo džiugu čionai atvykti, 
nes čia gyvena jo šeima, čia 
likę nepamirštami pažangio
je veikloje takai. Nors pa
sikeitė miestas, bet daug kas 
jam priminė čią vykusias 
kovas, kuriose ir jisai uoliai 
dalyvavo.

Norš* Antanas apleido 
Worcester! ir išvyko į gana 
tolimą šalies kampeli, bet 
iš kovos kelio, vedančio į 
taikingą, giedrą rytojų, ne
pasitraukė. |

Įdomu buvo su svečiu pa
sikalbėti. Antanas čia pasi
svečiavo pas sūnus, kurių 
vienas yra psychologas, ki
tas komercinių lėktuvių vair 
ruotojas, o trečias mecha
nikas vietinėje industrijoje. 
Nesuspėjęs atvykti į “Lais
vės” pikniką, mielasis sve
čias “Laisvei” paaukojo visą 
šimtinę dolerių. Jis taipgi 
čionai vykusįame “Daily 
World” piknike to laikraščio 
paramai davė $150.

Daug širdingų velijimų 
Jums, mielas Antanai', gra
žios sveikatos ir ilgų metų 
šiltoje Floridoje.

DAINOS PROGRAMA M. S.

KIEK PASAULYJE 
TELEFONŲ?

Kompanijos „Ameriken telefon 
end telegraf" duomenimis, 1971 
m. visame pasaulyje buvo T12,l 
mln. telefonų aparatų. Amerikie
čiai — „plepiausia" tauta pasau
lyje: 1970 m. kiekvienam JAV gy
ventojui teko vidutiniškai po 779 
vietinius ir tarpmiestinius iškvieti
mus. Antrą vietą užima Kanada — 
730 iškvietimų vienam gyventojui. 
Trečią ir ketvirtą vietą užima Šve
dija ir Islandija.

%

KIŠENINIS TELEFONAS

Vengrijos Liaudies Respublikoje 
pradėta serijinė portatyvių radio
telefonų gamyba automobiliams. 
Reikalui esant, kiekvienas miestie
tis gali įsidėti j portfelį telefoną, 
kuris sveria 700 g, ir kelionėje j 
susisiekti su abonementu. Šiuo j 
radiotelefonu galima susisiekti su i 
bet kuriuo punktu, esančiu 500 
km- plote

GYVYBES ELIKSYRAS

PAGAILĖKITE VĖŽLIŲ
Floridos smėlio paplūdimiuose 

dėl nežinomos priežasties žūda
vo daug didelių jūrų vėžlių. Tik 
po nuodugnių tyrimų pavyko su
žinoti priežastį. Majamio paplū
dimiuose ir valčių stotyse pasiro
dė skelbimai: „Ledi ir džentelme
nai, iškylaudami nemėtykite į jūrą 
polietileninių maišelių, kuriuose 
laikėte pusryčius. Matyt, manyda
mi, kad tai medūzos, didieji jūrų 

žūvavėžliai suėda maišelius ir 
nuo vidurių užkietėjimo''.

Mūsų šalyje pradėta naujo pre
parato gamyba. Tai maleino rūgš
ties hidrazido natrio druska (Na- 
EMK). Apipurškus šakniavaisius 
šio preparato vandeniniu tirpalu, 
j kurį pridėta emulgatorių (OP-7, 
arba OP-10), daržovės ne taip 
genda, ilgai jas laikant. Naujasis 
preparatas sulaiko daržovių dygi
mą ir sumažina jose medžiagų 
apykaitos procesų intensyvumą. 
Plačiai pritaikius šj preparatą, lai
kant bulves, svogūnų galveles ir 
cukrinius runkelius, bus galima 
gauti šimtus mln rublių pelno kas
met

Bridgeport,Conn VIETOJ ALYVOS — 
ORAS

Teko pastebėti “Laisvė
je”, kad Water būrio LLD 28 
kuopa rengia spaudos naudai 
pietus. įvyks rugsėjo 17 
dieną, 103 Green St., lietuvių 
svetainėje, Waterburyje. 
Pietūs bus duodami 1 vai.

Komisija prašo visų kolo
nijų veikėjus tą dieną nieko 
pas save nerengti, o dalyvau
ti pas juos.

