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KRISLAI
Vajus!
Įsidėmėtini žodžiai
Marijonams
Mūsų ateitis 
Į darbą!

— Rašo R. Mizara —
“Per savo spaudą mes drau

gavome su savo idėjos žmonė
mis. Savo spaudos sparnais 
mes lėkėme į tolimiausias pa
saulio vietoves, norėdami pa
tirti, kaip ten žmonės gyvena 
ir kovoja. Savo spaudos ban
gomis mes plaukėme į tarp
tautinės ir vidaus politikos sū
kurius ir išmokome atskirti 
pelus ir varputyną nuo grū
dų. . .

“Pamėginkime apskaičiuoti, 
giliai sumeskime protu, kiek 
daug davė mums mūsų spau
da ir kiek mes jai skolingi...”

Tai žodžiai Leono Prūseikos, 
prieš 50 metų redagavusio 
mūsų laikraštį “Laisvę.”

Tai kiekvienam įsidėmėtini 
žodžiai ypatingai šiandien, 
kai prasideda “Laisvės” vajus 
naujiems skaitytoams gauti ir 
$5,000 fondui sukelti.

:—
^ikagos marijonų laikrašty 

aną dieną tūlas slapukas rašė, 
būk “Laisvė” esanti įdėta į 
kaž kokią valdžios juodąją 
knygą.

Tai, /žinoma, melas!
Mūsų laikraštis nėra jokioje 

“juodojoje” knygoje, o jei ir 
būtų, tai nieko nereikštų.

M,ūsų , laikraštis — atvira 
knyga kiekvienam. Per dau
giai! kaip 50 metų “Laisvė” 
rašė teisybę; jos nusistatymas 
visuomet buvo: už taiką, už 
laisvę ir šviesesnį rytojų dar
bo žmonėms. 

♦
Marijonų organo bendradar

bis raminasi: “Laisvės” ir 
“Vilnies” leidėjai ir redakto
riai išmirs, na, ir tuomet ne
bus kas rodo kelią darbo 
žmonėms, o marijonai galėsią 
laisvai siautėti.

Tam “broliukui” teks ilgokai 
palaukti, kol jis tai pamatys, 
jei per tą laiką pats neatsi
durs į požemį smalos šinkuoti 
ir pakutavoti už savo griekus.

Miršta ir mirs m: ū s ų vei- 
l^jai, mūsų darbuotojai, bet 
mekad nemirs idėjos, kurias 
skelbia mūsų spauda!
f^Mūsų idėjos, mūsų princi

pai kasdien susilaukia naujų 
pergalių.

Mūsų spauda pranašinga, 
mūsų jud ėjimas vaisingas. 
Tai, ką rašė ir pranašavo mū
sų spauda, pildosi ir pildosi 
sparčiai. Kiekvienas mūsų 
veikėjas puikiai supranta, 
kad neveltui jis ar ji dirbo ir 
dirba, platindamas “Laisvę.”

O kas yra “veiksnių” fron
te?

Jų spauda bergždžia. Jų 
frontas — šaltinis be vandens. 
Nusiminimas, desperacija, vi
sų galų suirimas pas juos reiš
kiasi kiekvienam žingsny. 
Jiems tebelieka tik kartoti A- 
domo Mickevičiaus žodžius: 
Kas gi bus čia, kas gi bus čia 
Naktį tamsią, naktį rūsčią?..

Prasideda mūsų darbymetis. 
Eikime pas žmones, kurie dar 
ne prenumeruoja mūsų laikraš
čio, ir raginkime, kad jį užsi
sakytų.

Priminkime mūsų draugams 
ir bičiuliams, kad šio vajaus 
metu mums būtinai reikia su
kelti $5,000 fondą aukomis.

Rytinėse valstijose, aišku, 
musų vajininkų yra visur, bet 
mes norėtume, kad daugiau 
“^jfcisvės” vajininkų atsirastų 
Kalifornijoje, Pieti n i a m e ir 
Centriniame Illinojuje, Čika
goje, Detroite, Cleveland e.

Pagaliau, kiekvienas mūsų 
Skaitytojas gali būti ir vaji-

Blogėja Indijos ir 
Pakistano santykiai
Karačis. —Po to, kai per

eitais metais Indija pradėjo 
gausiai gauti ginklų, amu
nicijos ir susilaukė milita
rinių patarėjų iš Jungti
nių Valstijų, Anglijos, Ka
nados ir eilės kitų valsty
bių, tai jos santykiai su Pa
kistanu pasidarė blogesni.

Nuo pat Pakistano nepri
klausomybės tarp Indijos 
ir jo eina nesutikimas dėl 
Kašmyro pasidalinimo. Jų 
tarpe ėjo net karas už Kaš
myrą, kuris, tarpininkau
jant Jungtinėms Tautoms, 
ll949 metais buvo pertrauk
tas. Indija ir Pakistanas 
laiko beveik po pusę Kaš
myro, tai yra, po tokį plo
tą, kuris susirėmimų metu 
jų armijų buvo okupuotas.

Seniau Kašmyras pri
klausė Afganistanui, b e t

LAPKRIČIO MĖNESĮ 
PULS KUBĄ

Managva, Nikaragva. — 
Buvęs prezidentas Luis So- 
moza, kurio brolis dabar 
yra Nikaragvos militarinių 
jėgų komąndierius, sako, 
kad lapkričio mėnesį bus 
užpulta Kuba.

Jis sako, kad Miami 
mieste, Amerikos Legiono 
konferencijoje, tuo reikalu 
jis tarėsi su JAV valstybės 
sekretorium D. Rusku. So- 
moza sako, kad intervenci
jos jėgos lavinamos Jungti
nėse Valstijose ir trijose 
Lotynų Amerikos šalyse.

IŠ VISO PASAULIO
Jakarta. — Indonezijos Į 

prezidentas Sukamo sako, 
kad Anglijos suorganizuo
ta Malazijos valstybė turės 
sužlugti, nes tai dirbtinis 
padaras.

Santo Domingo. —Domi
nikoje sudaryta “junta” iš 
trijų žmonių, kurios ranko
se yra visa galia. Studentai 
ir darbininkai demonstravo 
prieš militaristų diktatūrą. 
Įvyko areštų.

Kartingas. — Sarawake, 
kurį Anglija įjungė Malazi- 
jon, plečiasi partizanų veik
la.

SANA. — Jemeno val
džia kaltina Angliją, kad ji 
ginkluoja respublikos prie
šus, kurie puola iš kalnų.
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ninkas.
Daugelis žmonių gali (ir tu

rėtų ) prenumeruoti abudu 
mūsų laikraščius — “Laisvę” 
ir “Vilnį.”

Tai ypatingai taikoma tiems, 
kurie fabrikuose jau nedirba 
ir kurie turi ištekliaus prenu
meruoti abudu laikraščius.

Prisiminkim Maironio žo
džius:

į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimame arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu!

11877 metais Anglija jį atka
riavo ir prijungė prie Indi- 

I jos ir Pakistano.
1947 metais Pakistanas 

atsiskyrė nuo Indijos, bet 
ir po šiai dienai nesusitaiko 
dėl Kašmyro, kuris užima 
250 kvadratinių mylių plo
ta. Pakistanas siūlo, kad 
ginčijamoje dalyje būtų 
leista patiems žmonėms 
nusibalsuoti, su kuria vals
tybe jie nori pasilikti, bet 
Indija nesutinka.

Pakistano valstybę suda
ro dvi dalys, viena nuo kitos 
esamos už 1,000 mylių, tai 
yra — Rytinis ir Vakari
nis Pakistanas. Abidvi da
lys užima 364,740 kvadrati
nių mylių plotą ir turi 100,- 
000,000 gyventojų. Indija 
užima 1,221,880 kvad. my
lių plotą ir turi 450,000,000 
gyventojų.

PAKISTANAS Už
VADŲ SUSIRINKIMĄ

Karačis. — Pakistano vy
riausybė teigiamai atsakė į 
Kinijos pasiūlymą, kad rei
kėtų sušaukti pasauli n ę 
valstybiij vadų konferenci
ją 'nusiginklavimo reikalais.

Los Angeles, Calif. — Į 
Kalifornijos valstiją atvyk
sta du žmonės ant kiekvie
no, kuris iš valstijos išvyks
ta kitur gyventi.

Alžyras. — Alžyro vals
tybė gal užmegs diplomat! 
nius ryšius su Vatikanu.

Maskva. — Ir San Mari
no respublikutė pasirašė po 
Maskvos sutartimi. Ji yra 
Italijos teritorijoje, tai se
niausia pasaulyje respubli
ka, bet užima tik 38 kvad
ratines mylias.

Pekinas. — Čionai daly
vavo virš 1,000 pasaulinių 
mokslininkų ir įsteigė Mok
slininkų Pasaulinę Federa
ciją — mokslininkų centrą.

Washingtonas. — JAV 
diplomatai mano, kad TSRS 
ir Kinijos komunistų gin
čas stumia Kubą į neutra- 
liškų valstybių poziciją.

Saigonas. —“Boeing-707” 
lėktuvą, su 78 keleiviais, 
apšaudė partizanai ir į jį 
pataikė. Bet lėktuvas vis 
tik pasiekė Saigono orlau- 
kį.

Washingtonas. —1963 m. 
JAV #ra paskyrę Mėnulio 
pasiekimui ir erdvių užka
riavimui $5,700,000,000.

Tokio. — Japonijos ir 
JAV militaristai šaudė to
lio raketomis.

Karačis. — Pakistanas 
mažina lėktuvų skrajojimą 
į New Yorką.

Apie Įplaukų taksų 
numušimo biliy

Washingtonas. — Rugsė
jo 25 d. JAV Atstovų butas 
271 balsu prieš 155 priėmė 
Kenedžio administracijos 
pasiūlytą b i 1 i ų numušti 
įplaukų taksus. Dabar bi- 
lius eina į Senatą. Numato
ma, kad Senatas jį priims, 
tai tada prezidentui pasira
šius jis taps įstatymu.

Kada jis taps įstatymu, 
tai bus plačiau analizuotas. 
Dabar galima tiek pasaky
ti, kad pagal šį bilių įplau
kų taksai dalinai būtu nu
mušti 1964 metais, o 1965 
metais jau tiek, kiek siūlQr 
ma. Pavienys, kuris per me- 

I tus gauna $3,000, dabar iš- 
,'moka taksais $422, 1964 
metais mokėtų $360, o 1965 
metais jau $329.

JAV viršininkai tiria 
Piety Vietnamą

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų Gynybos sekreto
rius Robertas McNamara, 
jo pavaduotojas Arthur 
Syl veste ris, militarinių jė
gų viršininkai generolas 
M. D. Taileris tyrinėja, ko-1 
dėl sutvirtėjo partizanų jė
gos, kodėl sustiprėjo jiems 
masių pritarimas.

Jungtinių Valstijų virši
ninkai buvo išvykę ir į 
frontą, kur eina karas 
prieš partizanus. Juos lydė
jo skaitlingi būriai karo 
lėktuvų ir malūnsparnių.

JAV SUPYKO ANT 
INDONEZIJOS

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
paskelbė, kad laikinai jau 
sulaiko $300,000,000 pagal
bos Indonezijai. Tatai daro
ma jos nubaudimui už de
monstracijas prieš suorga
nizavimą Malazijos valsty
bės ir konfiskavimą Ai'ngli- 
jos įmonių.

2,500 DALYVAUS 
SUVAŽIAVIME

Roma. — Sekmadienį, 
rugsėjo 29 d., Šv. Petro ba
zilikoje, atsidarys antroji 
sesija Visuotinio katalikų 
suvažiavimo. Pirmoji sesija 
įvyko dar gyvam esant po
piežiui Jonui XXIII. Dabar 
antrąją sesiją sušaukė po
piežius Povilas VI. Daly
vaus apie 2,500 kardinolų, 
vyskupų ir arkivyskupų.

JIS NORĖJO “MATYTI” 
PREZIDENTĄ

Washingtonas. — Polici
ja areštavo D. A. Hicksą, i 
38 metų amžiaus, kuris su 
sunkvežimiu išlaužė Balto
jo Namo parko vartus. Jis 
sako, kad jis norėjo matyti 
prezidentą Kenedį ir kriti
kuoti už integracij ą. Hickas 
atvyko iš North Oąrolinos 
valstijos.

Rockport, Mass. —Sulau
kęs 7|9 metų amžiaus mirė 
piešėjas William McNulty.

Ir Irano moterys 
jau balsuos

Tehranas. —Ir Irano mo
terys gavo teisę balsuoti 
renkant Irano parlamentą. 
Tai didelis įvykis Irano mo
terų istorijoj.

Be to, naujos reguliacijos 
uždraudė turėti daugiau 
kaip vieną balsą. Uždraus
ta balsuoti mirusiu asmenų 
vardu.

Balsavimams opozic i j a 
daugiausia susidėjo iš tų, 
kurie priešingi reformoms, 
naikinančiomis turtuolių ir 
aukštų dvasininkų privile
gijas,

Bėt iraniečiai dar vis ne
pasitiki “reformistais”. Jie 
gerai žino, kad tai senoji 
gvardiia, nors ir pabūgus 
naujų laikų dvasios.

Jemeno liaudies 
kova už laisvę

Sana. — 1962 m., pabai
goje rugsėjo, Jemeno liau
dis nuvertė despotiško ka
raliaus (sultono) Moham- 
medo-al-Bardo valdžią ir 
įsteigė respublikos santvar
ką.

Bet Vakarų imperialis
tai,- kurie lengvomis sąlygo
mis išnaudojo šalies turtus, 

j ir po šiai dienai puola res
publiką. Saudi Arabijos pa
sienyje, kalnuose, jie suor
ganizavo sultono šalinin- 
kusy kurie kenkia respubli
kai.

Jemenas gavo pagalbos iš 
Egipto, Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių šalių. Je
menas yra Arabiškame pu
siasalyje, prie raudonosios 
jūros. Jis užima 75,000 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 5,000,000 gyventojų.

KUBA, PASAKOS IR 
TIKROVĖ

t

Los Angeles, Calif. Čio
nai kalbėdamas JAV Vals
tybės departamento sekre
toriaus pavaduotojas E. 
Martin sakė: “Kubos eko
nomika jau visai pakrikus”.

Net komercinė spauda su 
tuo nesutinka, nes jeigu 
taip būtų, tai Washingto- 
nui jau nereikėtų bijoti ko
munizmo plėtimosi iš Ku
bos Lotynų Amerikoje.

JAV SUSITARĖ SU 
ISPANIJA

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos susitarė su Is
panija karo bazių reikalais. 
Sutartis padaryta penke- 
riems metams. JAV ten tu
ri karo laivyno bazę Roto
je, o orlaivyno penkias ba
zes. Jų įrengimui išleido 
virš $500,600,000. Apie to
kią sumą per metus Ispani
ja gauna nuomos. ,

Bona. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
pasitrauks su spalio 15 die
na.

Havana. —Kubos vyriau
sybė paskelbė savaitę Ku
bos ir kini jos draugiškumo.

Dėl naujų įvykių 
Dominikoje

Santo Domingo. — Rug
sėjo 25 dieną militaristai 
priešakyje su karo reikalų 
ministru generolu Viktoru 
E. Romanu nuvertė prezi
dento J. D. Boscho valdžią 
ir suorganizavo savo “jun
ta”. Tą pat dieną militaris
tai paskelbė, kad Komunis
tų partija ir kitos partijos, 
kurios pritaria Kubai, bus 
nelegališkos.

Militaristai perversmą 
įvedė labai lengvai, nes ge
nerolas Romanas ir pilici- 
jos viršininkas jį gerai.pa
ruošė. Prezidentas Boschas 
buvo išrinktas prieš septy
nis mėnesius, po to, kai žlu
go Trujillių brolių diktatū
ra.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybei 
vėl buvo staigmena, 
nes prezidentas Bosch sekė

GRAIKŲ KARALIUS 
RODO SAVO GALIĄ

Atėnai.—Graikijos prem
jeras P. Pipinelis padavė 
rezignaciją. Karalius Pau
lius atsisakė ją priimti, o 
paleido parlamentą. Kara
lius paskelbė naujus parla
mento rinkim u s, kurie 
įvyks lapkričio 3 dieną.

Atėnai. — Rugpiūčio 12 
d. Graikijos laivas “Don
ald” išplaukė iš Jugoslavi
jos su 5,000 tonų geležies 
krovinių į Indoneziją ir 
dingo. Laive buvo 28 žmo
nės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas.—TSRS už- Roma.—Atsidarė antroji 

sienio ministras Gromyko, sesija Pasaulinio katalikų 
JAV Valstybės sekretorius suvažiavimo. Popiežius Po- 
Ruskas ir Anglijos Užsie-'vilas kalbėjo apie reikalą 
nio ministras lordas Home suvienyti visus pasaulio
tarėsi pašalinimui pasauli
nių santykių įtempimo,

Albany, N. Y. —Per ank
styvos šalnos sunaik i n o 
daug daržovių ir vaisių. 
Nuostoliai siekia $7,000,- 
000.

Mexico City. — Po lietų 
išėjo iš krantų Grijalva ir 
Samaria upės. Žuvo žmonių 
ir apie 40,000 turėjo pasi
traukti iš savo gyvenimo 
namų.

New Delhi. —JAV ir An
glijos lakūnų vadovybėje 
indusai laiko didelius karo 
orlaivyno pratimus.

Tel Avivas.—Izraelio pa
sienio sargas nušovė arabą, 
kuris ėjo iš Jordanijos.

Varšuva. — čionai atvy
ko Rytų Vokietijos liaudies 
vadas Walteris Ulbrichtas.

Jakarta. — Anglų amba
sada išgelbėjo i visus slaptus 
dokumentus metu namo 
gaisro.

JAV politiką. JAV vyriau
sybė tuojau suspendavo di
plomatinius ryšius su mili
taristų valdžia. Jungtinių 
Valstijų kapitalistai Domi- 

fnikoje yra įdėję virš $100,- 
000,000 į įvairias įmones. 
Bet numatoma, kad JAV 
vėliau susikalbės su milita
ristų valdžia, kaip buvo pa
daryta su Argentinos, Pe
ru, Ekvadoro ir Gvatema
los militaristais.