Męs iš Bridgeporto pasi
žadame tuose pietuose daly
vauti, taipgi raginame ir 
prašome kitų miestų draugus 
dalyvauti. Būtų gražu ma
tyti ir sutikti iš visų miestų 
ir miestelių draugus ir jiems 
paspausti dešinę. Visi jau 
seniai matyti.

J. STRIŽAUSKAS

Japonijoje sukonstruotas elekt- 
rovariklis, kurio apsisukimų grei
tis yra pusė milijono kartų per 
minutę. Vietoje paprastų alyvų j 
guolius jpurškiamas suspaustas 
oras, kuris praktiškai sumažina 
trintį ikr nulio.

graži, 
mta ir

Jeigu

Į dainą yra įpinta 
galinga, sudėtinga g; 
žmogaus gyvenimas]

Ilgiausių
Pats Petras sūdai-|kių ir programą užbaigė lie

tuviška polkute. Jie tikrai 
nepaprastai žavėjo publiką 
savo grakštumu ir lankstu
mu. Po kiekvieno šokio juos 
palydėjome garsiais aplo-

Waterbury.(Jon n

Po pietų prasidėjo forma
lus L. L. D. 75 kp. susirin
kimas, kuris greit ir sklan- 

j džiai praėjo. Po to ėjo kul- 
Jie suruošė protesto de- | tūrinė programa.

j monstraciją. Apie porą 
i šimtų vyrų ir moterų apsupo 
“S.epta” kompanijos raštinę

, ir pareikalavo dar nužemin-
5 ti seniems važiuotės mokestį 
i ir laiko ribojimą panaikinti.
1 Demonstracija susidomėjo.
1 ir Pennsylvania valstijos gu- 
! bernatorius Milton Shapp, ir
1 16 rugpiūėio atvyko į Phila-
• delphia ir turėjo pasitarimus į
; su miesto Majoru A. Rizzo, :
i “Septa” atstovu ir pensinin
i ĮęgĮ į s I

jlė pensininkams važįnėti | S*U11XUU ncuuu*
i veltui, be laiko ribojimo, ir i Pažinojęs Juozo Šukio as- 
■ sakė, kad jisai sumokėsiąs j meniškai, iš spaudos ir iš 
i “Septa” komp. iš lioterijoje'Įo ve^^os organizavime ir 
l gautų pinigų. ' ____
j pasipriešino gubernatoriaus 
sumanymui, ir pagaliau nu

karta, kad seneliams važiuo-■
tės kaina būtų 10 centų su 5 i - 
centų persėdimu. J organizavimąsi

* * *

Rugpiūėio 20 d. R. Merkis
I. Kazlauskas ir E. Mulo-
kaitė nuvykome į Eddyston, ■ 
Pa. aplankyti ligonį draugą J 
A. Lipčių, kuris po operaci-i 
jos gydosi namie po daktaro; 
priežiūra. Mes radome drg. ■ 
Lipčių gulintį ant sofos. ; 
Jis pamatęs mus nudžiugo. \

Aperacija gerai pavykusi ■ 
ir atrodo, kad ligonis pilnai; 
susveiks ir vėl stos prie vi- i 
suomeninės veiklos.

“L”, reporteris!

PENSININKAI BUVO
NEPASITENKINE<

eilePirmiausia, visa 
draugų prisiminė uolų pa
žangųjį veikėją, veikusi 
Jungtinėse Valstijose ir tė
vynėje, Juozą Šukį, taip kaip 
kas jį pažino, kokius reika
lus su juomi turėjo ir ko
kioje veikloje su juomi da
lyvavo. O tas viskas, su- 

iprantama, buvo jau gana se- 
! niai. Nėra Amerikoje lietu- 
j vio darbininko, veikusio 

Gubernatorius pasiū-i Prie§ laike Pirmojo pa- 
voI saulinio karo, kuris nebūtų

S ve e i 
vyks

kad jie dar 
i Clevelandą ir New 

, o iš ten į savo gim-
i tąją Tarybų Lietuvą, kur jų 
! laukia pasiilgusi trejų metų 
’ dukryte Eglutė.

Tačiau kiti i švietime lietuvių darbininkų. ! 
; Po Pirmojokaro, kada Euro- j 
, poje siautė revoliucijos, tai i 
.pas mus J. V. pradėjo siaus- ! 
. ti reakcija prieš darbininkų ' 

į unijas. , 
Reakcija buvo intensyvi. Ji i 
pakirto J. Šukio veiklos pa- I 

; grindą ir jis grįžo į senąją s 
j tėvynę. Galutinai, pastoviai j 
j apsigyveno Minske, kur An- ! 
■ trojo pasaulinio karo naetu - 
naciai ji su daugeliu kitų nu
žudė..

J. Šukio mylima žmona
J. Benesevičiutė-Šukienė 
bendradarbiavo su juomi 
visą gyvenimą ir buvo jo ne
pamainoma pagelbininkė. 
Po karo grįžo į Suvalkiją, 
kur dar neseniai mirė.

V. B-nė

Rochester, N.Y

Piknike kalbas
Helen Jeskevičiutė
Bimba.

Virtuvei dovanų
Ona Klimienė iš Stoughtono, 
Valinčiauskas ir kas nors

pasakė 
ir A.

pridavė

RAUMENS 
PERKĖLIMAS

Londono chirurgas Noelis Tom- 
sonas opėraciniu būdu perkėlė 
raumenį. Iki šiol tokios operacijos 
baigdavosi nesėkmingai: gydyto
jai nežinodavo, kaip išlaikyti rau
mens gyvybingumą operacijos 
metu. Dr. N. Tomsonas prieš per
kėlimą pašalino nervą, valdžiusi 
raumens funkcijas. Tai padėjo iš
laikyti raumens gyvybingumą per 
visą operaciją.

Po kalbų, Helen Hinman 
padainavo keletą dainelių. 
Taipgi P. Gudelis padainavo 
keletą savo jaunystėje dai
nuotų dainelių, kurių dvasia 
jis tiek daug metų gyveno. 
Pabaigoje Jonas Smolenskas 
paskaitė eileraštį.

S. ZAVIS

muzikų ir dainininkų, tai 
mūsų gyvenimui rimtai sto- 
kuotų gyvos, spalvingos iš
raiškos.

Dėlei susidėjusių aplinky
bių rengėjai buvo nusprendę 
šįemet piknike neturėti me- 

i nines programos. Tai buvo 
jaučiama didelė spraga. 
Tai pajuto dainininkai, kurie 
nesuskaitomas valandas, li
kusiai nuo rūpestingo gyve
nimo, atiduoda dainai, ir nu
tarė tai pataisyti. Iš toliau
sia atvykę Mildred Stensler 
ir V. Bekeris padėjo pamatą 

i ir pravedė programą. Juos
Rugpj ūčio 20 dieną ( įvyko i pasekė Albinas Dupša, Ne- 

pierūs, kuriuos surengė Ge-j liūtė Ventienė. Prie jų pri- 
demino Draugystė pasitiki-; sidčjo vietinis solistas Jonas 
mui iš Lietuvos sugrįžusių! Sabaliauskas ir Jonas Gry- 
turistu. Jie buvo nuvažiavę! bas. 
pamatyti Lietuvą. Buvo še-i. 
šios moterys ir vienas vy- į 
ras.

Pavalgius pietus, visi sve- ! 
čiai buvo užklausti, ką jie! 
mate Lietuvoje ir kaip dabar |
atrodo Lietuvos gyvenimas. į paliko 3 pyragus, kurio ar 
Visi, kaip vienas, pasakė,! kurios pavardė nepaimta, 

j'kad Lietuvoje jiems viskas: Atsiprašome, Vincas Žitkus 
patiko: '
sirengę, gerai pavalgę, visi 
l.a bai d ra ugi ški, vis ų giminės 
juos labai gražiai priėmė ir 
nesiskundė, kad neturėtų pa-! 
valgyli ir apsirengti. Sakė, 
kad švara Lietuvoje labai 
graži. Jie ragino visus va
žiuoti i. Lietuvą ir pamatyti. 
Tada žinosite, kad mes sa
kome tiesą. Sąko, mes labai 
patenkinti, kad važiavome.

Šios sueigelės surengime 
dirbo draugai P. Malinaus
kas ir R. Sherelis, o valgius 
gamino draugės O. Barazie- 
nė, V. Zlatkienė, U. Shere- 
lienė, V. Rinkevičienė ir 
Gudiene.