Dominikos respu b 1 i k a 
yra ant Santo Domingo sa
los, Karibų jūroje. Ji užima 
19,330 kvadr. mylių plotą ir 
turi 3,200,000 gyvento
jų. Kitą salos dalį užima 
Haiti respublika, kurios gy
ventojus beveik išimtinai 
sudaro negrai ir maišytų 
rasiu žmonės. Vėlesniais 
laikais iš Dominikos buvo 
daromi užpuolimai ant Hai
ti respublikos.

, JAU ATĖJO GALAS 
KARO BLOKAMS

Brasilia. — Išvykdamas 
iš Brazilijos kalbėjo Jugo
slavijos prezidentas Tito. ■*. 
Jis sakė, kad jau atėjo ga
las karo blokams. Iš vienos 
pusės ginklai pasiekė tokį' 
laipsnį, kad karas reikštų 
visų susinaikinimą, o iš ki
tos — pasaulyje yra milži
niškos jėgos už taikų sugy
venimą. Joz nuomone, Vaka
rų ir Rytų blokai turės lik
viduotis.

Madridas. —Bomba spro
go prie JAV ambasados.

krikščionis.

Santiago. — čionai vie
šėjo Jugoslavijos preziden
tas Tito. Jis bendrai su Či
lės vyriausybe išleido pa
reiškimą, kad po Maskvos 
sutarties reikia eiti prie su
sitarimo panaikinimui visų 
atominių bombų.

Maskva. — Portugalijos 
Komunistų partija siūlo 
šaukti pasaulinį komunistų 
suvažiav imą išrišimui 
TSRS ir Kinijos komunistų 
nesutikimų.

Oslo. — Einar Gerhard- 
senas, socialistas, vėl suor
ganizavo Norvegijos minis
tru kabinetą, įtraukdamas 
į jį ir kitų partijų žmonių. 

•. . _ . - . ....
Seulas. — Pietų Korėjoje 

platinasi cholera. Per vie
ną savaitę mirė virš 170 
žmonių.

Atėnai. — Graikijos val
džia reikalauja, kad jos lai
vų savininkai nevartotų sa
vo laivus prekybai su Kuba.
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Būtų gerai
IŠ MASKVOS ATEINA žinių, kad tarp JAV ir 

TSRS vyriausybių vyksta ar vyks pasitarimai dėl kon
sulatų. JAV vyriausybė norėtų, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė leistų mūsų šaliai atidaryti konsulatus kai 
kuriuose TSRS miestuose. Iš savo pusės Tarybų Sąjun
ga norėtų atidaryti savo konsulatus kai kuriuose JAV 
miestuose.

Kaip gi šiuo metu stovi tarp šių šalių konsuliariniai 
reikalai?

Tarybų Sąjunga turi savo konsulatinį' skyrių prie 
TSRS ambasados Washingtone.

Jungtinės Valstijos turi savo konsulatinį skyrių 
prie amerikinės ambasados Maskvoje.

Šiandien, pavyzdžiui, jei asmuo, gyvenąs San Fran- 
cisce bei Niujorke, nori vykti į Tarybų Sąjungą, jis turi 
savo paso vizavimo reikalus tvarkyti per Washingtoną, 
per TSRS ambasadą.

O tarybinis pilietis, nežiūrint kurioje tarybinėje res
publikoje jis begyventų, jei nori, sakysime, vykti į JAV, 
jis paso vizavimo reikalus turi atlikti tik per Maskvą, 
per amerikinę ambasadą.

Būtų daug praktiškiau, jei, sakysime, šiandien Ta
rybų Sąjungos konsulatai mūsų šalyje būtų nors trys— 
Niujorke, Čikagoje, San Franciske. Tai labai palengvin
tų JAV lietuviams, kurie nori aplankyti savo gimtąjį 
kraštą, Tarybų Lietuvą. Tokių yra daug, ir jų skaičius ! 
kas metai vis didės.

Tai, ką mes suminėjome, aišku, yra tik dalelė tų 
darbų, kuriuos atlieka konsulatai.

Būtų labai gerai, jei pasitarimai dėl konsulatų atida- | 
rymo TSRS ir JAV atneštų apčiuopiamų rezultatų. I

Geras patarimas, bet 
ar jo klausys?

RIO DE JANEIRO (Brazilijoje) arkivyskupas Hel- 
der Pessoa Oamera atsišaukė į Brazilijos vyskupus ir ki
tus dvasininkus, ragindamas juos būti “paprastesniais.”

Ko arkivyskupas nori?
Jis nori, kad vyskupai ir kiti dvasininkai mestų ša

lin pernelyg didelį puošimąsi. Jis nori, kad jie atsisaky
tų nuo “ekselencijų”, kad jie nedėvėtų brangių rūbų, ne
apsikarstytų auksiniais kryžiais (dažnai dargi deiman
tais papuoštais), kad nevažinėtų brangiais automobi
liais, kad gyventų paprasčiau, santūriau, kaip žmonės, o 
ne kaip kokie plėšikai. -

Tik tokių būdu, arkivyskupas Camera nurodė, liau
dis labiau pakryps į katalikų bažnyčią.

Atrodo, arkivyskupo patarimas padarytas dėl to, 
kad Brazilijoje žmonės vis labiau bedievėja. Bet kur gi 
jie nebedievės, kai mato, katalikų dvasiški ją skęstančią 
prabangoje, o ji, liaudis, vis labiau skęsta vargo jūron.

Ar Brazilijoje arkivyskupo Cameros patarimas ne
bus balsu “šaukiančiu tyruose”? Sunku dabar pasakyti.

Vienas aišku: JAV aukštajai katalikų dvasininkijai 
tas patarimas nepatinka. Aną dieną kardinolas Spellma- 
nas Viešai išstojo prieš jį.

NUSIGANDĘ JIE!
Brooklyno pranc i š k o n ų 

laikraštis rašo, kad š. m, 
rugsėjo 14 d. Los Angeles 
(Calif.) mieste lankėsi kaž 
koks K. Čibiras, neseniai at
vykęs iš Urugvajaus. Jis 
ten kur tai sakė kalbą, ku
rioje priminė, jog /Urugva
juje “lietuviai komunistai 
gerai organizuoti.” Toliau:

Yra pavojus, kad Šiaurės 
Amerika gali liktis tik sala 
raudonojoje jūroje. Dabarti
nė J.A.V. politika Pietų Ame
rikoje pasitarnauja komuniz
mo stiprėjimui. Tuo viešą pa
sitenkinimą reiškia ir lietuvių 
komunistų spauda. Iki šiol 
antikomunistinėm organizaci
jom parama iš JAV nuo š. m. 
liepos mėn. sustabdyta. Ko
munistų ūpas labai pakilęs.

Labiausiai “veiks n i u s ’ ’ 
gąsdina tai, kad JAV val
džia nebenori jiems duoti 
daugiau dolerių. Tuos, ku
riuos seniau davė, — jie 
prašvilpė.

PRISIMINĖ IR MUS
“Tėvynės Balse” (š. m. 

num. 75) skaitome:
Vilniaus spaudos darbuoto

jai paminėjo Tarptautinę žur
nalistų solidarumo dieną. Ši 
diena minima, pagerbiant ži
nomą čekų žurnalistą Julijų 
Fučiką, kurį nužudė hitleriniai 
fašistai.

Pranešimą padarė žurnalis
tas A. Laurinčiukas. Jis pa
pasakojo apie Tarpt autinę 
žurnalistų organizaciją, kovo
jančią už taiką, nusiginklavi
mą, demokratiją ir visų tautų 
laisvę bei lygybę. Pranešė
jas taip pat plačiai ir įdomiai 
nušvietė JAV spaudos papro
čius, pažangiųjų Ame r i k o s 
laikraštininkų veiklą. Jis su
pažindino ir su tarybinių žur
nalistų darbu Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas J i Karosas pasi
dalijo savo įspūdžiais iš susi
tikimų su įžymiuoju Graikijos 
patriotu, Tarptautinės žurna
listų premijos laureatu Mano- 
liu Giežu.

Susirinkimo dalyviai karš
tai priėmė Lietuvos žurnalis
tų sveikinimo pažangiesiems 
Amerikos lietuvių spaudos 
darbuotojams telegramą.

Vakaro dalyviai žiūrėjo A. 
Laurinčiuko Amerikoje nufil
muotus kadrus.

Nieko naujo
MILITARISTŲ KLIKELĖ Dominikonų respubliko

je padarė pučą: prezidento Juan D. Bosch valdžią nuver
tė ir pati pradėjo šalį engti.

Karininkai smurtą atliko skelbdami, būk Boscho 
valdžia esanti prokomunistinė. Tai, žinoma, melas! Ir 
tuo melu naudodamiesi visokio plauko fašistai ir kitose 
Lotynų Amerikos respublikose atlieka panašius smur
tus. Tik imkime pavyzdžiui Peru, Argentiną, Etkvadorių, 
Guatemalą.

Galimas daiktas, kad už šito smurto slepiasi Tru
jillo ir kiti galvažudžiai, ne per seniai ištrenkti iš val
džios.

Prezidentas Bosch nebuvo komunistų šalininkas. 
Jis, beje, buvo prezidentu išrinktas po ilgo fašistinio te
roro, besitęsusio per 38 metus.

Kaip ilgai smurtininkai Dominikonų Respubliką te
rorizuos?

Labai daug priklausys nuo to, kaip į juos reaguos 
JAV valdžia. Jei Washingtonas parodys griežtą nusista
tymą prieš karininkų kliką, jei neteiks jai jokios finansi
nės pagalbos, tai ji ten ilgai negalės viešpatauti.

Tuo pačiu kartu, Dominikonų Respublikoje užvieš
patavo tamsi naktis. Daug pažangesnių žmonių sukišta į 
kalėjimus. Gal būt bus ir žudynių. Jš bestijų visko gali
ma tikėtis.

SLA VISTŲ- 
KALBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. rugs. 17-23 dd. So
fijoje, Bulgarijos sostinėje, 
įvyko Penktasis Tarptauti
nis slavistų (kalbininkų) su
važiavimas. Lietuvos spau
da praneša, kad jame daly
vavo ir akademikas K. Kor
sakas.

Kriminalystes
PATS JUSTICIJOS DEPARTAMENTO galva, Ro- 

bert F. Kenedis, kalbėdamas viename senatiniame ko
mitete Washingtone, pripažino, jog organizuotos krimi
nalystes Jungt. Valstijose didėja.

Tą patį kadaise pripažino ir FBI galva Hooveris.
Kiekvienam piliečiui aišku, kad organizuotas gengs-

TURTAI LIETUVOS 
ŽEMĖS GELMĖSE

Prie Lietuvos Ministrų 
Tarybos veikia Geologijos 
ir gelmių apsaugos valdyba, 
kurios pirmininkas V. Mi
kalauskas, Tarybų Lietuvos 
geologai, pasirodo, nesėdi 
sudėję rankas; jie dirba, ti
ria Lietuvos žemės gelmes, 
ieškodami ten naujų turtų, 
naujų medžiagų, kurios pa
dėtų šalies pramonę, o kar
tu ir žmonių būvį vis kelti į 
aukštesnį lygį.

Apie Lietuvos žemės gel
mių turtus V. Mikalauskas 
rašo:

Dolomitai, klintys, anhidri
tai, sunkiai besilydantys mo
liai, gipsas, kreida, opokos, 
fosforitai. . . Tai toli gražu 
nepilnas sąrašas turtų, ku
riuos slepia Lietuvos žemės

terizmas-kriminalystės mūsų šalyje auga, plečiasi. Na, o 
tuo pačiu sykiu toks Hooveris, užuot kovojęs prieš kri
minalistus, rašo knygas apie komunizmą, kurio jis nie
kad nesuprato ir nesupras!

2 p.-Laisvė (Liberty )^An trad., spalio (Oct.) 1, 1963

gelmės.. Yra daug minerali
nių vandenų, turinčių gydomą
sias savybes. Dideli požemi
nio gėlo vandens ištekliai pil
nutinai patenkiną respublikos: 
miestų h’^kaimU gyventojų po
reikius.. Geologinės struktū
ros ir pastaruoju laiku atlikti 
tyrimai leidžia tikėtis, kad 
mūsų žemės gelmėse yra pra
moninės naftos atsargos.

Buržuazijai valdant Lietu
vą šių lobių panaudojimu nie
kas nesirūpino. Turėdami be
veik neišsemiamos puikios ža
liavas atsargas aukštų markių 
cementui gaminti, šią “staty
bų duoną” įsiveždavo iš užsie
nio. Nors Anykščių smėlis sa
vo kokybe yra vienas geriau
sių Europoje ir tinka aukš
čiausių rūšių stiklui gaminti, 
Radviliškio stiklo fabrikas pir
ko smėlį Vokietijoje.

šiandieną mes jau nebega
lime įsivaizduoti liaudies ūkio 
vystymo nenaudojant vietinių 
žaliavų išteklių?* Į pagalbą šių 
žaliavų atsargoms gausinti 
pasitelkiami geologai. Per pa
staruosius kelerius metus jie 
gerokai padirbėjo. Tai jų triū
so dėka smarkiai padidėjo 
naudingų iškasenų balansas. 
Surastos stambios smėlio-žvy
ro, kvarcinio smėlio gamtovie- 
tės, leidžiančios vystyti staty
binę industriją ir stiklo pra
monę. Atliktas didelis darbas 
nustatant naujus žaliavos ce
mentui gaminti išteklius Ak
menės rajone. Nustatyta, kadi 
cemento gamybą respublikoje 
galima padidinti bent trigu
bai.

Vis daugiau dėmesio geolo
gai skiria naftos ir gamtinių 
dujų paieškoms. Labiausiai 
p e r s p ektyvios šių vertingų 
gelmių turtų atžvilgiu yra Lie
tuvos vakarinės ir pietvakarių 
dalys, o taip pat Kaliningra
do sritis.

Spręsti naftos bei dujų prob
lemą mūsų geologai faktiškai 
tik pradėjo. Tačiau jau Vir- 
balio-Kybartų < rajone išgręžus 
gilius gręžinius, rasta puikios 

| kokybės skystosios naftos. Da
bar naftos ieškoma Tauragės, 
Gargždų, Virbalio, Kybartų, 
Vištyčio apylihkėse.

Siekiant*' /geriau aprūpinti 
vandentiękiu miestus ir kol
ūkines g y v e n v ietes plačiai 
žvalgomi ir požeminio gėlo 
vandens ištekliai. Pagal sep
tynmečio planą nemažiau kaip 
25 respublikos rajonų centruo
se turi būti įrengti centrali
zuoti vandentiekiai.

Geologijos ir gelmių apsau
gos valdybai iškeltas uždavi
nys įrengti gręžinius, kurie ap
rūpintų vandeniu kolūkius ir 
tarybinius ūkius. Šį darbą at
lieka Vilniaus hidrogeologinė 
ekspedicija ir naujai sudary
ta Šiauliuose Vakarų Lietuvos 
hidrogeologinė e k s p e dicija. 
Šiemet respublikos kaimuose 
bus įrengta apie 350 artezi
nių šulinių.

Artezinis šulinys—su ge
ležiniu vamzdžiu, kuriu p 
vanduo iš vandeningų 
sluogsnių kyla į paviršių.

Taikos Pagoda
Aštunioliktame amžiuje 

Birmos karo su Tailandu 
metu Birmos kariuomenė 
įsibrovė į Tailando teritori
ją ir apgulė Nano tvirtovę. 
Apgulimas užtruko, ir abie
jose armijose atsirado ne
maža karo užbaigimo šali
ninkų. Tada buvo nuspręs
ta vietoj tęsusLaro veiks
mus lenktyniauti statyboje: 
kiekviena priešiškoji pusė 
turėjo pastatyti 12 metrų 
aukščio pagodą. Airmija, 
pirmoji užbaigusi statybą, 
turėjo būti paskelbtą karo 
nugalėtoja, o priešas tai
kiai pasitraukti.

Tailando kariuomenė per 
7 dienas pastatė pagodą ir 
laimėjo pergalę be kraujo 
praliejimo. Birmos kariuo
menė išpildė taikios “ko
vos” sąlygas.

Laiškas iš Lietuvos J. GRIGIŠKIS

Brangūs laisviečiai!
Jau keletas metų, kai mū

sų šeima skaito Amerikos 
pažangiųjų lietuvių laikraš
tį “Lafsvę.” Šį laikraštį 
skaito daugelis mūsų kai
mynų, draugų ir bendra
darbių. Mes visi džiaugia
mės, kad ir taip toli gyve
nantieji mūsų tautiečiai ir 
kitų šalių darbo žmonės su
pranta mūsų šalies tikslą ir 
siekimus. Gal būt dar kai 
kam sunku įsivaizduoti, kad 
Lietuva yra laisva, kad ji 
pati kuria sau ateitį. Jau 
daugelis Amerikos lietuvių 
viešėjo savo Tėvynėje ir 
viską matė savo akimis.

Janina Vaicekauskaitė
Tarybų šalyje visos tau

tos laisvos ir lygiateisės. Nė 
vienas paprastas mūsų ša
lies darbininkas nekeistų 
laisvės nė į jokius turtus. 
Laisvė — tai brangiausias 
turtas. Kas iš to, kad ka
pitalistinėse šalyse blizga 
tik reklamos. Bet kas iš jų? 
Skurdas, badas, darbo žmo
nių vargas. Kuo blogesni 
žmonės už mus juodao
džiai? Juk ir jie turi to
kius pat jausmus, tokius 
pat Troškimus ir sugebėji
mus, kaip ir me$. Tai kodėl 
į juos spiaudoma? Kodėl jie 
mušami, šaudomi ir nieki
nami? Atsakymas tik vie
nas. Nėra laisvės, lygybės. 
Vieni vargsta, badauja, o 
kiti kraunasi turtus iš jų 
triūso.