Pietūs gerai pavyko. Di
delis ačiū visiems dirbu
siems ir atsilankiusiems.

L. BEKEŠIS

.žmonės gražiai ap- I paaukojo $5.
Širdingai dėkojame vi

siems - publikai, daininin
kams, kalbėtojams už šau
nią programą ir aukotojoms 
už dovanas.

TOLIMAS SVEČIAS

Antanas Ruseckas, buvęs 
Worcester!© gyventojas, o 
dabar gyvenantis St. Peters
burg, Fla., atvyko į Wor
cester! aplankyti šeimą, 
draugus. Antanas apleido 
Worcester! prieš kelioliką 
metų.

Dabar jausmingai jam

..... Vasara jau baigėsi, o mes 
negalėjome suruošti paren
gimą dėl progresyvės spau
dos naudos lauke, ant tyro 
oro. Dėl to, kad mūsų 
draugams sušlubavo sveika
ta.

Draugas J. Vaitonis yra 
silpnos sveikatos ir nebegali 
dirbti.

Draugai W. ir A. Dūdai, 
kurie pirmiau parengimuose^ 
puikiai padėdavo dirbti, da
bar sako: “Mūsų amžius ir 
sveikata nedaleidžia”.

Gaila draugų, kad jie jau 
nebepajėgia darbuotis.

Mes dabar galime suruoš
ti parengimus tik svetainėje. 
Tokiu būdu Lietuvių Litera
tūros Draugijos 28 kp. ren
gia pietus spaudos naudai, 
įvyks rugsėjo 17 dieną 
svetainėje, 103 Green St., 
Waterbury. Pietūs bus duo
dami 1 vai. po pietų už 
prieinamą kainą. Tikietai 
jau yra platinami ir žmonės 
yra kviečiami į parengimą.

Turėsime ir programą. 
Yra užkviesti dainininkai iš 
Brooklyn, New York, bet mes 
kviečiame ir nedainininkus 
atsilankyti pas mus.

Mes tikime turėti draugų 
ir iš kitų miestų - Bridge
port©, Hartfordo, New Ha
ven, Oakville, Naugatuck, 
Stamford. Mes kviečiame 
ir Torringtono draugus, kad 
atsilankytumėt ir paremtu- 
mėt mūsų darbininkišką 
spaudą.

Prašome. įsitėmyti dieną 
ir laiką ir nesivėluoti, o mes 
bandysime pavaišinti jus vi
sus geriausia kaip galime.

M. SVINKŪNIENĖ

Užuojauta
Mirus

STEFANIJAI SASNAI, IRENAI LEVANIENEI, 
VINCUI VENCKŪNUI, ONAI LAUKAITIENEI, 
MARY KRUNGLIENEI, mano nuoširdi užuojau
ta mirusių draugų Šeimoms, giminėms ir jų 
artimiesiems.

ELEANORE SUNGAILIENĖ, 
Oceanside, N. Y.

HAVERHILL, MASS.

Mirus

Augustinui Večkiui
Reiškiu gilią užuojautą Onai Večkienei ir 

Olgai Večkytei,mirus vyrui ir tėvui. Iš prie
žasties mano ligos, užuojauta suvėluota.

STEPONAS VEČKYS
Brooklyn, N. Y,

LAWRENCE, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

Baltrus Chulada
Mirė rugsėjo 1 d., 1967 m

Jau ]©enkeri metai, kai mano mylimą vyrą 
ir vaikų tėvelį negailestinga mirtis užmigdė 
amžinai. Tavęs,mielasis, visi liūdime, dukra 
Violet ir žentas A. Taraška, sūnus Jonas ir 
marti Biruta Chulada, sūnus Edmundas ir 
marti Barbara Chulada, anūkai ir proanūkai.

Palikai gražią šeimą, mums be tavęs ne
linksma. Ilsėkis ramiai. Tavęs niekad neuž- , 
miršime.