Mes didžiuojamės savo 
šalimi. Pas mus žmogus, 
koks jis bebūtų, turi visas 
teises į darbą, mokslą, po
ilsį, Mokslas pas mus ne 
tik kad laisvas, bet ir pri
valomas. Jei darbininkas 
susirgo, jam nereikia dre
bėti, kad turės parduoti vis
ką, kad užsimokėtu už me- 17 v
dicinos patarnavimus. Argi 
nerodo Valentinos Tereško- 
vos žygis į kosmosą, kad 
pas mus lygią teisę turi ir 
vyras, ir moteris, darbinin
kas ir inteligentas.

Visas pasaulis žino, kokį 
kelią kovose praėjo ir kiek 
aukų turėjo Tarybų šalis, 
kol išsikovojo laisvę, kol už- 
gydė karo padarytas žaiz
das.

Visiškai suprantama, ko
dėl mes norime tik taikos. 
Kiekvienas sveikai protau- 
j antis žmogus -supranta, 
kiek daug pasako žodis 
“TAIKA.”

Čia aš rašau ne vien sa
vo mintis, Taip galvoja pas 
mus kiekvienas žmogus. Sa
vo ir savo draugų vardu 
linkiu visoms dar paverg
toms tautoms kuo greičiau 
išsivaduoti iš pavergėjų jun
go.

Baigdama noriu savo ir 
visų savo draugų vaędu pa
linkėti visiems “Laisvės” 
laikraščio darbuotojams ir 
skaitytojams sėkmės darbe, 
gyvenime ir taikos statybo
je.

Sėkmes, draugai!
Su pagarba,

Janina Vaicekauskaite 
1936. IX. 10 
Lietuva, Šiauliai

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS X
ATgi Amerikai negalima, 

kas Anglijai galima
Kiek čia aliarmo reakci

ninkai sukelia, kiek komer
cinė spauda rašalo išlieja, 
kiek dak tarų t rustas 
(AMA) socialistiniu pavo
jumi žmones prigązdina — 
vien tik dėl prez. Kenedžio 
siūlomos pensininkams ne
mokamos medicininės pa
galbos programos. Atrodo, 
kad tą progranTą^priėmusi, 
Amerika aukštyn kojom 
apsiverstų, kad socializmas 
tikrai čia įsigalėtų!

Anglijoje prieš 15 metų, 
kai darbiečių vyriausybė 
pasiūlė visiems gyvento
jams nemokamą medicininį 
planą, visi reakcionieriai 
piestu ""neš jį stojo, socia
lizmu baugino. Nepaisant 
didžiulės opozicijos, Angli
jos parlamentas 1948 m. lie
pos 5 d. jį užgyrė. Sudaryta 
“Nacionalinio Sveikatos 
Aptarnavimo” įstaiga, kuri 
jau šiais metais mini 15 
metų gyvavimo sukaktį.

Nepaisant, kad vyriausy
bės per 15 metų mainėsi, 
kad didžiausi tam planui 
priešai konservatoriai da
bar Angliją valdo, apie to 
plano panaikinimą jau nie
kas nebekalba, bet dabar 
rimtai kalbama, kaip jį pa
tobulinti, kad jis dar ge
riau visuomenei tarnautų. 
Konservatoriai gerai žino, 
kad nemokamas medicini
nis patarnavimas “nuo lop
šio iki kapo” suaugo su vi
suomene, kuri visada pasi
rengusi jį apginti.

Šis planas Anglijai kai
nuoja į metus apie 2 bilijo
nus ir 52 milijonus dolerių. 
Tą sumą valstybė taksais 
surenka. Bet ir tie, kūrie 
medicininių taksų ir nemo
ka, tuo aptarnavimu lygiai 
naudojasi. Dabar paskelb
tas 10 metų planas pastaty
ti naujų ligoninių ir moder
nizuoti senąsias kainuos 
apie 196 milijonus dolerių.

Daugumas Anglijos dak
tarų pritaria tam planui ir 
nuoširdžiai koope r u o j a, 
nors jis šiek tiek suvaržo 
privatinę daktarų praktiką 
ir neleidžia daktarams iš 
sergančių pelnytis, didžiulį 
biznį daryti.

D r. Alfred B. Davies, An
glijos Medicininės Sąjungos 
pirmininkas, teisingai pa
stebi, kad daktarų profesi
ja turi būti naudojama ne 
praturtėjimui, bet žmonijos 
tarnybai, kuomet daugelis 
amerikiečių daktarų savo 
profesiją naudoja, kaip tik 
priešingai, kad kaip nors 
daugiau iš jo pasipelnytų. 
Todėl jie ir priešingi nemo
kamam medicininiam ap
tarnavimui.

Jeigu visuotinis nemoka
mas medicininis aptarnavi
mas per 15 metų Anglijos 
nesunaikino, bet ją sutvir
tino, tai ir Amerikai nėra 
jokio pavojaus dėl priėmi
mo prez Kenedžio siūlomos 
medicininės programos.

Anglija išgali turėti ne
mokamą medicininį aptar
navimą “nuo lopšio iki ka
po” ; daugelis mažesniųjų 
valstybių taipgi turi pana
šų aptarnavimą. Tai turtin
gai ir galingai Amerikai 
gėda to neturėti. Laikas ir 
Amerikai įvesti nemokamą 
medicininį aptarnavimą vi
siems “nuo lopšio iki kapo”, 
nuo gimimo iki mirties.

X
Nuodingi chemikalai 

Sudaro žmonėms pavojų
Šiuo metu Amerikoje 

yra apie 500 skirtingų che
mikalų junginių, naudoja

mų visokiems vabalams, 
kenksmingiems gyvūnams, 
nuodingiems augalams, vi
sokiems nenaudingiems pa
razitams naikinti.

Dabar šie nuodingi che;<; 
mikalai be atodairos nau
dojami Žemės ūkio reika-/ 
lams: javams, vaisiams ir t 
visokiems augmenims nuo< 
pavojingų parazitų apsau-v 
goti. Šių chemikalų išdir- 
bystė daro milžiniškus pel-, 
nūs — apie 345 mil. dolerių ; 
į metus. Chemikalai smarįj 
kiai garsinami, nepaisai^, / 
kad jie gali žmonių sveika— 
tai kenkti. Qhemikalu kom?., 
panijoms juk tai pelnas, o,; 
ne žmonių gerovė rūpi. Pel
nui jie gaminami, pelną ir; 
turi nešti. Blogiausia, kad., 
ne visi tie nuodingi chemi-, 
kalai yra valdiškų įstaigų-, 
ištirti ir užgirti. Nemažai- 
jų leidžiami “išbandymui”..,

Rachel Carson savo po-" 
puliorioje knygoje “Silent 1 
Spring” plačiai rašo apie tų - 
chemikalų žalingumą žmo
nių sveikatai. Pagarsėjusi- 
biologė Carson nurodo, kad 
su maistu dabar mes gau-- 
name po tam tikrą nuodin-,. 
gų chemikalų kiekį, kuris j 
gali žymiai pakenkti žmo
gaus celių evoliucijai, krau
jo apytakai ir 1.1. Carson 
reikalauja, kad kongresas 
ir valstijų legislatures pri-” 
imtų įstatymus nuodingiem-': 
chemikalams reguliuoti -ir 
kontroliuoti, taipgi, kad' 
Federalinė Maisto ir VaSl?: 
tų administracija ir Ag^-H 
kultūros departamentas nek
leistų apyvarton neišban-** 
dytų vaistų ir chemikalų.-

Kongrese ir valstijų ’ le-; 
gislatūrose jau yra įnešta* 
nemažai tuo klapsimu blfrį! • 
PrŽžidČfitinis komitetas ir-'' 
gi pasisakė ūž griežtesnę' 
nuodingų chemikalų kont^ 
rolę. Jis nurodo, kad nęma*:- 
žai vaikų nuo tų nuodų' 
miršta, o tam tikrose srity-/ 
se apie 80 procentų paukš
čių išnyko. Nacionalinis vė
žio ligų instit. teigia, kad' 
tie chemikalai yra “biolo-* 
ginis dinamitas”, kuris nė-” 
ša žmonėms vėžio ligas if‘ 
mirtį. Garsioji Mayo Klinik 
ka nurodo, kad nuodingi’ 
chemikalai sukelia leuke
miją (kraujo vėžį) ir nervų!/ 
ligas.

Patartina visiems, kurie' 
tokius chemikalus naudoja^, 
būti labai atsargiems, k;^l 
savo ir kitų sveikatai nepa
kenktu. L

X ?
Nevedusių jų vaikai

Amerikoje iš 20 naujagi
mių yra vienas nevedusių jų: 
tėvų. Nuo 1940 mtų tokių1 
naujagimių skaičius pasirj 
trigubino. r

A/pskai č i u o j a m a, kad. 
1940 metais ne vedusios pa-; 
gimdė 89,000 vaikų, 1950-^. 
141,000, 1960 — 224,000. :

X .
Suka dešinėn :i

Anglija ir Islandija buk 
vo vienatinės Europoje ša-’ 
lys, kuriose transportacija: 
naudojama iš kairės, kuo
met kitur—iš dešinės.

Dabar Anglijoje svarsto^, 
ma pasukti transportaciją 
dešinėn. *’

DĖL 1964 - 1965 METŲ 
PASAULINĖS PARODO^

New Yorkas. — 1964* 
1965 metų Pasaulinės pai»r 
dos viršininkai pareiškiu 
kad parodoje nedalyvaus 
Tarybų Sąjunga. W

Taipgi parodoje nedaly
vaus Italija ir Prancūzija, 
kurios buvo prieš parodos* 
ruošimą New Yorke. r



Ju^tas V. Paleckis

MIESTE PRIE KARA - KUMU
(Laiškas “Laisvei” 

iš Lietuvos)
Lėktuvas leidosi. Leido

si ir saulė, palydėdama die
ną. Dangus vienoje pusėje 
buvo pilkas, ramus, užmi
gęs, kitur — žydras ir ryš
kus, o vakaruose saulė tem
pė paskui save purpurinę 
užuolaidą. Permatomi oran
žiniai debesys stovėjo vieto
je ir pamažu nyko. Apačio
je sustingusioje jūroje ban
gavo rusvas smėlis, prieky
je# — tamsūs kalnai. Vis- 
kafe buvo nerealu, fantastiš
ka, kaip efektinga scena 
blogai surežisuotame spek
taklyje.

Tolumoje matyti miestas. 
Lėktuvas jau visai žemai; 
pagaliau savo važiuoklėmis 
atsirėmė į betonuotą taką. 
Oras įsiveržė į kabiną, tvan
kus ir sausas. Svaiginančiai 
kvepia kažkokie medžiai ar 
žolės. Saulė murktelėjo už 
kalnų ir po kelių minučių 
visai tamsu.

O prieš mus, ten, kur ži
buriai, alsuoja miestas. Tai 
—Ašchabadas. Azija, Vi
durinė Azija. Kuo jis įdo
mus, tasai Ašchabado mies
tas?

Truputis istorijos 
ir statistikos

Ašchabadas — Tarybų 
Turkmėnijos, vienos iš pen
kiolikos respublikų, suda
rančių Tarybų Sąjungą, sos
tinė. Sunki ir varginga 
tulfkmenų liaudies praeitis. 
Er^ė ją visi didieji ir ma
žieji Azijos užkariautojai: 
Aleksandras Makedonietis, 
arabai, Čingis - chanas, Ti- 
muras-Tamerlanas, persai... 
Kai Rusijoje nugalėjo bol
ševikai, Turkmėnija buvo 
vienas iš labiausiai atsiliku
sių kampelių atsiliku šioje 
šalyje—atskiros gentys, kla
jokliai — gyvulių auginto
jai. Turkmėnų kalboje ne
buvo žodžių “gydytojas,” 
“mokytojas...”

Po Spalio revoliucijos vi
sos Tarybų Sąjungos tau
tos žengė į priekį septyn
myliais žingsniais, bet turk
mėnų žingsniai turėjo būti 
dar platesni. Ir šiandien 
Tarybų Turkmėnija lygia
teisė tarp kitų respublikų 
ne tik juridiškai. Apie jokį 
atsilikimą negali būti nė 
kalbos. Vienas faktas—de
šimčiai tūkstančių Turkmė
nijos gyventoju tenka apie 
90# studentų. Tai dvigubai 
daugiau, negu Prancūzijo- 
je,^ trigubai—negu Vakarų 
Vokietijoje!

Turkmėnija — labiausiai 
į pietus nutolusi respublika 
TSRS. Štai Ašchbadą ker
ta 38-ta lygiagretė — ta pa
ti, kuri į dvi dalis dalina 
Korėjos pusiasalį, eina Af
rikos pakraščiu. Šios res
publikos plotas nemažas — 
dvi Anglijos galėtų sutilpti 
į vieną Turkmėniją. Tur
tinga iškasenomis — yra 
naftos, sieros, mirabilito; 
čia auga geriausia pasauly
je medvilnė, o vynuogės čia 
prisirpsta tiek, kad kartais 
jose net per daug susikau
pia cukraus. Bet... tik kai' ^a]į įrengus dar ke- 

. _ ... - !has vandens saugyklas ir,

per toli nuo temos? Ne, 
ne per toli. Lygiai per šimtą 
metrų. Ten, kur baigiasi 
vandens suvilgyta žaliuo
janti oazė, baigiasi ir Aš
chabadas, o prasideda Kara- 
Kumai. Ašchabade nerei
kia ieškoti dykumos — ji 
čia pat, matyti pro prie- 
priemiesčio namų langus, ji 
primena save vėjo atpūstu 
karščiu ir smėliu.

Smėlis, smėlis... Milijo- jūros, 
nai, milijardai tonų rusvo 
smėlio. Žengi, o pėdsakai gatvėmis, 
išnyksta, kaip pelkėje. Pa- universiteto pastatas; di- 
pučia vėjas, ir sūkuriai jau 
nešioja smėlį, keičiasi nedi
delių — 10-15 metrų aukš
čio — kalvų kontūrai. Kai 
kur — maži, paliegę mede
liai. Tai saksaūlas, kuris, 
greta kupranugario, laiko
mas dykumos simboliu.

Kaip tik čia prisiminiau, 
kad mūsų Neringą vadina 
“Lietuvos Sachara.” Kar- 

I tais to sugretinimo dėka
Sachara vaizduotėje iškyla 
kaip per daug ‘neringiška.” 
Bet dykuma lieka dykuma

—neįprastas dalykas. Be
veik kiekvienoje jo gatvėje 
kliuksi arykai — grioveliai 
su vandeniu. Bet anksčiau 
dažniausiai jie būdavo iš
džiūvę—trūkdavo vandens; 
šalimais augančių medžių 
lapai pageltonudavo, o žolės 
nebūdavo — būdavo rusvas, 
sukietėjęs smėlis. Dabar 
arykai visada pilni vandens, 
kuris atėjo iš “Ašchabado n

Einame baltojo miesto 
Štai naujas

delė aikštė su “Inturis- 
to” viešbučiu; Mokslų 
Akademijos institutų mies
telis. Gatvėse gyva; rytie
tiškas temperamentas dau
giausiai pasireiškia preky
boje. Čia pat gatvėje par
davinėjama savotiška turk- 
meniška duona “čurek.” 
Karštis — neapsakomas. 
Dažni užrašai — “suvlar”— 

! gaivinantis vanduo.
Štai praeiname vieną po 

kito du teatrus — operos ir 
baleto bei dramos. Pasitei-

JLJCU vl y xxLiAxlcX llUAd VI y xx L4111 £!>• • i ••.»••. , • v . x- TZ TZ rauiame—abu nacionaliniai,ir tai ypač įauti Kara-Ku- , ? .v, . ’v * • rii vlzvvmm f Iziturkmeniški.
Žvilgsniai slysta žmonių 

veidais. Tipiški rytietiški 
bruožai — tai turkmėnai, 
nors Ašchabade gyvena ir 
uzbekai, rusai, ukrainiečiai. 
Daugumas apsirengę euro
pietiškai. Tik kai kurie pa
gyvenę turkmėnai nenori 
išsižadėti savo storų, ilgo 
kų chalatų ir milžiniškų 
avikailio kepurių, kurios 
kažkokiu būdu apsaugo nuo 
karšio. Kartais sutinkame 
moteris, apsigaubusias gal-

muose. Girdėjau, kaip eks
pansyvus turistas Neringo
je sušuko: “Kaip gražu! 
Galima mirti iš susižavėji-

! mo!” Kara-Kumų grožis 
niūresnis ir rusvesnis, o 
miršta čia ne iš susižavėji
mo. Kara-Kumai — Turk
mėnijos tragedija.

—Mūsų šalis skurdi, o že
mė sausa, kaip liežuvis 
šuns, padvėsusio nuo troš
kulio, — taip buvo dainuo
jama turkmėnų dainose.

—Lietaus lašai čia nepa- vą plačiomis skarelėmis. O 
siekia žemės, jie išdžiūva i juk prieš kelis dešimtme- 
pakeliui iš dangaus, — bu
vo sakoma jų eilėraštyje.

Didžiuliuose Turkmėnijos 
plotuose gyvena du kartus 
mažiau žmonių, negu Lietu
voje. Ir susispietę jie ne
didelėse oazėse — ten, kur 
vanduo, kur gyvybė. O juk 
ir dykuma galėjo atgvti. 
Juk ir saulė, tūkstančiais 
metų buvusi šalies prakei
kimu, galėjo tapti didžiau
siu gėrybių šaltiniu. Reikė
jo vieno—vandens.

Didysis kanalas
Vanduo atėjo į Kara-Ku- 

mus. Atėjo iš didžiausios 
Vidurinės Azijos upės Amu- 
Darjos. Kanalas perkirto 
visą dykumą ir kaip tik 
šiemet pasiekė Ašchabadą. 
Nors Ašchabadas įsikūręs 
oazėje, bet ir jį šimtmečiais 
kankino troškulys. Ir tik 
dabar, iškasus kanalą, mies^ 
tas gali iki soties pagirdyti 
savo' parkus, alėjas, prie
miesčio medvilnės plantaci
jas. O “Ašchabado jūroje” 
— didžiulėje vandens sau
gykloje, daugelis turkmėnų, 
tur būt, pirmą kartą įsitiki
no praktiškai, ką reiškia 
žodis “plaukti.”