ANTANINA CHULADIENĖ, žmona
San Leandro, Calif.

f t

pasiska.it
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NEW YORKO
NAUJIENOS
New Yorko miestas pa

skelbė, kad su rugsėjo 11d. 
baus po $35 tuos automobilių 
savininkus, kurie paliks 
automobilius arčiau 15 pėdų 
nuo gaisrui gesinti vandens

Moterų komitetas balsuo
tojų registracijai ragina vi
sas moteris, kurios nėra už
siregistravusios, tuoj užsi
registruoti. Gali gauti in- 

•; formacijas kongresmanės 
i Abzug raštinėje, 252 Seventh 
! Avenue.

lygias teises moterims, šiemet sukako 52New Yorko kovotojos demonstruoja už 
metai nuo iškovojimo moterims balsavimo teisių. Rugpiučio 25 d. buvo minėta toji 
sukaktis demonstracija Bryant Parke.

Sėkmingai eina komunistų 
kandidatams piliečių parašų 
rinkimas. Kompartija prašo 
talkos tam svarbiam darbui.

RESTAURAVIMO 
MAŠINA

Tarptautinis piknikas rusų 
Arrow Parke rugpiučio 20 d. 
puikiai pavyko.

Sugrįžo iš Lietuvos Pramogų Kalendorius;

HIPOTEZE APIE
PLANETŲ SUSIDARYMĄ

San Diego Kalifornijos univer
siteto prof. Juri paskelbė hipotezę, 
kad devynios Saulės sistemos pla
netos galėjo atsirasti dar prieš Sau
lės susidarymą iš suslėgto dujų de
besies. Vadinasi, planetos turėjo 
susiformuoti šaltoje erdvėje, nes 
Saulė dar neskleidė šilumos.

Šiuolaikinės Visatos susidarymo 
teorijos sutinka su prof. Juri hi
poteze, kad dujų debesis buvo 
suslėgtas prieš Saulės atsiradimą, 
tačiau planetos susidarė iš dul
kių ir nuolaužų, jau atsiradus Sau-

PLAUKIOJANČIOS 
ELEKTRINĖS

Tiumenės laivų statykloje pra
dėtas statyti naujas didžiulis ce
chas. čia gamins plaukiojančias 
elektrines „Siaurės pašvaistė" ir 
galingus dizelinius katerius.

„Siaurės pašvaistės" elektri
nė — tai penkių aukštų namo 
aukščio laivas. Visi gamybos pro
cesai čia mechanizuoti. Elektri
nės galingumas — 20 tūkst. kilo
vatų. Daugybė skyrių, gyvenamo
sios ir buitinės patalpos atskirtos 
garsą ir šilumą izoliuojančiomis 
medžiagomis. Numatyta patikima 
apsauga nuo didelių šalčių. Plau
kiojančios elektrinės galės nu
plaukti upėmis į tolimiausius Sibi
ro kampelius.

Bulgarų specialistai sukonstravo 
mašiną unikaliems spaudiniams bei 
dokumentams restauruoti. Taį pa
saulinio masto techninis pasieki
mas.

Iki šiol naudojami rankiniai res
tauracijos būdai reikalauja nepa
prastai daug kruopštaus darbo. 
Nepaisant to, restauruotu doku
mentu ne visuomet pavyksta ilgai 
naudotis.

Bulgarijoje sukurta aparatūra 
galima greit ir gerai restauruoti 
senąjį rašytinį palikimą.

Maisto kainos mieste vėl 
pakilo.

AR GALI VIRUSAI 
SUKELTI PSICHINES 
LIGAS!

KIAULIŲ SALA
Taip vadinama Fadnito sala, 

esanti prie vakarinės Afrikos pa
krantės. Si visiškai plokščia sala 
atsirado iš moliuskų kriauklelių 
nuosėdų. Nors sala nedidelė, ta
čiau joje gyvena daugybė kiau
lių. Jos ieško maisto pakrantėse, 
miega, knisasi prie pat žvejų na
mų, triukšmingai vaikosi viena 
kitą.

Niekas negali pasakyti, kada 
pirmosios kiaulės atsirado saloje 
ir kas jas čia atvežė. Tikriausiai 
kažkada laukinių kiaulių protėviai 
patys atsikraustė j salą iš žemy
no. Jų prisiveisė tiek daug, kad 
kartą salos gyventojai surengė tik
ras skerdynes. Tada jie užmušė 
tūkstančius kiaulių. Nuo to laiko 
kiauliena pateko į vietinių gy
ventojų racioną. Tačiau jie ir da
bar labiau vertina savo tradici
nius valgius — žuvį ir žemės rie
šutus.