“Didysis Turkmėnijos ka
nalas” — kaip jis oficialiai 
vadinamas — dar pilnai ne-; 
baigtas. Jis bus 1,300 kilo
metrų ilgio — didžiausias 
pasaulyje tinkamas laivybai 
kanalas. Kol kas jis atgai
vino dar nedidelę dykumos

čius turkmenės moterys vi
sos be išimties nešiojo pa- 
randžaš
slepiančius veidą. Turkmė
nijoje gerbiamas vardas 
moters, kuri pirmoji išdrįso 
sulaužyti šį viduramžišką 
paprotį. O mums būnant 
Ašchabade,- per radiją iš
girdom žinią, kad pirmajai 
moteriai-turkmenei suteik
tas mokslų daktaro vardas. 
Taip, laikas nematuojamas 
vienu masteliu. Jis taislen-

tamsius gaubtus,

Išeinam į Ašchabado cent
rą — Laisvės gatvę, čiau
dėdamas mus pralenkia mo
toroleris. Motorolerio vai
ruotojas— 70-80 metų amž. 
turkmėnas. Su savo didele 
gauruota kepure ir cha
latu, siekiančiu žemę, 
jį nesunkiai įsivaizduotume 
solidžiai jojant asiliuku. Bet 
ir pakeitęs susisiekimo prie
monę, senasis turkmėnas 
neprarado išdidžios rytie
tiškos laikysenos ir, plevė
suodamas chalato skver
nais, susikaupęs skriejo į 
priekį. Taigi, tradicijos lie
ka tradicijomis, o motorole- 

.riu galima važinėti ir su 
chalatu... Tuo tarpu dar 
visai neseniai asiliukai Aš-

chabade gana rimtai kon-pinčiai jokių žemės drebėji- 
kuruodavo su mašinomis, mo pėdsakų. Pėdsakų, bet 
Dabar gi aš tik vieną kar
tą mačiau šios nykstančios 
susisiekimo priemonės at
stovą, pririštą prie tvoros 
priemiesčio gatvikėje. .Gal 
būt, šio asiliuko laukė liūd
na perspektyva baigti savo 
dienas zoologijos sode...

Gražus miestas prie jū
ros, gražus ir prie didelės 
upės. Gražus miestas, kurį 
supa kalnai. Ašchabade jie 
matyti iš bet kurios gatvės. 
Tai Kopet-Dago kalnai, snie
go viršūnėmis apsupę baltą 
miestą. O ten, kur kalnai, 
baigiasi Turkmeija, baigia
si Tarybų Sąjunga. Už 30 
kilometrų — Iranas, Persi
ja, kaip sakydavo anksčiau.

Vaikščiodami po miestą, 
mes atkreipėme dėmesį, kad 
Ašchabade daugumas namų 
— dviaukščiai, tik neseniai 
pradėti statyti keturaukš- 
čiai-penkiaaukščiai. Pasitei
ravome, ir sužinojome, kad 
prieš penkiolika metų 

šio miesto nebuvo.
1948 metais, naktį iš spa

lio 5-tos į 6-tą Ašchabado 
gyventojus pažadino iš kal
nu pusės sk 1 i n d a n t i s vis 
stiprėjantis, ūžesys. Staiga 
stiprus smūgis sudrebino 
visą miestą — jis nuvertė j 
nuo kojų žmones, kurie tuo 
metu nemiegojo. Sekantie
ji smūgiai buvo stipresni— 
jie nuvertė namus. 1____
sekundės, ir miestas virto 
griuvėsiu krūva.

“Atrodė, tartum iš po že
mės >būtų šaudžiusi gigan
tiška patranka” — pasako
jo mums žemės drebėjimo 
liudininkai. Taip, tai buvo 
žemės drebėjimas — galin
giausias smūgis siekė 10 ba
lų. (Žemės drebėjimas, ku
ris šiemet sugriovė Jugosla-1 
vijos miestą Skoplę, buvo 
panašaus stiprumo.)

Sunku įsivaizduoti tą šiur
pią spalio naktį. Tiesa, au
kų skaičių sumažino tai, 
kad tuometinis- Ašchabadas 
daugiausia buvo vienaaukš
tis, ir lengvuose rytietiškuo
se nameliuose gyvenę žmo
nės išliko gyvi. Buvo nu
trauktos visos ryšio priemo
nės. Tik radijo mėgėju dė
ka, visai atsitiktinai, buvo 
sužinota apie miesto trage
diją. Iširo ir vienintelė ge
ležinkelio linija, dariusi di
džiulį lanką aplink Kara- 
Kumus. Viską gelbėjo lėk
tuvai.

Miesto nebebuvo — tik 
taškas žemėlapyje. Keli iš
likę namai dar labiau pa
brėžė negyvą griuvėsių ly
gumą. Lengviau buvo pa
statyti miestą kitoje vieto
je, bet ašchabadiečiai nu
sprendė kitaip.

Užteko kelių sekundžių 
Ašchabadui sugriauti. Rei
kėjo ilgų metų jam atsta
tyti. Tačiau griuvėsiais pa
verstą geografinė vietovė 
vėl tapo miestu.

Ir štai dabar Ašchabade 
mes neradome jokių, abso-

Reftoje knygoje ““ 
lietuviški žodžiaine pasekmių — po žemės 

drebėjimo Ašchabade buvo 
‘statomi tik tokie pastatai, 
kurie atlaikytų bet kokius 
požeminius smūgius. Pra
džioje buvo manoma apsi
dirbti dviaukščiais namais, 
tačiau ašchabadiečiai inži
nieriai sukūrė tokių pat pa
tvarių keturaukščių-penkia- 
aukščių pastatų projektus. 
Tai todėl Ašchabadas kol 
kas — daugiausia dviaukš-'^ 
tis miestas. Tiesa, mums 
pasakojo, kad kai kurie se
nesni vietiniai gyventojai, 
prisimindami žemės drebė
jimą, nelabai noriai keliasi 
į daugiaaukščius n a m u s. 
Juos galima suprasti.
t Penkiolika metų... Žmo
nės užgydė miesto žaizdas, 
laikas gydo žmonių žaiz
das. O svarbiausia, jog pa-l'^ ras.u> *iaH11 zodvnui rinkti is išleistu ir 

rankraštinių žodvnu. Kai 
kurie žodžiai susirašinėiant 
oauti iš užsienio valstvbių. 
Keturiasdešimt septyni žo
džiai paimti iš unter-biblio- 
tekininko Bakmeisterio žo
dyno.

Kiekvienas žodis žodvne 
pateiktas dviem šimtais 
kalbu, kuriomis, kain skel
bia žodvno antraštinis pus
lapis. kalba Europos ir Azi
jos tautos, žodžiai — nu- 

! meruoti. Pirmojoie dalvje 
išspausdinta 130 žodžiu, 
antrojoje — 155. Pasitaiko, 
kad kuria nors kalba žodis 
nepateiktas, tada vietoj jo 
stovi daugtaškis. Pirmiau
sia žodžiai pateikti slavų 
kalbomis, paskui lotynu, 
graiku, gotu, lietuviu, lat
viu, estų ir t. t. Kiekvienas 
lietuviu kalbos žodis ^ina 
42-uoiu numeriu, sekančiais 
numeriais eina, latviu (43) 

' ir kvivulivhi (44. PoKrivin- 
go—livonski) žodžiai.

Pirmiausia žodvne pateik
ti d a i k t a vardžiai, pavyz
džiui tėvas, motina, sūnus, 

! duktė, brolis, sesuo, vyras,

daryta viskas, kad ši trage
dija niekada nepasikartotų 
baltajame mieste.

Atsisveikinant
Paskutine diena Ašchaba

de. Vėl vakaras, vėl aero
uostas — po kelių valandų 
išskrenda mūsų lėktuvas.

Sutemose blyškėja Kopet- 
Dago kalnų siluetai. Kas už 
jų — prozaiškas Iranas ar 
pasakiškoji Persija? “Persi

ima, tūkstantis ir viena nak
tis, šecherezada” — sukasi 
galvoje. Žalsvas mėnulio ži- 

Kelios! bintas pakibęs tarp tujų ir 
karagačų šakų. Danguje 
supasi nunokusios žvaigž
dės.

—Atrodo, kad rytietiški 
peizažai ■— tai ne tik dai
lininkų išmislas, — nusijuo
kė kažkas.

Taip, tokios naktys, tik
riausiai, būna tik rytuose. 
Bet laikas į lėktuvą. Jau 
sutvisko stiklinėmis sieno
mis 'aerouostas. Pablyško 
žvaigždės, paryškėjo me
džių šešėliai. O ten, kur ži
buriai, alsavo miestas. Tai 
—Ašchabadas. Baltas mies
tas, dukart gimęs, ištroškęs 
ir atsigėręs.

kur ir kai kada. Kaip : 
kitose Vidurinės Azijos res
publikose, čia per daug 
.karščio ir per maža van
dens. Tačiau apie Turkmė
niją —• ypatinga kalba. Di
džiąją jos dalį sudaro Kara- 
Kumų dykuma, savo plotu 

v uzpenkis kartus didesnė 
ijfctuvą. Tai—

viena iš didžiausių 
r dykumų pasaulyje.
Žadėjau rašyti apie 

chabadą, o dykuma, kad ir 
viena didžiausių — ar ne

Aš-

mažesnes kanalo atšakas, I 
dykuma bus priversta pasi
duoti.

“Turtingi mes troškuliu ir 
skurdu, smėliu ir ašaro
mis” — tai senas turkmėnų 
priežodis.. Didysis kanalas 
dar toliau į praeitį nustu
mia tokius priežodžius.
Ašchabadas—baltas miestas

Baltai tinkuoti namai, sau
lėtos gatvės, žali medžiai, 
žalia žolė. Taip, žalia žolė 
ir medžiai. Ašchabadui tai

---------------------------------------------------- r.,—.............. ..................... ;------------------------------------------------------- -

Spaudos Vajus
Jau prabėgo vasarėlė ir atvėso oras.
Jau pagelto žali lapai, audžia tinklą voras.
Jau nužydo žolynėliai rudenį pajutę
Ir nubarstė skaisčius žiedus,—šiaurys vėjas pūtė
Pasibaigė gražios dienos, linksmos gegužinės, 
Jau pilki debesys plaukia padangės mėlyne. 
Ir atėjo spalio mėnuo, darbas vėl mūs laukia, 
Visa pažangioji spauda mus į talką šaukia.
“Laisvė”, “Vilnis”, “Liaudies balsas”
Skelbia žmonėms tiesą,
Jie išblaško tamsius melus, ir paskleidžia šviesą. 
Budina liaudį iš miego, rodo šviesų kelią, 
Kuriuo einant iškovosim sau geresnę dalį.
Tad stokim spaudai į talką, kiek kuris, tik gali, 
Ir paskleiskim šviesos rašto kiekviens savo dalį:
Ji pasieks dar daug lietuvių su mūsų pagalba,— 
Eikim, stokim, sesės, broliai į garbingą darbą!

H. T.

Nauja apsauga 
automobilistams

Avarijos metu pati pavo
jingiausia vieta yra šalia 
šoferio. Iš 100 automobili
nių katastrofų aukų, 69 ati
tenka keleiviams, sėdintiem 
kartu su vairuotoju.

Siekiant sumažinti nelai
mingu atsitikimų skaičių, 
inžinieriai pasiūlė prie sė
dynių atlošų ir kėbulo vidi
nių sienelių pritvirtinti po
lietileninius sudedamuosius 
maišus. Šoferis, matydamas 
neišvengiamą susidūrimą, 
paspaudžia mygtuką, esanti 
prie vairo! Automatiškai 
atsidaro baliono su anglies 
dvideginiu ventilis. Grei
čiau negu per sekundę 
plastmasiniai pagalviai pri
sipildo dujų, apsaugodami 
elastinga užtvara automo
bilio keleivius. Dabar jiems 
jau nebaisus stiprus smū
gis. Balionai su dujomis 
laikomi po sėdyne.

Jeigu kartais automobi
lio viduje kiltų gaisras, tai 
plastmasiniai pagalviai su
sprogtų, o išėjusios iš jų 
dujos užgesintų ugnį.

Tokia keleivių apsaugos 
priemonė pasiūlyta Vokie
tijos Federatyvinėje Res
publikoje. Dabar konstruk
toriai nori surasti apsaugi
nį sluoksnį ir automašinos 
vairuotojui. Jis turi būti la
bai plonytis, stiprus, elas
tingas. Be to, šis sluoksnis 
smūgio metu neturi kenkti 
matomumui.

Londonas. — Anglijoje 
yra 486,000 bedarbių.

Maskvoje, TSRS valstybi- 
binėje V. Lenino vardo bib
liotekoje, saugoma reta 
dviejų dalių knyga, kurioje 
yra 285 lietuviški žodžiai. 
Ši knyga vadinasi “Visų 
kalbų ir tarmių lyginama
sis žodynas.” Žodynas bu
vo išleistas Sankt-Peterbur
ge: 1 dalis—1787 m., II da
lis—1789 m.

1785 m. prancūzų kalba 
buvo paskelbtas praneši
mas, 
tore

kad Rusijos impera- 
Jekaterina II ruošia 

visu pasaulio kalbu lygina
mąjį žodvną. Ši žodyną 
tvarkyti ji pavedė akademi- 

Ikui P. Palasui.
I Žodyno Įžangoje P. Pala- 
; sas rašo, kad žodžiai šiam

žmona, arba: galva, veidas, 
nosis, šnarvės, akis, ant
akiai, blakstienos, ausis, 
kakta ir t. t. Po to eina 
kitu akllbs daliu žodžiai — 
kitu kalbos daliu žodžiai — 
būdvardžiai, veiksmažo
džiai, prieveiksmiai, jung
tukai ir kt. Pačioje pabai
goje pateikti skaitvardžiai. 
Nežinia iš kur žodynui im
ti lietuviu kalbos žodžiai. 
Reikia manyti, daugiausia 
žodžių bus pateikę gyvi 
įvairių lietuviu kalbos tar
mių atstovai, išsibarstė po 
nlačiaią Rusijos žemę. Taip 
galvoti verčia kai kurie lie
tuviški žodvno žodžiai. Mat, 
šalia žodžiu arklys, akmuo, 
menuo, pienas, saule yra 
medžias (medis), untis (an
tis) . v u n d u o (vanduo). 
stouk (stok), ketari (ketu
ri). linkstantis (tūkstantis) 
Į r t. t.

Pasitaiko ir neteisingai 
užrašytų lietuviškų žodžių: 
kieki0 (kekė), ucuolas 
(ūžuolas, ąžuolas), Čaknis 
(šaknis) ir k t.

Matyt, P. Palasas. reda
guodamas žodyną, lietuvių 
kalbos žodžius, kuriuose 
pasitaiko raidės z, ž. per
skaitė vokiškai c, nes nuo
sekliai rašoma cuvis (žu
vis). <*usis (žūsis, žąsis), 
codis (žodis ir t. t.

Žodyne galima rasti kitu 
kalbu, žodžiu, kurie panašūs 
į lietuvių kalbos žodžius, 
pavyzdžiui: frizų sting — 
akmuo primena mūsų žo- 
stingti. ^uzdalio rusu sune
ša — šuo panašus i mūsų 
šuniuką, graikų edesma — 
valgis primena mūsų žodį 
ėdimas ir k t.

Šitas daugiakalbis žody
nas.. kuriame pateikti 285 
lietuviški žodžiai, yra įdo
mus kalbinis dokumentas.

K. Panečkys

Kardžuvės puola ir laivus
Tai atsitiko baigiantis Į auka ji dažnai atakuo ja 100 

antrajam pasauliniam ka-' mylių per valandą greičiu, 
rui. Anglų tanklaivis “Bar-| Įdomu; kad šis grobuonis 
bara” plaukė Atlanto van-! pagrindinai minta smul- 
denynu. Rajonas, kuriame j kiais vėžiukais bei mažomis 
galėjo “budėti” vokiečių (žuvelėmis. Tačiau kartais 
povandeniniai laivai, buvo ( atviroje jūroje galima ma- 
jau beveik praplauktas, ir I 
jūreiviai džiaugėsi, nesusi
dūrę su priešu. Netikėtai 
nuskambėjo budinčiojo bal
sas: “Torpeda! Kairiajame 
šone torpeda!”

Nuskambėjo pavojaus sig
nalas. Jūreiviai užėmė savo 
postus. Vairininkas mani
puliavo šturvalu, steng
damasis pakeisti ku r s ą. 
Nuo kairiojo borto aiškiai 
matėsi nerianti i laivą tor
peda. Dar keliolika sekun
džių ir sprogimas perplėš 
laivą.

Tačiau sprogimo nebuvo. 
Jūreiviai teišgirdo duslų 
smūgį laivagalyje. Denį už
liejo vanduo. “Torpeda”, 
susidūrusi su laivu, apsisu
ko ir žaibišku greičiu nu
plaukė į horizontą atgal. 
Tik tada jie suprato, jog i 
tai buvo stąmbi kardžuvė. j Beje, neteisinga galvoti,

Savo pusantro metro kad laivams 
smaigaliu metalinį tankiai- korpusais kardžuvės puoli- 
vio korpusą ji prarėžė lyg mas yra visiškai nepavojin- 
sviestą. Nespėjo jūreiviai I gas. Juk ir “Barbaros” kor-

i tyti ją puolant stambia žu
vį. Vaikydamasi grobio, ji 
nuplaukia labai toli, kartais 
pasinerdama iki 1,000 met
rų gylio. .

Žinomi atvejai, kai šis 
plėšrūnas kartu su rykliais 
medžioja banginius. Ir kai 
banginis jau būna ryklių 
išvargintas ir netekęs daug 
kraujo, ji paprastai pribai
gia kardžuvė.

Laivus jos puola palygin
ti dažnai. Praeityje, kai lai
vų korpusai buvo daromi iš 
medžio, Anglijos draudimo 
kompanijos netgi apdraus-' 
davo laivus nuo jų atakų. 
Viename Anglijos jūrų mu
ziejuje yra surinkta daug 
eksponatų: rąstų, lentų ir 
kt., iš kurių kyšo ja kardžu- 

i vių “kardų” nuolaužos.

metaliniais

pusas buvo metalinis. Prie 
Anglijos krantų kardžuvė 
atakavo anglų karo laivą 
“Leopoldas” ir keliose vie
tose pramušė jį. Sužaloji
mas buvo toks rimtas, jog 
laivo kapitonas įsakė siųsti,

užtaisyti skylės, kai gyvoji 
torpeda vėl puolė. Ir tik se
rija iš kulkosvaidžio priver
tė ją nurimti. Nukauta 
kardžuvė buvo 1,500 svarų 
ilgio ir svėrė apie 1,500 sva
rų.

Kardžuvė yra labai agre-; į eterį signalą “SOS”. Lai- 
syvi. Jos aptakus kūnas vą išgelbėjo lėktuvais atga- 
puikiai pritaikytas dide- benti narai, kurie plastiru 
liam greičiui išvystyti bei 
staigiems šuoliams. Savo

užlopė kardžuvės padary
tas skyles.

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 1, 1963
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TARYBŲ ŠALYJE
NAUJAS “LENINO” 

NUOTRAUKŲ ALBUMAS
Marksizmo - leninizmo in

stitute prie TSKP CK lai
komas unikalus V. Lenino 
fotografijų fondas. Dalis 
jų pateko į albumą, kurį iš
leido Valstybinė dailės lei
dykla.

V. Leninas, būdamas la
bai užimtas ir nepaprastai 
kuklus, nemėgo fotogra
fuotis. Štai kodėl išliko pa
lyginti nedaug jo nuotrau
kų.

Dauguma albumo nuo
traukų — jų ten įdėta 60 — 
vaizduoja įvairiapusišką VI. 
Lenino veiklą tuo laikotar
piu, kai jis vadovavo jau
nai Tarybų respublikai 
Komunistų partijai

I dejas inžinierius P. Kobi
nas. šis prietaisas mažesnis 
už degtukų dėžutę, bet vei
kia neblogiau, kaip papras
ti šiuolaikiniai elektriniai 
skustuvai. Naujasis skus
tuvėlis gauna energiją iš 
kišeninio žibintuvėlio bate
rijos, jį varo elektros mik- 
rovariklis, gaminamas vai
kų žaislams. Skustuvėlį ga
lima įjungti taip pat j elek
tros tinklą.

Išbandžius eksperimenti
nę skustuvėlių partiją, gau
ti geri rezultatai.

K o n s tantinovkos gyvento
jams daugiau kaip 2,150 to
nų daržovių ir vaisių. Po
midorai, agurkai, kopūstai, 
saldūs pipirai, baklažanai, 
svogūnai, morkos ir kitos 
daržovės patenka tiesiog 
iš daržų į parduotuves bei 
visuomeninio maitinimo 
įmones.

Jau antrus metus šis spe
cializuotas ūkis, kuriame 
yra 700 hektarų laistomų 
daržų, visiškai aprūpina 
daržovėmis 100 tūkstančių 
gyventojų miestą. Dabar 
dalis daržovių ir obuolių 
siunčiama į gretimus mies
tus.

30 KARTŲ PIGIAU
Naują sintetinio pokosto 

rūšį išrado Baku inžinieriai 
K. Mamedovas ir B. Mišnė. 
Jis gaunamas iš šarmų at
liekų, valant žibalą.

Naujos rūšies pokostas 
kainuoja beveik 30 kartų 
pigiau, negu paprasta sin
tetinė alyva, kurią gamina 
pramonė. Baku Frunzės 
vardo sieros rūgšties ga
mykloje pradėtas statyti 
pramoninis įrenginys.

ir

VISASĄJUNGINĖ
DAILĖ LOTERIJA

METALAI... Iš JŪROS 
VANDENS

Kiekviename laše jūros 
vandens galima rasti visą 
Mehdelejevo lentelę. Čia ir 
reti elementai — litis, rubi- 
dis, oezis, kurie vis plačiau 
naudojami šiuolaikinė j e

GRUMTYNĖS SU GAIS
RU STEPĖJE

Vidunaktį stepėje kilo per
kūnija. Žaibas padegė pa
sėlius. Gaisro atošvaistę pa-

Už 50 kapeikų jūs galite energetikoje ir elektroniko- 
laimėti dailės kūrinį, kuris I 
papuoš jūsų butą, džiugins 
akį puikiomis varsomis ir 
linijomis. Tai bus paveiks
las, grafikos ar keramikos 
kūrinys, porceliano ar stik
lo dirbinys, kilimas ar gra
žus audinys — žiūrint, ką 
jūs laimėsite Visasąjungi
nės dailės loterijos bilietu. 
Loterija įvyks šių metų pa
baigoje.

Tiražo metu bus laimėta 
20 tūkstančių kūrinių už 
bendrą 1,800,000 rublių su
mą. Kiekvieno kūrinio ver
tė — nuo 50 iki 1,000 
lių.

je. Iš kiekvienos tonos jū
ros vandens galima gauti 
kelis kilogramus spalvotųjų 
metalų.

Žingsnį šiems turtams 
įsisavinti žengė Leningrado 
mokslininkai. Jie tiria tam 
tikrus miltelius, kurie su
geria metalus.

rub-

PATVARUMO 
BAROMETRAS

Paprastai, norint patik
rinti gelžbetonio konstruk
cijos patvarumą, vieną to
kią konstrukciją tekdavo 
suardyti. Tikrinimo rezul
tatai buvo priskiriami- visai 
dirbinių serijai. Ukrainos 
mokslinio tyrimo institutas, 
diegiąs pažangų patyrimą 
statyboje, pagamino prie
taisą, kuris ultragarsu ti
ria konstr u k c i j a s. Šiuo 
prietaisu per kelias minutes 
galima patikrinti kiekvieną 
betono dirbinį.

Gamybininkai labai gerai 
įvertino naują aparatą.

DARŽOVIŲ APŽIŪRA
Maskvoje, Visasąjunginės 

ūkio laimėjimų parodos 
“Bulvių ir daržovių” pavil
jone, prasidėjo tradicinė vi
sasąjunginė daržovių apžiū
ra. Apie 100 tarybinių ūkių, 
kolūkių ir mokslinio tyrimo 
įstaigų atsiuntė šiai ekspo
zicijai natūralius naujo der
liaus eksponatus. Daugiau 
kaip 100 kultūrų dabar au
ginama šalies daržuose, 75 
iš jų galima matyti ekspo
zicijoje. Čia yra kone pus
metrio ilgio agurkų, anks
tyvų česnakų, kurių stie
bai siekia metrą aukščio, 
“sidabriniai” svogūnai su 
didelėmis keistomis, česna
kams ‘būdingos sidabro spal
vos gėlėmis. Visasąjunginė 
daržovių apžiūra vaizdžiai 
rodo TSRS daržininkystės 
laimėjimus.

Labai stiprus lynas
20 traktorių išlaiko 6 cen

timetrų skersmens kapro- 
ninis lynas! Jis kelis kar
tus stipresnis ir patvaresnis 
už medvilninį.

Kaproninius lynus ir labai 
stiprias virves pradėjo ga
minti Kolomnos lynų fabri
kas. Jie naudojami okea-

stebėjo Aktiubinskio srities niniams laivams švartuoti, 
Gorkio vardo tarybinio 
ūkio Tokmasajaus skyriaus 
ūkvedys Jeleubajus Aižano- 
vas. Liepsna slinko kviečių 
lauku link baro, kur gulė
jo nupjauti žirniai. Delsti 
nebuvo galima. Aižanovas 
pažadino trakto r i n i n k u s 
Gringanšįną ir Geimu tą. 
Juodu su traktoriais, prika
binę prie jų plūgus, stojo į 
kovą su ugnimi. Atskubė
jo draugams padėti ir gre
timo tarybinio ūkio trakto
rininkas Ivanas Frankas.

Liepsna kone siekė trakto
rius. Buvo įkaitusios kabi
nos, tačiau vyrai nepabūgo 
ir toliau aparti liepsnojan
čią stepę. Iki pat ryto jie 
kovojo su ugnimi. Mecha
nizatorių narsumas ir išra
dingumas išgelbėjo pustre
čio tūkstančio hektarų kvie
čių ir 500 hektarų žirnių, 
daug žolės.

Tarybinio ūkio direkcija 
premijavo drąsiuosius trak
torininkus, tačiau šie atsi
sakė pinigų, pasiūlę atiduo- 

juos vaikų darželiui.

žvejybos tinklams gaminti, 
giliavand e n i a m s tyrinėj i- 
mams.

Apie lotynų kalbą
Lotynų kalba priklauso 

indoeuropiečių kalbų gru
pei. Dar prieš mūsų erą lo
tyniškai kalbėjo viena itali- 
kų gentis, gyvenusi Tiberio 
žemupio lygumoje — La- 
ciume. Latynų kalbos pa
grindą sudarė svarbiausio 
Laciumo miesto — Romos 
—tarmė. Romėnai palaips
niui nukariavo kitas gentis. 
Kartu su Romos valdžia 
plito ir lotynų kalba. Ro
mėnams nukariavus žymią 
Vakarų Europos dalį ir Vi
duržemio jūros pakraščius, 
lotynų kalba paplito visoje 
imperijoje. Europoje išimtį 
sudarė tiktai Graikija, gu
rią romėnai nukariavo 146 
m. prieš mūsų erą. Mat, 
graikai turėjo labai aukštą 
kultūrą, ir čia lotynizacijai 
nebuvo dirvos. Tuo tarpu 
Gali j oje (dabartinė Pran
cūzija), Ispanijoje bei kitur 
lotynų kalba nustelbė vieti
nes kalbas. Šiose privincijo
se susidarė vadinamos liau
dinės lotynų kalbos atmai
nos, o Romos imperijai su
skilus (V-me amž.), iš jų il-

mosios kalbos dažnai net 
neturi pavadinimo. Todėl 
lotyniškieji pavadinimai ta
po internacionaliniai. Tai 
įvairių tautybių mokslinin
kams sudaro tam tikrų pa
togumų — jie lengvai su
pranta vieni kitų raštus. 
Naujaisiais laikais atsiradę 
mokslai apsieina be lotyniš
kų terminų.

Daug tarptautinių žodžių 
taip pat yra kilę iš lotynų 
kalbos.

Nors pagal visus religi
nius padavimus krikščiony
bės užuomazga buvo Pales
tinoje, tačiau krikščionių 
bažnyčia susiformavo Ro
moje ir todėl ji naudojosi 
latynų kalba. Protestantai 
nuo jos atsisakė, tačiau ka
talikų bažnyčia ir dabar sa
vo pamaldas atlieka šia jau 
seniai mirusia kalba. Dvasi
ninkams ji naudinga: tikin
tieji lotyniškai nesupranta, 
o tai pamaldoms teikia dau
giau paslaptingumo, iškil
mingumo.

Norvegiškoji lapė* j
Lietuvoje * !

Norvegiškoji šiaurinė la
pė, kurios šviesiai melsvą 
.kailį taip mėgsta moterys, 
aklimatizavosi Lietuvoje.

Kaip ELTOS korespon
dentui papasakojo Lietuvos 
vartotojų kooperatyvų są- > j 
jungoje, į respubliką pirmą 
kartą norvegiškoji šiaurinė 
lapė buvo atvežta pernai. 
Šių vertingų žvėrelių kailis 
būna geras, kai žiema ilga 
ir jie gerai prižiūrimi. 
Pirmieji kailiukai pasižymi 
šviesia varsa, jų plaukai il
gi ir švelnūs. L-

Dabar Lietuva visasąjun
ginei ir pasaulio rinkai per 
metus teikia aie 42 tūkstan
čius audinių, šiaurinių ir 
juodsidabrinių lapių kailiu
kų. Jau šiemet žvėrininkys
tės fermų darbuotojai keti
na parduoti valstybei dau
giau kaip 500 norvegiško
sios lapės kailiukų. E.
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Centneris kviečių 
pigiau nei rublis

96 kapeikos tekainuoja 
centneris naujo derliaus gainiui susiformavo roma- 
kviečių, kuriuos išaugino nu kalbos: italų, prancūzų, 
Ust Labinsko gammybinės ispanų, portugalų ir kt. Štai 
valdybos kolūkio “Zavety Į dėl ko ir dabar šiose kalbo- 
Lenina” žemdirbiai. Tokios |se yra nemaža lotynų kil- 
mažos savikainos yra “Bea- mes žodžių. 
kuočių-1” veislės kviečiai, 
kurių ūkis buvo kryžminiu 
būdu pasėjęs apie du tūks
tančius hektarų.

IT £ TITO GAVIMU1 “LAISVEI” 
y jfY J LJ M NAUJV SKAITYTOJŲ
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SIBIRO STIKLAS
Naujosioms Sibiro staty

boms pirmąją produkciją 
davė Irkutsko srities Tuki
no stiklo fabrikas.

Nauja įmonė pastatyta 
prie žaliavos išteklių — di
džiulio kvarcinio smėlio tel
kinių, kurio atsargos siekia 
kelis milijonus tonų.

Sibiro stiklo gamintojai 
stengiasi per trumpą laiką 
pasiekti projektinį gamyk
los pirmos eilės pajėgumą 
—gaminti per metus du mi
lijonus kvadratinių metrų 
langų stiklo.

NAMAS Už SĄŽININGĄ 
DARBĄ

Kirovo srities Čekaševo 
kaime visuotiniam kolūkie
čių susirinkime buvo pami
nėtas “Pobedos” žemės ūkio 
artelės eilinės nepartinės 
kolūkietės Anos Ųabuškinos 
gimimo penkiasdešimtmetis. 
Daugiau kaip 30 metų ji 
uoliai dirba savo kolūkio 
laukuose. Ši dora ir kukli 
moteris labai gerbiama vi
same kaime. Štai jau kelis 
kartus iš eilės ji buvo iš
rinkta kaimo Tarybos depu
tate.

Kolūkio valdyba 50-mečio 
proga įteikė šauniai kolū- 
kietei dovaną —naujo na
mo raktus.

SKRUZDĖLIŲ 
KOLONIJA

Šiemet vasarą Karpatų 
miškuose pirmą kąrta pra
dėta inventorizuoti skruz
dėlynus ir tirti skruzdžių 
gyvenimą. Yra žinoma, kad 
kai kurių rūšių skruzdėlės 
paikina kenksmingus vabz
džius ir purena dirvą, dary
damos didžiulę naudą aug
menijai. Miškininkai nuta
rė dirbtiniu būdu veisti 
skruzdėlynus. Spėjama, kad 
šiemet Karpatuose pavyks 
pusantro iki dviejų kartų 
padidinti skruzdėlių koloni
jų skaičių.

Greta besiformuojančių 
romanų bei kitų nacionali
nių kalbų visose katalikiš
kose šalyse iki XV—XVI a. 
lotynų kalba gyvavo ne tik
tai kaip bažnyčios, mokslo, 
teisės, medicinos rašomoji 
kalba, bet ir kaip šnekamo
ji dvasininkų, mokslininkų, 

vairuotojo I juristų, valdininkų bei gy- 
vieta tuščia, tačiau trakto- dytojų kalba. * Europoje ji 
rininkas Piotras Kobzaris buvo naudojama ir diplo- 
drąsiai važiuoja į kukurųzų mafijoje, 
mūrą, ir tirštas žalios ma
sės srautas plaukia į sunk
vežimio kėbulą... Mašina 
dirba be kombainininko. Ją 
valdo traktorininkas, kuris 
arė, sėjo, prižiūrėjo kuku
rūzus, o dabar skina savo 
darbo vaisius.

Grūdini n k y s t ė s Moska- 
lenskio tarybinis ūkis (Oms
ko sritis) yra vienas pir
maujančių ūkių Sibire, kur 
kukurūzai užima didžiulius 
plotus — penktadalį visos 
sėjomainos. Tačiau jų au
ginimo ir priežiūros darbus 
dirba nedaug žmonių. An
tai, keturi drg. Kobzario 
grandies nariai šiemet au
gino 800 hektarų kukurūzų 
—po 200 hektarų kiekvie
nas. Jie visi sparčiai nuima 
kukurūzus be kombaininin
kų,, gaudami iš hektaro po 
300 centnerių žaliosios ma
sės.

TRAKTORININKO 
PIOTRO KOBZARO 

LAUKAS
Prikabinamojo siloso kom

baino “SK-2,6”

. Pavyzdžiui, Lie
tuvos didieji kunigaikščiai 
(Gediminas, Vytautas) Va
karų Europos valdovams 
rašydavo lotyniškai, nors 
šiaip Lietuvos kunigaikš
čių raštinėje buvo naudoja
ma senoji rusų kalba.

Viduramžių lotynų lite
ratūrinė kalba atitolo nuo 
antikinės epochos lotynų 
kalbos, nors ir lėtai, bet vis 
tiek kito, kaip ir kiekviena 
gyva kalba. XV—XVI am
žiuose nepaprastai vystėsi 
romaniškosios literatūrinės 
kalbos; be to, humanistai, 
tai, atsisakė tuo metu dar 
gyvos viduramžių lotynų 
kalbos, užsispyrė atgaivinti 
klasinę lotynų kalbą, kurios 
pavyzdžiu buvo Cicerono 
(I-me amžiuje prieš mūsų 
erą) proza. Pastangos pasi-

$1.00 Nuolaida Prenumeratos
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*1

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną. *

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, ries 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su 1-ma diena spalio pradedame savo didįjį darbą ga
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime , rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei” tinkamo biudžeto 
1964 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6 ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

PO VIENU STOGU— 
TRYS DNEPRO HIDRO

ELEKTRINĖS
Doneco srities Staro-Be- 

ševo hidroelektrinėje baig
tas montuoti septintas iš 
eilės turbininis agregatas. 
Jo pajėgumas — 2,000,000 
kilovatų. BiOkas' pirmą kar
tą pradėjo veikti pagal pro
jektinį apsisukimų skaičių.