„BALTOJI ŽEMĖ"
Kaip pranešė Japonijos pramo

nės ir užsienio prekybos ministe
rijos, pramoninės gamybos moks
linio tyrimo institute iš miltelių 
pavidalo vulkaninių nuosėdų su
kurtas labai lengvas metalo ir me
džio pakaitalas. Si medžiaga pa
vadinta „baltąja žeme" 
tus lengvesnė už aliuminį, 
dija, 
ir

. Ji du kar- 
nerū- 

stipri, nepraleidžia šilumos 
garso.

Pasigirdo nuomonių, kad 
kuriuos psichinius sutrikimus 
tinti sukelti virusinė infekcija. Ang
lų mokslininkas Dž. Klioberis su 
savo bendradarbiais pranešė, kad 
13-os agresyvių psichinių ligonių 
kraujyje jie aptikę daug pūslėto
sios dedervinės viruso antikūnių, 
o 14-os neagresyvių — kur kas 
mažiau. Tyrinėtojai mano, kad 
psichiniai sutrikimai gali atsirasti, 
virusinei infekcijai pažeidus sme
genis. Infekcija galima nepastebi
mai persirgti vaiko amžiuje. Ban
dymo rezultatai iš tikrųjų įdomūs, 
tačiau juos reikia plačiau ir 
miau patikrinti.

kai
ga-

i šsa-

KVEPALAI... 
PARŠELIAMS

Vienoje Bavarijos (VFR) 
lininkystės fermoje 
kvapnios medžiagos, kuriomis iš- 
purkščiami veislinių kiaulių ir par
šelių aptvarai. Gyvūnų elgsenos 
tyrimai parodė, kad jie atpažįsta 
,,savus" nuo „svetimų" pagal 
kvapą. Kvepiančiuose aptvaruose 
galima laikyti skirtingų vadų par
šelius, kurie įgauna bendrą kva
pą. Kvapniosios medžiagos gerai 
užsirekomendavo praktikoje. Vie
nodai kvepiantys gyvuliai geriau 
sugyvena, jų daugiau galima lai
kyti viename aptvare, nebūna 
peštynių ir kanibalizmo atvejų.

gyvu- 
vartojamos

SKRAIDANTIS DRIEŽAS
TSRS MA Paleontologijos insti

tuto ekspedicija Karstau atšakose 
(Kazachijos TSR) jau praleido de
šimt sezonų. Juros periode, maž
daug prieš 140 mln. tyvuliavusio 
ežero suakmenėjusiose nuosėdose 
mokslininkai surado skraidančių

nas. Vienas toks driežas pavadin
tas Sordes pllosus, išvertus — 
„Plaukuotasis nelabasis". Rastasis 
egzempliorius gerai išsilaikęs.

GYVIEJI BALTYMŲ 
FABRIKAI

Dr. M. Negibas (VFR) augino 
bakterijas iš ežerų dumblo. Ilgai 
kultivuodamas, jis sukūrė du bak
terijų štamus, kurie gali sintetinti 
didžiulius baltymų kiekius iŠ gam
tinio metano. Metanofagai — taip 
mokslininkai pavadino naujuosius 
„gyvuosius fabrikus
tūkst. m3 dujų pagamina vieną to
ną sausų baltymų. v

iš 30

LIETUI SUKELTI

Rygos Politechnikos instituto 
studentai projektuoja superme- 
teotroną — galingą šiluminį įren
ginį meteorologiniams reiškiniams 
tirti.

Keli dujų turbininiai aviaci
niai varikliai, įrengti viename ag
regate, išmes iki 3 km aukščio 
stipriai įkaitinto oro srautą. Šiuo 
įrenginiu bus galima išbarstyti 
chemikalus, kietas ir spalvotas me
džiagas, atlikti įvairius kitus ban
dymus. Jis sukels dirbtinį lietų, 
imituos viesulą, juo naudojantis 
bus galima stebėti oro 
greitį bei kryptį.

srovių

NAUJA SAULES 
SISTEMOS PLANETA!

Kembridžo (Anglija) ir BaHi- 
morės (JAV) universitetų astrono
mai paskelbė suradę naują pla
netą išorinėje Saulės sistemos pu
sėje. Anot jų, dešimtoji planeta, 
besisukanti aplink Saulę, yra už 
Plutono planetos.