Baigus visą statybą, hid
roelektrinės pajėgumas bus 
22,300,000 kilovatų. Tai bus 
stambiausia Doneco basei
no hidroelektrinė. Po jos 
stogu veiks 13 turbinų, ku
rios gamins energijos tri
gubai daugiau, negu Dnep- 
ro hidroelektrinė, i

KAIMO VARTOTOJAI
Pirmajame šių metų pus

metyje Ukrainos kaimuo
se pastatyta 211 maisto ir 
pramonės prekių parduotu
vių. Daugelis iš jų pastaty
tos iš surenkamųjų gelžbe
tonio konstrukcijų pagal ti
pinius projektus.

Šiuo metu Ukrainoje sta
toma dar apie 700 kaimo 
parduotuvių. Tai bus dau
giausia specializuotos pre
kybos įmonės, kurios par
davinės drabužius, audi
nius, avalynę, ūkinius reik- 
menis>

TEKSTILĖS MILŽINAS 
PALEIDIMO 

IŠVAKARĖSE
Ivanovo kamvolės kombi

natas — sparčioji septyn
mečio statyba. Iki jo pir
mosios eilės paleidimo beli
ko apie tris mėnesius. Iki 
penktųjų septynmečio metų 
pabaigos 300 audimo auto
matų pradės gaminti leng
vus eilučių audinius iš vil
nos su lavsano ir kitų sinte
tinių pluoštų priemaiša. 
1964 metais bus paleista dar 
400 staklių.

Dirbdamas trimis pamai
nomis, kombinatas per me
tus pagamins tiek audinių, 
kiek reikalinga 8 milijo 
nams vyriškų eilučių.

rodė bergždžios ir davė vi
sai priešingus rezultatus. 
Lotynų kalba greitai tapo 
mirusia — ja nustelbė na
cionalinės kalbos. Tik uni
versitetuose ligi XIX am
žiaus atskiri dalykai buvo

UžVOLGIO ŽEMDIRBIŲ 
LAIMĖJIMAS

Kuibyyševo srities Selše- 
glušicko gamybinėje valdy-' dėstomi lotyniškai, 
boję, kurioje yra didžiausi 
Užvolgio stepėje kviečių 
krypties ūkiai, žemdirbiai lai
mėjo didelę pergalę. Jie vir
šijo socialistinį įsipareigoji
mą, prisiimtą sekant kuba- 
niečius. Į Tėvynės aruodus 
supilta 11.6 milijono pūdų 
grūdų — 1.7 milijono pūdų 
daugiau, negu plane buvo 
numatyta, ir 300 tūkstančių 
pūdų daugiau, negu buvo 
įsipareigota.

Kodėl lotynų kalbos žo
džiai bei posakiai plačiai 
vartojami medicinoje, sis
tematikoje (sistematika •— 
biologijos mokslas, kurio 
uždavinys aprašyti bei kla
sifikuoti visus augalus ir 
gyvūnus). Mat, šie mokslai 
atsirado tada, kai lotynų 
kalba dar buvo plačiai nau
dojama. Be to, smulkiau
sioms žmogaus kūno da
lims, daugybei tūkstančių 
augalų bei gyvūnų šneka-

ELEKTRINIS SKUSTU
VAS “MAŽILIUKAS”
Originalų elektrinį - skus- 

tvą “Mažiliukas” sukonst
ravo žinomas Gorkio išra-

VIENAS TARYBINIS 
ŪKIS MAITINA DIDELĮ 

MIESTĄ
Kasdien Donee o srities 

Berestovojaus tarybinis 
ūkis siunčia industrinės

Vandentiekis dykumoje
/

50 kilometrų ilgio vanden
tiekis statomas Kyzylkumų 
dykumoje. Vietoje metali
nių vamzdžių naudojami po
lietileniniai.

Vandentiekis tieks vande
nį 70-čiai tūkstančių hekta
rų ganyklų.

1200 JAUNŲ RANKŲ
Pačiame įkarštyje stu

dentiška vasara. Taura- 
gėje, Kėdainiuose, Ignalino
je ir kituose respublikos ra
jonuose universiteto auklė
tinių rankomis statomos 
naujos mokyklos, žemės 
ūkio pastatai. Iš viso šie- 
m e t organizuota 13 stu
dentų darbo stovyklų, ku
riose ilsisi apie 1,200 žmo
nių. Didele grupė studen-

tų leidžia savo atostogas 
jaunimo sveikatingumo sto
vykloje Žydiškėse. Akty
vistai pasakoja kolūkie
čiams apie TSKP CK Ple
numo nutarimus ideologijos 
klausimais, skaito paskai
tas apie tarptautinę padėtį, 
rengia bendrus susirinki
mus su kaimo komjaunuo
liais.

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arb£ 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai. i

$5,000 FONDAS BUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių budžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą budžetą 
1964 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos. Rūpinkiimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite: ’<

102*02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

M. Filipenkovas j 4 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 1, 1963
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G aivos skausmais skun
džiamasi gana dažnai. Gal
vos skausmai gali atsirasti 
tiek vykstant liguistiems 
procesams pačioje galvoje, 
tiek ir sergant daugeliu in
fekcinių, intoksikacinių su
sirgimų, esant pakenktiems 
vidaus organams. Bet kokį 
infekcinį susirgimą p i r- 
miausia parodo galvos 
skausmai, nes smegenų 
kraujagyslėse esantieji ner
viniai įtaisai jautriausiai 
reaguoja į kraujyje atsira
dusias nuodingas (toksi- 

jnes) medžiagas. Galvą 
įkanda, kai dirginami spe
cialūs skausminio jutimo 
receptoriai, išsidėstę gal
vos odoje, kraujagyslių sie
nelėse, smegenų apdanga
luose. Pati galvos smegenų 
substancija skausmui justi 
įtaisų neturi. Didžiausia 
dalis skausminio jutimo 
impulsų pakliūva iš galvos 
į smegenų žievę, kur susi
daro skausminis jutimas 
per trišakį nervą, kurio 
skaidulos išsidėsčiusios gal
vos paviršuje, burnos glei
vinėje ir kt. Galvos skaus
mo priežastimi gali būti 
tiek struktūriniai pakitimai 
smegenyse, mechaniš k a i
dirginą skausminius recep
torius, tiek funkciniai ner
vų sistemos sutrikimai. 
Skausmus gali sukelti ir 
įvairių toksinų veikimas, 

kai į kraują patenka nuo
dingos medžiagos, susida
riusios pačiame organizme 
arba pakliuvusios iš išorės.
* Skausmų įvairumas 
^Galvos skausmas apibū
dinamas pagal stiprumą, 
vietą, periodiškumą, pobū
dį. Taigi galvos skausmai 
gali būti maudžiantys, bu- 

- ki, laužiantys, spaudžian- 
tys, pulsuojantys, deginan
tieji ir 1.1. Galvos skausmų 
stiprumas būna įvairus: 
stiprūs, silpni ir kt. Gana 
svarbią reikšmę turi skaus
mų vieta (lokalizacija), nes 
gali būti juntami visos gal
vos skausmai arba atskiros 
jos dalies — viršugalvio, 
pakaušio, vienos pusės. 
Dažniausiai galvos skaus
mai pasireiškia priepuo
liais, tačiau gali būti pasto
vūs galvos skausmai, kart
kartėmis sustiprėjantieji. 
Neretas galvos skausmų 
palydovas yra pykinimas, 
kartais net vėmimas. Gal
vos skausmų apibūdinimas 
padeda nustatyti jų prie

žastį.
Galvos skausmus galima 

Suskirstyti į ūmius, kurie 
trunka neilgą laiko tarpą ir 
praeina, ir lėtinius, trun
kančius ištisais mėnesiais ir 
net metais, ūmūs galvos 
skausmai dažniausiai pasi
taiko sergant įvairiais in
fekciniais susirgimais, dėl! 
galvos traumų, intoksikaci
jų ir kt. Ypač jie stiprūs, 
sergant galvos smegenų 
apvalkalų uždegimu — me
ningitu, esant intoksikaci- 
jbms, nosies daubų uždegi
mams. Šitokiais atvejais 
galvos skausmų priežastys 
nesunkiai nustatomos ir jie 
praeina, pasibaigus pagrin
diniam susirgimui.

Lėtiniai skausmai
Svarbesnė problema yra 

lėtiniai galvos skausmai, 
kurie ligonius labai išvar
gina. Tokie asmenys siste
mingai geria dideles dozes 
analgetikų (skausmus ma
žinančių medikamentų), 

WoL pagaliau patys analge
tikai tampa galvos skaus- 
Wų priežastimi. Ilgalaikiais 
galvos skausmais paprastai 
skundžiamasi, sergant neu
rozėmis, migrena, galvos 
sme genų arachnoiditais,

GALVOS SKAUSMAI
rius jutimus. Tačiau ne vį-patyrus sunkesnes kauko

lės traumas.
Migrenos atvejais galvos 

skausmai paprastai perio
diškai jaučiami vienoje pu
sėje ir trunka nuo keleto 
valandų iki 1—2 parų. 
Prieš skausmo priepuolį 
neretai tokie asmenys pa
junta migreninę aurą —ar
tėjančių priepuolių požy
mius, kurie pasireiškia blo
ga nuotaika, irzlumu, arba, 
priešingai, pakilusia nuo
taika, padidėjusiu darbin
gumu. Paskui ima mirgėti, 
o kartais ir dvejintis akyse, 
svaigti galva, gali išpilti 
šaltas prakaitas, ir atsiran
da stiprūs galvos skausmai, 
dažniausiai vienoje jos pu
sėje, kartu jaučiant pykini
mą, kartais vemiant. Skau
smas aprimsta užmigus. 
Labai retai, tačiau pasitai
ko migrenos formų, kai nu
tirpsta atskiros kūno dalys, 
pasireiškia laikinas žvairu
mas. Pasitaiko ir pilvo mi
grena (skausmai po duobu
te, pilvo išsipūtimas, vidu
riavimas), krūtinės migre
na, kai jaučiami skausmai 
širdies srityje ir sutrinka 
kvėpavimas. Būdinga tai, 
kad tarpe migreninių gal
vos skausmų priepuolių to
kie asmenys jaučiasi svei
ki. Tik atitinkamai juos iš
tyrus, galima nustatyti ve
getatyvinės nervų sistemos 
sutrikimo reiškinius.

Dar apie migreną
Migreną sukelia sutriku

si kraujagyslių šiene 1 e s 
įnervuojančių aparatų vei
kla. Esant nepilnavertei 
įnervacijai, susikaupus dir
gikliams, įvyksta kurios 
nors smegenų kraujagyslės 
šakos spazmas, o vėliau— 

jos išsiplėtimas. Tada padi
dėja kraujagyslių sienelių 
pralaidumas ir šalia esan
tieji audiniai paburksta, be 
to, padidėja kraujagyslių 
pulsacija. Visa tai dirgina 
skausminius receptor i u s, 
esančius kraujagyslių sie
nelėse bei smegenų apval
kaluose ir sukelia stiprius 
skausmus. Migreninį gal
vos skausmų priepuolį gali 
išprovokuoti ilgai trunkan- 
t i s nuovargis, nemiga, 
triukšmas, ryškios šviesos, 
aštrūs kvapai, susijaudini
mas, įtemptas darbas ir 1.1.

Gana dažnai stebimas 
šeimyninis migrenos pabū- 
dis, kai vaikai šią ligą pa
veldi iš tėvų (dažniausiai 
iš motinos). Būdinga ir tai, 
kad migrena dažnai atsi
randa lytinio brendimo lai
kotarpiu ir neretai praeina 
klimakso metu. Moterims 
migrenos priepuoliai su
tampa su mėnesinių ciklu. 
Tai rodo, kad šiam susirgi
mui didelę reikšmę turi vi
daus sekrecijos liaukų veik
la, Be to, migrenai atsiras
ti turi reikšmės kai kurie 
infekciniai susirgimai, in
toksikacijos, ale r g i n i a i 
veiksniai.
Nervai ir galvos skausmai

Dažnai galvos skausmus 
sukelia ir neurozės — funk
ciniai nervų sistemos sutri
kimai, atsirandą pertempus 
pagrindinius nervų siste
mos procesus, — dirginimą 
ir slopinimą, veikiant įvai
riems psicohg eniniams 
veiksniams. Galvos skaus
mai būdingesni neurasteni
jos ir isterijos atvejais. 
Kaip minėjome, skausminis 
jutimas susidaro galvos 
smegenų žievėje, todėl 
svarbus vaidmuo tenka jos 
jautrumui. IŠ aplinkos bei 
vidaus organų į galvos 
smegenų žievę eina daug 
impulsų, kurie gabena įvai-

si jie patenka į smegenų 
žievę, dalis jų užblokuoja
ma jutimo slenkstyje. Kai 
smegenų žievė, veikiant 
įvairiems nema 1 o n i e m s 
veiksniams, nusilpsta, tada 
jaučiama eilė dirgiklių, ku
rie normaliai nejuntami. 
Taip būna neurastenijos at
vejais. Tokiems asmenims 
kasdieniniai dirgikliai, ku
rie neveikia sveikų žmonių, 
sukelia nemalonius jutimus, 
jų tarpe galvos skausmus. 
Be to, tokie asmenys skun
džiasi nemiga, sumažėjusiu 
skausmais įvairiose kūno 
vietose, galvos svaigimu. 
Būdinga, kai galvos skaus
mai aprimsta arba išnyks
ta, žmogui atsidūrus ramio
je aplinkoje, tyloje. Daug 
reikšmės turi ir neuroze 
sergančio nuotaika. K a i 
linksma, gera nuotaika, 
galvos skausmai nejaučia
mi. Isterijos atvejais galvos 
ękausmai dažniausiai būna 
susiję su nemaloniais per
gyvenimais. Isterikų gal
vos skausmai būna labai 
stiprūs, o tai veda į nervi
nį išsekimą. Kartais isteri
kai skundžiasi, kad jiems 
taip skauda galva, tarytum 
ji būtų suveržta metaliniu 
lanku — tas turi specialų 
“isterinio šalmo” pavadini
mą. Kiti isterikai skundžia
si, kad skausmas turi ne
malonų gręžiantį pobūdį. 
Neurozių atvejais galvos 
jautrumas jaučiamas net 
plaukus šukuojant.

(Tąsa 6-tam pusi.)

ŽINIOS 1$ LIETUVOS
PADĖJO PIONIERIAI
Besibaigiant karui, sena-' 

sis Rožė gavo lakonišką 
pranešimą, kad jo sūnus 
Jonas žuvo, kovodamas su 
fašistais. Nuo to laiko se
nuko akyse žmonės dažnai 
matydavo skausmą. Jo ne
sumažino nei vėlesni įvy
kiai, nei greitai slenką me
tai.

Aš nežinau net tos vietos, 
kur žemelė priglaudė mano 
senatvės paguodą, — kar
čiai skųsdavosi Rožė.

Ir štai, praslinkus dvi
dešimčiai metų po liūdnos 
žinios, į senuko pirkelę Kuš
lių kaime vėl atėjo laiškas, 
išvinguriuotas netvirta, vai
kiška rašysena. Šiaulių mo- 
kyklos-internato Nr. 2 pi
onieriai, kurie prižiūri ka
rių kapines, aptiko Jono 
Rožės kapą ir nutarė su
ieškoti jo tėvus. Po atkak
lių pastangų jiems pavyko 
sužinoti Juozo Rožės adre
są. Pionieriai ėmė susira
šinėti su senuku. O nese
niai jaunieji leniniečiai pa
kvietė senąjį Rožę atvykti į 
Šiaulius.

Reikėjo matyti, kaip su
kruto senasis Rožė! Jis, 79 
metų naštos ir sunkios li
gos prilenktas prie žemės, 
per visą savo amželį toliau 
Utenos niekur nebuvęs, su
judo ruoštis kelionėn.

Šiaulių stotyje pionieriai 
senąjį Rožę sutiko, .lyg iš
siilgę vaikai savo tėvą. Jie 
nusivedė jį į mokykloje su
rengtą susitikimą su žuvu
sių karių tėvais 4)ei gimi
nėmis ir pasodino pačioje 
garbingiausioje' vietoje—Už 
raudonu audeklu apdengto 
prezidiumo stalo. Jaunieji' 
leniniečiai su meile ir pa
garba kalbėjo apie susirin
kusiems brangius žmones, 
apie Joną Rožę, kritusį 
narsuolio mirtimi už Šiau
lių išvadavimą.

A. Narbutis Į

BIRŠTONO ORAS 
i IR VANDUO

Graži gamta ir puikus 
kurortas Birštone sutrau
kia nemaža poilsiautojų iš 
visos mūsų šalies. Čia įsteig
ta ir sanatorijų. Bet kaip 
veikia oras poilsiautojus ir 
besigydančius? šiuos klau
simus padeda spręsti mete
orologinė stotis.

Jau keturiolika metų ku
rorto parke, gražiame gam
tos prieglobstyje, atliekami 
mikroklimato tyrinėjimai? 
Tiek pat metų šios stoties 
Štebėtojai Ona Degutienė 
tris kartus per dieną pažy
mi oro temperatūrą, drėg
mę, slėgį, nustato vėjo 
kryptį bei greitį, debesų 
formą ir jų kiekį.

Birštone yra mineralinių 
vandenų šaltinis. Daug gy
domųjų medžiagų randama 
juose. Čia veikia penki mi
neraliniai šaltiniai, kurių 
vieną kartą kasdien ma
tuojamas debitas, t. y. pra
tekantis vandens kiekis per 
sekundę, ir vandens tempe
ratūra. Kaip mums paaiš
kino stebėtoja O. Degutie
nė, šis vandens kiekis ma
tuojamas standartiniu 10 
litrų talpos kibiru. Pavyz
džiui, šaltinyje “Taika” į šį 
kibirą priteka vandens per 
0:68 sek., kituose šaltiniuo
se per 0.9 sek. Jų vandens 
temperatūra įvairiu laiku 
būna pastovi — 8-9 laips
niai šilumos.

Respublikinė Hidrogeolo
ginė kontrolinė stebėjimų 
stotis, ieškodama naujų 
šaltinių, atlieka geologinius 
tyrinėjimus bei gręžimus, 
kurių gyliai siekia 123-124 
metrus. Analiziniu būdu ti
riant surastas mineralinis 
vanduo. Pripažinus jį tin
kamu vartojimui, minerali
nis vanduo pilstomas į bu
telius ir patiekiamas varto
toj ui. į

Bristol, Conn.
Prieš kurį laiką Bristol 

mieste mirė M. Matukaitis; 
teh buvo ir palaidotas.

Jis atvažiavo į Ameriką 
1904 metais, apie 20 metų 
jaunuolis, ir apsigyveno 
Bristol mieste. Vedė Bar
borą Skystirnaitę (brookly- 
niętės K. Karpavičienės se
serį). Deja, jų šeimyninis 
gyvenimas neilgai žydėjo, ji 
mirė 1928 metais. Jis našlia- 
vo! visą savo likusį gyveni
mą.

M. Matukaitis priklausė 
prie Lietuvių Piliečių klubo 
ir kitų draugijų. Buvo ra
maus būdo ir laisvų pažiū
rų. Vienok palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ka
talikų kapuose.

Paliko du sūnus: Juozą ir 
Michael; dukterį Mrs. Bo
ris Tkach; du anūkus ir ki
tas gimines.

Paėjo iš Kapsuko srities, 
iš ūkininko šeimos.

Šias žinias koresponden
tui suteikė brooklynietė 
Konst. Karpavičienė.

Worcester, Mass.
X

šurum-burum pare Spalio 5 Oct. Olympia parke, 
pradžia 3 vai. popiet. ALDLD 11 kuopa rengia šią 
narę su lengvais skaniais užkandžiais. Kviečiame 
visuš “Laisvės” skaitytojus ir kitus vietos lietuvius 
dalyvauti šiame parengime linksmai laiką praleisti. 
Su spalio mėnesio pradžia prasideda “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų, šioj parėj turėsime vieš
nią Ievą Mizarienę, kuri tik neseniai sugrįžo iš ilgos 
kelionės po Lietuvą; ji duos platų pranešimą iš savo 
kelionės.

Įžanga veltui Kviečia Rengėjai

Waterbury, Conn.
LLD ir LDS apskritys 

vykdo metinės konferenci
jos nutarimus. Buvo nutar
ta, kad gavimui naujų na
rių ir paramai mūsų spau
dos rengti įvairius parengi
mus ir kviesti į juos centrų 
atstovus.

Rugsėjo 22 d. pas D r. J. 
Stanislovaitį, sode, įvyko 
vienas iš tų parengimų. Jį 
suruošė LLD 28 kuopa, 
Waterburio. Svečių buvo 
daug, ne tik iš Connecticut 
valstijos visos eilės miestų, 
bet ir iš kitur. Buvo iš 
Brooklyn, N. Y., dalyyavo 
čia besilankantys V. ir E. 
Valley; kurie dabar gyvena 
Floridoje.

Teko nugirsti, kad Hart
fordo LLD moterų klubas 
rengs spaudos naudai pra
mogą kada nors apie spalio 
pabaigą. Pradžioje spalio 
ruošia parengimą Laisvės 
choras.

J. Strižauskas

Binghamton, N. Y.
. Svarbus LLD 20 kuopos 

Moterų skyriaus 
susirinkimas

Moterų skyriaus narės 
glaudžiai seka pažangiąją 
veiklą ir kiek galėdamos 
pačios dalyvauja veikloje. 
Tiesa, susirinkimų neturė
jome nuo 1962 metų lapkri
čio 26-os dienos. O visgi 
kai kuriuose darbuose ne
pasilikome nuo kitų koloni
jų moterų gražios veiklos.

Pasiruošti pasėkminges- 
niam darbo pravedimui, 
ypatingai per šį spaudos — 
“Laisvės,” “Vilnies” ir “L. 
Balso” — vajų, būtinas rei
kalas yra turėti susirinki
mą. Reikia pasitarti ne 
viena tik spaudos reikalais, 
bet ir daugeliu kitų svarbių 
reikalų. Pavyzdžiui, Čika
goje National Committee 
Against Nazi War Crimin
als and Nazism stropiai 
ruošiasi prie nacionalinės 
konferencijos, kad praplėsti 
šį svarbų darbą. Daugelyje 
kolonijų jau yra susikūrę 
komitetai. Laikas ir mums 
įsijungti į šią veiklą. Pa
stovios taikos kova taip
gi svarbus mūsų reikalas. 
Apart čia suminėtų darbų, 
atsiras ir daugiau jų.

Dėl tu reikalu LLD 20 C- C-
20 kuopos Moterų skyrius 
kviečia visas skyriaus nares 
ir nenares, kurioms tik yra 
svarbu bei reikalinga pasi
darbuoti dėl geresnio ryto
jaus, dalyvaukite šiame su
sirinkime, kuris įvyks ket
virtadienį, spalio 10 dieną 
Lietuvių salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7 vai? vakaro. 
Lauksime skaitlingo susi
rinkimo.

LLD 20 kp. Mot. skyr.
Komitetas

New London, Conn.—Su
laukęs 90 metų riiirė buvęs 
New Yorke Aukščiausio 
Teismo narys Philip J. Mc
Cook.

Klaidos Atitaisymas
Gerb. “Laisvės” redakcija! 

“Laisvėje” rugs. 17 d. ma
no įspūdžiuose iš kelionės 
po Lietuvą, kur sakoma 
“pagavau šaltį” pasakyta: 
“Lietuvoj nupirkau 10 peni
cilino piliukių ir dar kokių 
ten kitokių, biskį didesnių 
už aspiriną, ir viską už 4 
kapeikas ir pasveikau.”

Turėjo būti: už 45 kapei
kas.

H. Tamašauskienė
Hingham, Mass.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Paskutinis piknikas po stogu, 
rengia Montello Vyrų Dailės grupė, 
įvyks šeštadieni, Spalio-Oct. 12 d. 
(iKristofo Kolumbo dienoje), Lietu
vių Tautiško Namo viršutinėje sa
lėje, 668 No. Main St. Pradžia 7-tą 
vai. vakaro. Įžanga 50c asmeniui.

Bus gerų valgių ir gėrimų, o svar
biausia—bus graži meninė progra
ma ir muzika šokiarųs. Kviečiame 
vietinius ir apylinkinius dalyvauti, 
būsite patenkinti. Rengimo komi
sija )78-79)

BROCKTON, MASS.
LLD 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, Spalio- 
Oct. 6 d., pradžia 7-tą vai. vakaro, 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St. ;

Nariai prašomi dalyvauti, nes jau 
artinasi žiema, turime prisirengti 
veikimui. Nepamirškite, kad da
bar eina "Laisvės” ir “Vilnies” va
jai, o mes dar nieko neveikiame tuo 
reikalu. George Shimaitis (79-89)

Lietuvių Lit e r a t ū r o s 
Draugijos 133 kuopos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 6 d., 1 valandą, 1622 
Fillmore St. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti.

A. J. Pranaitis
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai įvyks 
Spalio-October 6 d. Vieta 408 Court 
St. Pradžia 2 vai.

Pirmas bus LDP Klubo susirinki
mas. Po to seks LLD 54 kuopos 
ir LDS 33 kuopos susirinkimai.

Visi minėtų organizacijų nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti.

komitetas (76-77)

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras rengia Pietus su 

muzikalia programa. Įvyyks sek
madienį, Spalio-October 6 d., pradžia 
1-mą vai. dieną, salėje 157 Hun
gerford St.

Kaip visada Aido choro parengi
mai būna gražūs ir linksmi, taip 
pat bus ir šiemet, ir dar su meni
niu pridččku—su gražiomis daino
mis.

Kviečiame visus atsilankyti.
Komisija (77-78)

WORCESTER, MASS.
Piknikas-Pietūs Rugsėjo 29 d.

Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos Moterų skyriaus veikian
tysis komitetas. Šis piknikas-pietūs 
bus užbaigimui vasarinių parengimų 
Olympia parke. ’

Moterys pasiruošusios prirengti 
vienus iš skaniausių pietų, kada nors 
buvusių.

Pradžia 1:30 vai. Įžanga $1.50.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos apskrities metinė 

konferencija įvyks Spalio 20 Oct., 
318 Broadway, So. Bostone, Mass. 
Pradžia 11 vai. ryto. Visos kuo
pos kviečiamos prisiųsti skaitlinn- 
gas delegacijas ir įduoti gerų su
manymų. Turėsime daug reikalų 
apkalbėti. Apskr. sekr. (77-78)

Lawrence ir Methuen, Mass.

SPAUDOS BANKETAS

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 1, 1963

Kviečiame visos apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame dideliame bankete.
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Spalio 6 October
Pradžia 1-mą valandą dieną

Maple Parke, Methuen, Mass
Bus Įdomi Programa

Kalbės Ieva Mizarienė
Ji šią vasarą plačiai važinėjo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame moterų kongrese kovai už taiką, 
Maskvoje. Ji papasakos iš savo kelionės įgytus 
įspūdžius.

Šis bus jau paskutinis rudeninis parengimas pas 
mus, tad kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti 
ir tuo pačiu kartu paremti darbininkišką spaudą, ku
ri stoja už taiką ir už visų tautų ir rasių žmonių 
lygybę. Rengėjai

Karakas. —Keli ginkluo
ti vyrai įsiveržė į spaustu
vę, kurioje buvo spausdina
mi prezidento rinkimų ba
lotai, ir sudaužė mašinas. 
Nuostoliai siekia $250,000.

PHILADELPHIA, PA 
& VICINITY

Help Wanted Female

HOUSE WORKER
, For bachelor's home 

On Valley Forge Mt.
5 day wk. Must have own trans.

Call 666-0891 Sat. or Sun.
(77-78)

Woman to take care of elderly 
woman. Live in own room. 2 adults.

Call HA. 4-8427.

(77-79)

Housework — sleep in maid — 
Private room & toilet facilities. 
Child care — general housework— 
Ironing — Kosher kitchen — REC. 
REFS. REQID. Call 609-547-1554.

(74-79)

Secretary, good typing & shorthand.

Mature preferred. Exp. required. 
Excellent position. Pleasant at
mosphere. Free tuition in the evening 
division. Temple University. CE 
6-4000, ext. 421.

(75-77)

Are you looking for a good job 
in a lovely modern home? General 
housekeeping, cooking. 2 school age 
girls. Thurs. & Sun. off. Sleep in. 
Private room, bath & TV. Experi
ence & references required. $45. 
WA 7-6321. (75-77)

HELP WANTED MALE

MECHANIC-Foreman. Stokes &
Smith. Gluer & N. S. automatic 

box machine. Exc oppty for right 
man. Gd pay. 2d shift. 52 wk job. 
Benefits. Growing concern. Must have 
at least 5 yrs exp on both types of 
mach. Loc. Runnemede, NJ. Call for 
appt, 1-609-931-8Ū00.

(73-78)

AUTO MECHANIC. First Class, 
with a record of steady employment.

This is a permanent job with good 
pay and exellent working conditions.

Contact Harry Dieckhaus 
Dieckhau# Motors — Dodge-Chrysler 

1776 Farragut Ave., Bristol, Pa. 
ST. 8-7833

(77-79)

ESSO SERVICE STATION
With large house 

Combined with store 
Good location and business 
Large shop, Good Potential 

GR. 7-6594
(76-77)

TOOL & DYE MAKERS 
& MACHINIST

Immediate opening for 2 tool makers 
& lathe operator. 
Apply in person.

Mercury Tool
931 Everett St., Camden, N. J.

(76-78)

REAL ESTATE

SEMI-DET ATCHED

Stone & brick. 8 rooms, bath, 
oil heat. Large yard & porch. Beau
tiful neighborhood.

Asking $7,300.
Call VI. 8-0217

J



Galvos skausmai Scott Nearingui-
(Tąsa iš 5-to pusi.)

Kartais ilgai trunkančius 
galvos skausmus gali sukel
ti lėtiniai galvos smegenų 
apvalkalų uždegimai —ara- 
chnoiditai. Arachnoidi t ai 
gali išsivystyti, persirgus 
galvos smegenų ir jų apval
kalų infekciniais susirgi
mais, po kaukolės traumų 
ir pan. Arachnoiditu sukel
ti galvos skausmai būna 
stiprus, su paaštrėjimais. 
Skausmą sukelia arba be
tarpis uždegiminio — suau- 
giminio proceso veikimas į 
skausmin i u s receptorius, 
arba suaugimai smegenyse, 
trukdą nutekėti smegeni
niam skvsčiui likvorui. dėl 
ko padidėja galvospūdis. 
Arachnoiditu atvejais gal
vos skausmai būna stip
resni rytais. Jie dažniausiai 
susiie su nvkinimu, kartais 
vėmimu, kuris nepriklauso 
nuo maisto. Neurozių atve
jais palvos skausmai pa
prastai būna stipresni po 
pietų, kai susikaupia dau
giau dirgiklių.

Senesniame amžiuje gal
vos skausmus gali sukelti 
p-alvos smegenų kraujagys
lių aterosklerozė, hiperto
ninė liga. Dėl aterosklero
zės atsiradę galvos skaus
mai vra buko pobūdžio, jie 
priklauso nuo nepakanka
mo galvos smegenų aprūpi
nimo krauju, ir dėl padidė
jusio centrinės nervų siste- 
m o s jautrumo skausmi
niams impulsams. Kartu 
pasireiškia ir kitokie simp
tomai : nemiga, atminties 
susilpnėjimas, ūžimas ausv- 
se, galvos sunkumas. Hi
pertoninės ligos pradžioje 
galvos skausmai būna ne
pastovūs, išryškėja susijau
dinus, nuvargus. Vėliau 
galvos skausmai neretai 
Įgauna priepuolinę formą. ■

Ilgai trunkančius galvos 
skausmus gali sukelti labai 
įvairios priežastys —trau
mos. regėjimo aparato ano
malijos. chroniniai ausų už
degimai ir kt.

Kartais galvos skausmų 
priežastimi yra galvos sme
genų auglvs. Tačiau reikia 
pasakyti, kad galvos sme
genų augliai nėra tokie 
dažni, nes įvairių auglių 
tarpe jie tesudaro 6 procen
tus. Esant galvos smegenų 
augliui, auglio sukeltiems 
skausmams būdingas laips
niškas stiprėjimas. Iš pra
džių jie būna nedideli, ne
pastovūs, vėliau dažnėja ir 
stiprėja.

Augliui augant, jis spau
džia smegeninio skysčio nu
tekėjimo kelius. Dėl to pa
kilus galvospūdžiui, yra 
tempiami galvos smegenų 
apvalkalai, kuriuose yra 
daug skausminio jutimo re
ceptorių. Dėl tų pačių prie
žasčių paburksta ir regi
mojo nervo spenelis, o vė
liau jis net atrofuojasi. 
Nuo auglio lokalizacijos 
priklauso įvairūs židininiai 
simptomai (ribotos smege- . 
nu dalies pakenkimo ženk
lai) nutirpimai, paralyžiai, 
kalbos pusiausvyros sutri
kimai ir pan. Galvos aug
liai šiuolaikinėmis medici
nos priemonėmis dažniau
siai nesunkiai nustatomi. 
Tam daug padeda pagalbi
nės diagnostinės priemo
nės: rentgenograma, elekt- 
roencefalografija, pneumo- 
encefalografija, akių dugno 
tyrimas ir kt.

Negalima pradėti gydyti 
galvos skausmų, neišaiški 
nūs jų priežasties. Tik iš
aiškinus ligos priežastį, ga
lima pritaikyti efektyvų 
gydymą. Todėl reikia 
kreiptis į gydytoją - neuro- 
patologą. Jei galvos skaus

mų priežastis yra funkci
niai nervu sistemos sutriki
mai, pavyzdžiui, neuraste- 
ja, tai neretai galvos skaus
mus pavyksta pašalinti ir 
be specialių medikamenti
nių priemonių. Tokiu atve
ju svarbiausia sureguliuoti 
darbo ir poilsio režimą, pa
sirūpinti, kad nebūtų per
varginama nervų sistema. 
Reikia, kad asmenys pa
kankamai miegotų, dažnai 
būtų gryname ore, tinka
mai praleistų laisvalaikius. 
Labai naudingos sekmadie
ninės išvykos į gamtą. 
Daug padeda sportas, kas
dieninė gimnastika, van
dens procedūros.

Visos tos priemonės to
nizuoja nervų sistemą ir 
neretai to užtenka, kad 
galvos skausmai praeitų. 
Minėtosios priemonės pa
deda numalšinti ir dėl kito
kiu priežasčių atsiradusius 
galvos skausmus. Migrenos 
atvejais reikia vengti stip
rių susijaudinimų, pervar
gimo, reguliariai maitintis,
sekti, kad nebūtų vidurių 
užkietėjimo. Esant ryškiai 
saulėtai dienai, ' patartina 
nešioti tamsiais stiklais 
akinius. Tarpe priepuolių 
vartotini vaistai: nikotine 
rūgštis, ergotaminas, vita
minai (ypač B grupės), me
dikamentai, mažinanti e j i 
nervų sistemos jautrumą— 
bromas, valerijono cinkas, 
mažos liuminalio dėžės. Už
ėjus migrenos priepuoliui, 
patartina ramybė. Kai kurį 
efektą duoda karštos kojų 
vonios, juoda kava, komp
resai ant galvos (vieniems 
padeda karšti, kitiems — 
šalti kompresai).

Galvos skausmai, atsira
dę dėl įvairių organinių 
centrinės 1 nervų sistemos 
susirgimų, gydomi priemo
nėmis, nukreiptomis prieš 
pagrindinį susirgimą arba 
jo pasekmes. Čia, priklau
somai nuo susirgimo ir jo 
stadijos, be specialaus me
dikamentinio gydymo, kar
tais taikomas chirurginis 
gydymas, taip pat gydymas 
rentgeno spinduliais. Apie 
gydymą kiekvienu atveju 
sprendžia gydantis gydyto
jas.