Si hipotezė pagrįsta tik teori
niais apskaičiavimais.

RICHMOND HILL, N. Y.

Memory of

Frank Yakstis
( December 18, 1913 - September 2, 1967)

All the warm and gentle days with their simple 
joys and pleasures. . . gone but not forgotten.

ANNE

SLAPTOJI 
AUGALŲ ŠIRDIS

Gyvūnų organizmuose maisto 
medžiagas po visą kūną išnešioja 
kraujo srovė, kurią sukuria pul
suojantis širdies raumuo. O kas 
varinėja skysčius augaluose?

Jau seniai aiškinama, kad auga
linės sultys juda tik grynai fizi
nių-cheminių procesų, pvz., osmo- 
zės dėka. Tačiau dabar pasigirs
ta nuomonių, jog ir augalai 
savotiškas širdis.

AUTOMATIZUOTA 
REGISTRATŪRA

turi

Japonų firma „Sarp" ligoni
nėms ir poliklinikoms pagamino 
automatinę sistemą „Medikus". 
Jos dėka ligonių kortelės ir rent
geno nuotraukos gali būti suras
tos per kelias sekundes. Automa
tinė sistema sudaryta iš penkių 
saugojimo agregatų, o taip pat 
apdorojimo ir informacijos išga
vimo sistemų.

JOHN V. LINDSAY

Kai buvo nušauti du nekalti 
žmonės, majoras Lindsay 
paskelbė gengsterizmui 
karą. Įsakė policijai apva
lyti miestą nuo gengsterių. 
Šiomis dienomis gengsteriai 
vėl užmušė tris žmones.

RE P.

Vos išliko gyvas
Rabatas. - Maroko kara

lius Hassan II vos išliko gy- 
i vas, kai sukilėlių lėktuvai
■ apšaudė karaliaus lėktuvą. 
Nors lėktuvas buvo sužalo
tas, bet galėjo laimingai nu-

■ sileisti. Tai jau trečią kar
tą buvo pasikėsinta karalių 
Hassaną II nušudyti.

Suokalbiui prieš karalių 
vadovavo gen. Oufkir. Ne
pavykus užmušti karalių, 
gen. Oufkir nusišovė, kai 
kurie suokalbininkai spėjo 
užsienin pabėgti, bet nema
ža areštuotų.

DR. ANTANAS IR MARGA RETA PETRIKAI

Mūsų skaitytojams jau ži
noma, kad į Lietuvą buvo iš
vykę tūlam laikui Marga reta 
ir dr. A. Petrikai. Taip pat 
buvo pranešta, kad daktaras 
tenai buvo smarkiai susirgęs 
ir paguldytas į ligoninę. 
Todėl mums buvo labai 
linksma praeitą pirmadienį 
per telefoną išgirsti mūsų 
mielus veikėjus. Jiedu su-

grižo praeitą šeštadieni. 
Perdavė laisviečiams svei
kinimus ir geriausius linkė
jimus nuo Tarybų Lietuvos 
visuomenininkų ir veikėjų.

Neabejojame, kad draugai 
Petrikai, pailsėję po ilgos 
kelionės suras progą savo 
įspūdžiais pasidalyti ir su 
“Laisvės” skaitytojais.

RE P.

WASHINGTONAS, - 1970 
metų cenzas rodo, kad Jung
tinėse Valstijose yra 11 mi
lijonų ispaniškai kalbančių 
žmonių; beveik jie visi at
vykę iš Lotynų Amerikos.

NEW YORKAS. - Jungti
nėse Valstijose 1971 metais 
lankė mokyklas daugiau kaip 
61 milijonas mokinių. Tai 
12% daugiau, kaip 1965 me
tais.

SAIGONAS, Pietų Vietna
mas. - Autobusui užvažia
vus ant minos, žuvo 40 civi
linių žmonių ir 30 sužeista. 
Prieš porą savaičių nuo minų 
žuvo 78 žmonės ir 72 su
žeisti.

AUSTIN, Texas. - De
mokratų prezidentinis kan
didatas turėjo draugišką su
sitikimą su buvusiu prezi
dentu Johnsonu. McGovern 
pareiškė, kad Johnsonas su
tiko remti demokratų kan
didatus ir suteikęs naudingų 
patarimų rinkimų vajui.