Galvos skausmų atvejais 
taikytinas ir simptominis 
gydymas skausmą maži
nančiomis prie m o n ė m i s 
(analg i n a s, piramidonas, 
fenacitinas, kofeinas irdct.), 
nes ilgai trunkantis skaus
mas labai išvargina ligonį. 
Tačiau tos pačios nuskaus
minančios priemonės negali 
būti ilgai ir sistemingai 
vartojamos, nes organiz
mas prie jų pripranta, be 
to, ilgalaikis tų vaistų var
tojimas kenkia organizmui. 
Todėl nuskausminanč i u s 
medikamentus reikia kaita
lioti. Pagrindinis dėmesys, 
gydant galvos skausmus, 
turi būti nukreiptas į juos 
sukėlusios priežasties šali- 
nima.Gydant i s svarbią 
reikšmę turi ir ligonio kan
trybė bei atkaklumas, ypač 
lėtinių galvos skausmų at
vejais.

Gydytojas č. Grizickas
(Iš “Mokslas ir 

gyvenimas”)

“Laisvės” Koncertas

Įvyks Sekmadienį
Lapkričio-Nov. 10 d.

Pradžia 2-čią vai. popiet
I

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave.^

Brooklyn, N. Y.

80 mėty
Įžymusis amerikietis pro

fesorius Scott Nearing šie
met mini savo 80 metų su
kaktį. Šis įvykis bus iškil
mingai atžymėtas š. m. lap
kričio 7 d. Palm Gardens 
salėje (52nd St. ir 8th Avė., 
Manhattane).

Scott Nearing — sociolo
gas ir publicistas. Jis yra 
parašęs daug veikalų, nu
kreiptų prieš neteisybes ka
pitalistinėje sistemoje. Jis 
yra daug keliavęs. Jau sep
tynis kartus lankėsi Tary
bų Sąjungoje. Iš savo ke
lionių grįžęs, Scott Near
ing parašė brošiūras arba 
knygas. Jis yra pasakęs 
daugybę prakalbų.

Per daugiau kaip 50 me
tų šis vyras šviečia liaudį, 
moko, darbuojasi. Šiuo me
tu jis gyvena savo farmu- 
kėje Maine valstijoje.

Profesoriaus pagerbimui 
pokylį ruošia specialus ko
mitetas, kurį, tarp kitų, su-
daro: dr. William Uphaus, 
prof. Dorothy Brewster ir 

i Jessica Smith.
Prof. S. Nearngas — įžy

mus' asmuo, vertas didžiulės 
pagarbos ir linkėjimo, kad 
jis ilgai gyventų ir taip pat 
gerai darbuotųsi, kaip dar
buojasi! Ns.

New Brunswick, N. J.— 
Čionai nupiovė seną ąžuolą, 
kuris buvo 70 pėdų aukščio, 
šakos išsiskėtę per 108 pė
das, o kamienas 54 colių 
diametriniai.

Užsienio filmai Amerikoje
Į '■ . i • i

JAV-jos, kaip mes gerai, to ritėtai mąno, kad tai yya 
žinome, savo istorijos bėgy-;dėl “kuĮtūriųio pakilimo” 
je davė namui4 s daugybei visose šakose, ,siame kraštę. Į>aį pasitenkinęs savo kelio-į 
milijonų emigrantų iš įvai-j Tačiau to priežastis gali|ne< jįs žada ir vėl prie)

ne 
per

su

riaušių kraštų.. • Šiandien 
mes esame liudininkai nau
jos emigracijos bangos, ku
ri ir vėl turi įtaką į mūsų 
kultūrą. Tačiau šį kartą 
prancūzai, anglai, vokie
čiai, italai ir japonai (išvar
dinant tik kelis) gyvena ir 
juda Amerikos filmų ekra
nuose.

1963 m. balandžio mėn., 
pavyzdžiui, 30 filmų turėjo 
savo premjeras New Yorko 
mieste ir apylinkėse, iš ku
rių tik 8 buvo iš Hollywoo- 
do ir 3 iš ju buvo suktos 
užsienyje. Šis nepaprastas 
reiškinys yra dabar esančio 
pasikeitimo simptomu 
tik New Yorke, bet ir 
visą Ameriką.

Svetimų kalbų filmai 
daro dabar didelę dalį mūsų 
filmų scenos. Vardai tokių 
filmų žvaigždžių, kaip So
phia Loren, Brigitte, Bar
dot, Curt Jurgens ir Mar
cello Mastroianni, yra ly
giai tiek pat žinomi Ame
rikos publikai, kaip ir Eliz
abeth' Taylor, Doris Day, 
Marlon Brando ir Gregory 
Peck.

Be to, užsieniečiai filmų 
direktoriai, kaip Federico 
Fellini, Ingmar Bergman, 
Francois Truffaut, Alain 
Resniais ir Tony Richard
son, dabar į save atkreipia 
lygiai tiek pat dėmesio, 
kaip ir JAV-jų direktoriai 
Elia Kazan, Stanley Kra
mer, Billy Wilder, John 
Ford arba Otto Preminger. 
Yra gana įdomu pastebėti 
užsienio filmų populiarumo 
padidėjimą fakte, kad juos 
kuriantieji asmenys yra dar 
labiau įvertinami, negu pa
tys artistai tuose filmuose.

Yra daug priežasčių šiam 
didėjančiam interesui užsie
nio filmais. Kai kurie au-

Kritikuoja Hoffą Ir nugalėjome lietų,
Andai Tymsterių unijos 

prezidentas James R. Hoffa 
viešai pasakė, kad jis nebal
suos ir kitus ragins nebal
suoti už prezidentą Kenedį 
sękamų metų prezidenti
niuose rinkimuose. Jis, sa
kė Hoffa, geriau balsuotų 
ųž Rockefellerį.

Kiekvienam suprantama, 
kodėl Hoffa nusistatęs prieš 
Kenedį: todėl, kad Kenedis, 
būdamas senatorium, kartu 
su savo broliu Robertu, la
bai Tymsterių uniją puolė; 
atakavo ir patį Hoffą.

Angliško darbininkų laik- 
račio “The Worker” bend
radarbis Mike Davidow kri
tikuoja Hoffą dėl jo pasisa
kymo už Rockefellerį. 
Straipsnio autorius nurodo, 
jog Niujorko valstijos gu
bernatorius Rockefe 11 e r i s 
yra didelis demagogas, nau
doja kairias frazes blo
giems tikslams pasiekti.

Amerikai būtų nelaimė, 
jei Rockefelleris kada nors 
taptų jos prezidentu.

S. Narkeliūnaitė 
vyks Lietuvon

Salomėja Na r kel inaitė, 
“Vienybės” redaktorė, sa
koma, spalio 2 d. išskris į 
Lietuvą. Reikalas esąs toks: 
jos motina labai susirgo, tai 
Salomėja nori ją aplankyti.

New Yorkas. — Japan 
Cargo Airways Ko. pirko iš 
JAV tris transportinius 
“CL-44” lėktuvus už $17,- 
000,000.

glūdėti ir filmų artistų ap- ,progos -savo senąją gimtinę 
silankyme šianie krašte. Ga- įr ten * esančius savuosius
liaųsiai, turime paminėti ir 
kelių milijonų amerikiečių 
interesus, kurie važiuoja 
kasmet į užsienį ir mėgsta 
matyti filmus tų vietų, ku
rias jie lankė. Be to, ame
rikiečiai visada mielai pri
ėmė talentus iš užsienio.

Kai kurie duomenys iš 
New Yorko valstijos Švieti
mo skyriaus Filmų divizijos 
nurodo be galo didėjantį 
užsienio filmų skaičių. Iš 
604 filmų, peržiūrėtų šios 
įstąįgos per praėjusius 12 
mėnesių 158 buvo dš Hong 
Kongo, 75 iš Meksikos, 70 iš 
Italijos, 55 iš Prancūzijos, 
53 iš Didžiosios Britanijos, 
43 iš Graikijos, 33 iš Vaka
rų Vokietijos, 17 iš Sovietų 
Sąjungos, 16 iš Ispanijos, 
14 iš Japonijos ir 10 iš Aus
trijos. Likusieji buvo iš 
Argentinos, Egipto, Šveica
rijos, Indijos, Jugoslavijos, 
Lebanono ir Puerto Riko.

Iš kitų krašto vietovių 
buvo praneštas Igiai tiek 
pat didėjantis interesas už
sienio filmais. Vienas fil
mų rodytojas neseniai pasa
kė, kad “kiekvienas mies
tas, nežiūrint, kokio dydžio, 
turi profesinių žmonių, mo
kytojų ir kitų, su išvystytu 
skoniu, kurie neina į pa
prastai rodomus filmus, bet 
ateina pamatyti “meniško 
filmo.” 

neseniai, dauguma 
kalbomis atvežtųužsienio

filmų į JA V-jas turėjo ang
liškus subtitulus, kad būtų 
geriau suprantami. Tačiau 
dar niekad šis dvigubas 
procesas, gera anglų kalbos 
Sinchronizacija su lūpų ju
desiais, artistams sakant 
žodžius svetima kalba, ne
buvo taip plačiai išvystytas, 
kaip dabar. ACNS

ir piknikas įvyko
Šios plačios apylinkės 

žmonės seniai bebuvo matę 
tokį gausų lietų, kokį muips 
pereitą sekmadienį iš pat 
ryto davė tiesiog prakiuręs 
dangus. Ir tasai oro pra
nešėjas užsispyręs gąsdino 
tokiu pat lietum beveik vi
są dieną.

Bet kaip su pikniku, ku
ris turi įvykti Pattenburg 
pas geruosius lai s v i e č i u 
Čiurlius? Telefonai tik 
skamba pas pasižadėjusius 
piknike dalyvauti: ką dary
sime, juk beveik “saužudys- 
tė” tokiame ore kur nor 
dar į farmą važiuoti? Tai; 
dauguma Niujorko laisvie- 
čių, matyt, ir nusprendė, ir 
pasiliko namie.
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Bet kai kurie mūsų, ro
dos, apie keturios mašinos, 
nusprendėme: jeigu ir 
plaukte reikėti-j plaukti, tu
rime pikniką pasiekti. Na, 
ir pasiekėme, tikrai gerai, 
tikrai laimingai. O ten gi 
mus tiesiog stebino, kad tiek
atsirado pasiryžėlių, kurie 
numojo ranka į baisų orą iif 
čia suvyko gerai pasivaišin
ti ir padėkoti draugams 
Čiurliams, ypač Čiurlienei, 
už jų tokį pasidarbavimą pa
žangiajai spaudai. Jie, sakė, 
maisto ir visko buvo paruo
šę dėl šimto žmonių, na, 6 
suvažiavo tik apie 70. Tad 
visiems dalyviams visko bu
vo net su kaupu.

Piknike sutikau dvi bing- 
hamtonietes — Pauliną Ja- 
silionienę ir Heleną Žukie- 
nę. Tai ir bu\ 
pikniko dalyvės, 
įteikė tris nau 
prenumeratas Tarybų Lie
tuvą. Jas savo 
užrašė Stasys
kuris šiemet < lankėsi Lietu
voje. Sako, Stasys labai, la

o iš toliausia 
Paulina 

jas “Laisvei”

artimiesiems 
; Vaineikis,^

bel draugus aplankyti.
Keletas laisyiečių įteikė 

laikrašičui “Laisvei” aukų, 
bet jos bus paskelbtos ad- 
ministracij os pranešime. Vi
siems ačiū.

Beje, vėliausi į pikniką, 
jau gerokai'po pietų, gal 
apie 3 valandį, “atplaukė” 
draugai Bekampiai iš A- 
valon ir Lipčius iš Eddy- 
ston. Atvyko Lipčiaus ma
šina, nes, girdi, Juozo “lu- 
mazina” beveik prigėrė ke
lionėje! Tai toks puikus šių 
draugų pasiryžimas išpildy
ti tartą žodį piknike daly
vauti.

Beje, į pavak;: 
blaivė, net ir s 
do iš po debesų, 
sugrįžome laimingai, labai 
patenkinti pikniku ir kelio
ne. B.

irį oras išsi- 
aulutė išlin- 

ir j namus

ku ir kelio-

AUTO NELAIMĖJE 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

White Plains/ N. Y.—Ku- 
nigas Peter Schmith įva
žiavo į priešingą automobi
lių liniją ir įvyko nelaimė. 
Nelaimėje užmuštas Wil
liam Smith, 46 
žiaus, iš Richmond Hill, N. 
Y. Kunigas susižeidė ir pa
imtas į ligoninę.

metų am-

New Yorkas. —- Buvo la
bai atšalęs oras. Rugsėjo' 23 
dieną temperatūra nupuolė 
iki 43 laipsnių, tai . 16 laips
nių žemiau normalaus oro. 
1959 m. rugsėjo tą dieną 
buvo 89 laipsniai šilumos, 
tada buvo 20 laipsnių virš 
normalaus oro.

Jakarta. — Indonezija 
teiks pagalbą Sarawako ir 
Šiaurės Bornėjo partiza
nams.

Artėja visiems svarbi 
sukaktis

Amerikinis sveturgimių 
teisėms ginti komitetas šie
met mini savo amžiaus ir 
didelių darbų 30 metų su
kaktį. Ją apvainikuos šau
niu koncertu įžymioje New 
Yorko Koncertų salėje — 
Town Hall, pačioje miesto 
širdyje, prie Times skvero.

Koncertas įvyks lapkričio 
3 d. Jo programoje daly
vaus kelių tautų chorai ir 
kitos meno jėgos, įskaitant 
ir lietuvių Aido chorą. 
Apie tai bus žinių vėliau, o 
šiuo tarpu svarbiausia yra:

1. Gauti organizacijų ir 
asmenų sveiki n i m u s iš
spausdinimui jubilie j a u s 
žurnale. Sveikinimai turi 
būti gauti ne vėliau šio mė
nesio (spalio) 15 dienos.

2. Parinkti aukų ir tarp 
tų, kurie neišgali ar nenori 
pasiskelbti knygelėje, bet 
norėtų ta darbą paremti.

3. Mobilizuoti iš aplinki
nių miestų ir valstijų gru
pes dalyvauti koncerte. Bi
lietų kainos: $2.25 ir po 99c. 
Remdamiesi lietuviu visuo
menės nuoširdžia parama 
komiteto darbams praeity
je, niujorkiečiai lietuviai 
komitetui talkininkai yra 
paėmę platinimui po stam
bų bloką abiejų kainų bi'ie- 
tų. Bus dėkingi visiems, ku
rie įsigys bilietus iš anks
to, per juos. Reikia, kad bi
lietai sklistų plačiai ir 
gausiai, nes tik tuo būdu už- 
tikrinsim pilnutinę jubilie
jinio darbo sėkmę. Tai bus 
sykiu ir įrodymas to, kiek 
mes, kaip tautinė grupė, 
šiam reikalui nudirbome.

Vienas ?š rengėjų

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai. i .■ 

DRAUGŲ VELIČKŲ BANKETE 
BUS IR MENINE PROGRAMA

Kaip jau buvo rašyta ir jau gal visiems yra žinoma, 
Aido choras rengia puikų banketą pagerbimui daininin
ko Aleksandro Veličkos, kuris dainuoja visokiose mūsų 
pramogose ir taipgi Aido chore virš 40 metų. Ir taipgi 
pagerbimui jo žmonos Domicėlės, kuri yra dainavusi 
Aido chore ir kad yra jo entuziastė. Ir kadangi draugai 
Veličkai yra meno mylėtojai, tai mūsų gabioji Mildutė 
Stenslerienė, Aido choro mokytoja; ruašia gražią meni
nę programą, kuri susidės iš Aido choro dainininkų.

Taigi kviečiame visus, iš arti ir toli, dalyvauti, šitame 
bankete ir kartu sveikinti mūsų ilgamečius dainininkus 
ir veikėjus, kurie yra pilnai nusipelnę tame darbe.

Banketas įvyks šeštadienį, spalio (Oct.) 12-tą dieną, 
7:30 vai. vakaro, “Laisvės” svetainėje, 102-02 Liberty 
Ave., Ozone Parke, N. Y. Bilietas $3.

Kviečia Aido choro Valdyba •

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 1, 1963

IŠVYKO PAKISTANO 
DELEGACIJA

Karačis. — Pakistano deX 
legacija, kurią sudaro pen
ki asmenys, priešakyje su 
Maulana Bhašani, išvyko į 
Kiniją. Spalio mėnesį Kini
ja minės išsilaisvinimą ir 
sudarymą liaudies respubli
kos.

Bhašani yra kairaus nu- 
| sistatymo, stoja už Pakis
tano neutrališką politiką ir 
pasitraukimą iš SACTO — 
karo sąjungos.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK. N. Y.

Lietuvių Kooperatyvės Spaudo.^ 
Bendrovės direktorių susirinkim^ 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 30 d.. 7> 
30 vai. vakare, “Laisvės" salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, spalio 1 d., 7:30 
vai. vakaro, “Laisvės" salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime. Kurių duoklės neužmo- 
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. Valdyba. (77-78)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalio 2 d., 7:30 v. vak. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti šia
me susirinkirrie. Kurių duoklės ne
užmokėtos, malonėkite ateiti ir už- 
s’mokėti. Pasistenkit gauti naujų 

I narių j LDS įrašyti.
P. Babarskas, prot. sekr.

(77-78)

“ŠVYTURYS”
Dukart mėnesinis iliustruotas 
žurnalas, leidžiamas Lietuvoje.

Prenumerata .$4.00 metams.
• •

“MOKSLAS ir GYVENIMAS”
Mėnesinis žurnalas. 
Leidžiamas Lietuvoj.

Prenumerata $2.50
• •

Užsisakantiems abu žurnalus kart^h 
kaina tik .$5.00

• •
Reikalaukite iš mūsų nemokamai 

pilno sąrašo visų periodinių 
leidinių Lietuvoje.

• o
Imported Publication & Prod.

1 Union Square, N. Y .C. *
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