MUNICH, Vakarų Vokieti
ja. - Olimpiados komitetas 
nutarė neįsįleisti baltųjų Ro- 
dezijos rasistų sportininkų 
dalyvauti tarptautinėse 
Olimpiados lenktynėse.

j CLIFTON SPRINGS, New 
j York - Vienos Brooklyn© 
| bažnyčios autobusas, grįž- 
; damas iš Kanados po bažny
tinių apeigų, vieškelyje ap- 
; virto ir sužeidė 40 keleivių.

SAIGONAS, Pietų Vietna-j 
mas. - Daugelis laikraščių, • 
protestuodami prieš val
džios žiaurų įstatymą, su
laikė spausdinimą. Valdžia
gali bausti net mirtimi ar milijonus dolerių, 
ilgų metų kalėjimu prasižen- _________
gusius laikraštininkus prieš 
“nacionalinį saugumą”. SEATTLE, Wash. - 155

Pietų Korėjos našlaičių lėk- 
j tuvu čia atvyko apsigyventi 
i Amerikoje šeimoms įsisa
vinti. Pirmiau tokių korė
jiečių našlaičių priimta 7,- 
500. •

SEOUL, Pietų Korėja. - 
Potvyniuose žuvo 296 žmo
nės. Nuostolių padaryta už

BUENOS AIRES, Argenti
na. - Militariniąme kalėji
me užmušta 14 partizanų, 
vadinamų teroristais. Sa- 
kbma, jie bandę iš kalėjimo 
pabėgti..

zm
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Mūsų Aido choro viršininkai. Iš kairės į dešinę: finansų sekr. Julia Lazauskienė, 
korespondentė Helen Feiferienė, iždininkas Walter Keršulis, mokytoja Mildred Stensler, 
pirmininkas Jonas Grybas, vicepirm. Nastė Buknienė ir sekretorė Bronė Keršulienė.

Mirė
Aleksandras Deikus, mirė 
gp. 28 d., nuo širdies prie- 
olio. Laidotuvės įvyko 
tvirtadienį, rugp. 31 d., 
t. Olivet kapinėse. Velio- 
o liūdi brolis, marti, švo- 
rka ir artimieji.

Hartford, Conn.

L. M. Kliubas rengia pie
tus su menine programa, 
laikr. “Laisvės” naudai, 
įvyks sekmadieni, spalio 1 
d., 1 vai. dieną, 157 Hun
gerford St. Sekite skelbimą.

- KOM.

Waterbury, Conn.

LLD 28 kp. rengia pietus 
rugsėjo 17 d. Pelnas ski
riamas spaudos naudai. 
Prašome apylinkės draugijų 
nieko nerengti tą dieną.

- KOM.

Sveikina iš Lietuvos

Miela Lilija!
Sveikiname iš Vilniaus. 

Daug teko pamatyt ir pažinti. 
Oras puikiausias! Važiuo
sime j Kauną ir dar į Klai
pėdą. Viskas labai įdomu. 
Linkėjimai * Laisvės” kolek
tyvui. Iki. . . Helen ir Ro
bert Feiferiai.

Smerkia karą

Romos katalikų kunigas 
Berrigan - vienas antikari
nių vadovų protesto demon
stracijoms prie republikonų 
konvencijos Miami Beach, 
Fla.

Tūkstančiai demonstravo, 
reikalaudami baigti karą In
dokinijoje.

Klaidos atitaisymas

Liepos 7 d. laidoje tilpo 
korespondencija iš Worces
ter, Mass., apie mirimą An
tano Puidoko. Pasirašė 
M. S.

Redakcija gavo sekantį 
laišką:

In your July 7th, 1972 
issue of Laisvė you carried 
an obituary on Antanas Pui-, 
dokas. Please note that the 
deceased was named AN
TANAS PAZNIOKAS.

Yours very truly,
MARY W. KELLEY, 

Auburn, Mass.

Labai atsiprašome už ko- 
resp. M. S. klaidą.

-RED.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Onai Laukaitienei
Reiškiu gilią užuojautą Adelei Rainienei, 

sūnums ir jų šeimoms, broliui, seserims 
Lietuvoje ir visiems artimiesiems. IŠ prie
žasties mano ligos, užuojauta suvėluota.

STEPONAS VEČKYS
Brooklyn, N. Y.




